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Abordări privind 
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şi distrugerea 
ştampilelor

Premierul Vlad Filat 
s-a aflat, recent, la  

Bruxelles, unde a avut mai 
multe întrevederi cu impor-
tanţi oficiali europeni, 
inclusiv cu preşedin-
tele Parlamentului 
european Martin 
Schulz. În țară, însă, 
noul preşedinte, ma-
gistratul Nicolae Ti-
mofti a avut o primă 
întîlnire oficială cu 
reprezentantul Uniu-
nii Europene la Chi-
şinău, Dirk Schuebel. 

Acum, cînd are în 
sfîrşit un şef de stat, 
Republica Moldova 
nu ar mai avea nici 
o scuză pentru refor-
me slabe, a ţinut să 
puncteze de la bun 
început reprezentan-
tul Uniunii Europe-
ne la Chişinău, Dirk 
Schuebel. Mai ales 
în justiţie, a adăugat 
ambasadorul şi a continuat: 
Într-un moment  în care re-

Prim-ministrul Vlad Filat a vizitat, recent, Cartierul Ge-
neral NATO din Bruxelles. În cadrul vizitei, Vlad Filat a avut 
o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Anders Fogh 
Rasmussen.

Astfel, oficialul a menţionat că  parteneriatul cu Moldova 
este foarte important pentru Alianţa Nord-Atlantică. Totoda-
tă, oficialul a pledat pentru avansarea dialogului politic şi a 
cooperării bilaterale la un nou nivel, dar şi a salutat alegerea 
preşedintelui Republicii Moldova.

,,Participarea premierului Vlad Filat la lucrările Reuniunii 
Consiliului Alianţei Nord-Atlantice a constituit un prilej bun 
pentru a discuta mai multe aspecte de interes comun, inclusiv 
modul în care NATO poate sprijini Moldova în promovarea 
reformelor”, a spus Anders Fogh Rasmussen. 

La rîndul său, prim-ministrul a declarat că autorităţile Re-

Acordul privind liberali-
zarea spațiului aerian comun 
ar putea fi semnat pînă în 
luna iunie a acestui an. De-
claraţia aparţine vicepreşe-
dintelui Comisiei Europene, 
Siim Kallas, Comisar eu-
ropean pentru mobilitate şi 
transport.

Kallas şi-a exprimat 
apreciere faţă de eforturile 
depuse de Moldova privind 
liberalizarea spațiului aerian 
comun, menționînd că acest 
acord va fi semnat în peri-
oada președinției daneze a 
UE. Comisarul s-a angajat 
să sprijine semnarea acestui 
document în termeni cît mai 
restrînși.

„Noi susținem mersul 
reformelor în R. Moldova 
și dorim ca cetățenii acestei 
țări să beneficieze din plin 
și cît mai curînd de ceea ce 
oferă spațiul aerian comun”, 
a precizat comisarul.

Referindu-se la Reţeaua 
Trans-Europeană de Trans-
port și Panelul pentru trans-
port din cadrul Parteneriatului 
Estic, comisarul a spus că 
acestea oferă mai multe opor-
tunităţi pentru statele din ve-
cinătatea UE și a îndemnat R. 
Moldova să vină cu proiecte 
concrete pentru a beneficia de 
susținere financiară.

Acordul privind 
liberalizarea 

spațiului aerian 
comun ar putea fi 
semnat în acest an

formele cele mai necesare 
sînt cele din  justiţie şi orga-
nele de drept, nici că se pu-
tea o alegere mai potrivită 

decît un magistrat în fruntea 
statului.

„Am avut o primă discu-
ţie cu Nicolae Timofti des-
pre reformele care trebuie 
înfăptuite şi am fost bucu-

ros să aud că domnia sa este 
de acord cu aceste reforme, 

mai ales avîndu-se în vedere 
justiţia şi organele de drept 
care trebuie să se reformeze 
cu paşi mai viguroşi”, a spus  
Dirk Schuebel.

Ambasadorul spune că a 
discutat cu proaspătul şef de 
stat şi despre relaţiile puterii 
cu opoziţia. Aceasta trebuie 
readusă în Parlament, este 
convins reprezentantul Uni-
unii Europene la Chişinău.

Întrebat cum ar putea de-
veni posibilă o conciliere în 
situaţia în care opoziţia con-
tinuă să insiste în a acuza gu-
vernarea de uzurpare a pute-
rii, iar preşedintele – că ar fi 
ilegal ales, aceste acuzaţii 
părînd a fi pentru moment o 
barieră insurmontabilă, cel 
puţin de pe poziţiile PCRM, 
ambasadorul Schuebel a 
răspuns: „Churchill a spus 
o dată: ceea ce mă deranjea-
ză cel mai mult este lucrul 
stupid pe care l-am spus ieri. 
Toţi pot greşi, şi opoziţia, şi 
puterea, dar acum este tim-
pul ca toţi să se uite înainte, 

publicii Moldova percep NATO drept o alianţă a valorilor, pe 
care le împărtăşeşte şi ţara noastră şi doreşte să le promoveze 
împreună cu statele din spaţiul  euro-atlantic.

,,Vedem colaborarea noastră drept una distinctă, autono-
mă şi indispensabilă pentru atingerea standardelor democra-
tice europene şi dezvoltarea capacităţilor ţării de a contribui 
la asigurarea păcii şi securităţii internaţionale. Noi optăm 
pentru extinderea dialogului politic şi cooperării practice cu 
NATO în multiple domenii prevăzute de Planul Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP)”, a spus Vlad Filat.

În perioada 27-28 martie, prim-ministrul s-a aflat în-
tr-o vizită la Cartierul General NATO. De asemenea, el s-a         
întîlnit cu preşedintele Parlamentului European, Martin      
Schulz, dar şi cu Cecilia Malmstrom, comisarul european 
pentru Afaceri Interne.

nu înapoi. Criza constituţi-
onală s-a terminat. Alianţa 
trebuie acum să întindă o 
mînă opoziţiei, iar opoziţia 
ar fi bine să accepte această 
mînă întinsă”.

Dar cea mai mare pro-
blemă pe care o are în pre-
zent Republica Moldova în 
raporturile sale cu UE este 
legislaţia anti-discriminare, 
a ţinut să specifice ambasa-
dorul D. Schuebel. Neadop-
tarea acesteia este singurul 
lucru care întîrzie în acest 
moment negocierile pe mar-
ginea scoaterii vizelor pen-
tru moldoveni, a lăsat, a cîta 
oară, de înţeles reprezentan-
tul UE la Chişinău.

„Eu cred că Parlamentul 
Republicii Moldova va tre-
bui să aprobe la un anumit 
moment această lege, pentru 
ca negocierile pe marginea 
acordului de liberalizare a 
vizelor să avanseze. Ştiu că 
este complicat, dar de ea au 
nevoie cetăţenii, nu UE”, a 
încheiat oficialul. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Legea este raţiunea neatinsă de dorinţă. 
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Republica Moldova nu mai are nici 
o scuză pentru reforme slabe

,,Parteneriatul cu Moldova este foarte 
important pentru NATO”
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Ministerul Justiţiei demarează 
procedurile pentru selectarea unui nou 
judecător la CEDO din partea 
Moldovei
Ministerul Justiţiei va crea o comisie care se va ocupa de 

selectarea candidaturilor la funcţia de judecător la Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului (CEDO) din partea Republicii 
Moldova.

Oleg Efrim, ministrul Justiţiei, a comunicat că în urma con-
cursului naţional urmează să fie selectate minimum trei candida-
turi, care vor fi transmise Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei. Forul european va examina aceste candidaturi şi va 
alege o singură persoană care va exercita în continuare funcţia 
de judecător al Moldovei la CEDO.

Această funcţie a rămas vacantă după ce Mihai Poalelungi, 
fostul judecător la CEDO din partea Republicii Moldova, a fost 
ales preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie.

Nu daţi bani la MMM
Atenţie la piramidele MMM. Banca Naţională atenţionează 

că asemenea structuri care au reapărut de curînd în R.M., sînt 
ilegale şi îndeamnă cetăţenii să se abţină de la investiţii, întrucît 
îşi pot pierde banii.

Publicitatea amplă din ultima vreme, despre o aşa-zisă pi-
ramidă financiară „MMM-2011”, a determinat autorităţile să se 
implice. Banca Naţională a Moldovei atenţionează că întreprin-
derea piramidală este ilegală şi are  drept scop adunarea banilor. 
Conform legii, astfel de activităţi pot fi desfăşurate doar de că-
tre persoanele juridice care deţin licenţă emisă de Banca Naţio-
nală, iar „MMM-2011” nu deţine o astfel de licenţă, se specifică 
în comunicat.

Astfel, autorităţile fac apel către cetăţeni să se abţină de la 
investiţii pentru că îşi pot pierde banii.

La începutul lunii martie, fondatorul piramidei financiare 
MMM, Serghei Mavrodi, a fost arestat pentru neachitarea unei 
amenzi administrative. Săptămîna trecută, acesta a fugit din spi-
talul  în care era internat. Camerele de supraveghere l-au surprins 
pe Mavrodi ieşind din spital, însoţit de 2 bărbaţi.       Mavrodi a 
plecat luînd cu sine utilajul de monitorizare a funcţiei cardiace.

În anii ��0, �0 de milioane de ruşi au suferit de pe urma ex-��0, �0 de milioane de ruşi au suferit de pe urma ex-�0, �0 de milioane de ruşi au suferit de pe urma ex-
crocheriilor piramidale şi au pierdut circa 4 miliarde de ruble.

Primăria pregăteşte un regulament 
de evacuare a maşinilor parcate 
neregulamentar
Cum luptăm cu parcările neautorizate? Chiar dacă poliţia 

recurge la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare, rezultatul este 
zero. Străzile din oraş, în special cele centrale, sînt în continuare 
loc de parcare pentru şoferi. Primăria pregăteşte, în acest sens, 
un set de măsuri mai drastice. Şi anume, evacuarea unităţilor de 
transport parcate neregulamentar.

Parcările neautorizate care, în mare parte, sînt şi cauza am-
buteiajelor formate pe străzile Capitalei, ani de zile sînt subiect 
de discuţie dar rezolvarea pentru lichidarea acestora nu se gă-
seşte. Ridicarea plăcuţelor de înmatriculare şi amenzile stabilite 
pentru această încălcare par să nu-şi aibă rostul. Numai săptămî-
na trecută poliţia rutiră a întocmit peste �000 de procese verbale, 
șoferii rămînînd indiferenţi pentru că amenda este prea mică. 
Primăria se gîndeşte să recurgă la evacuarea unităţilor de trans-
port parcate neregulamentar. Proiectul unui regulament în acest 
sens, este deja, examinat în Primărie. Dar diferenţa de alte state 
se rezumă la faptul că Chişinăul nu dispune de suficiente parcări 
autorizate, iar şoferilor nu le rămîne decît să-şi lase maşina pe 
unde apucă. Unii pe cîteva minute, alţii pe cîteva ore sau zile.

Şi autorităţile recunosc că lipsa parcărilor este o problemă 
mai ales pentru sectorul centru. În aceste condiţii, s-ar putea ca 
părţile laterale ale Pieţei Marii Adunări Naţionale să fie rezer-
vate pentru parcări. Direcţia arhitectură urmează să elaboreze o 
schemă de amplasare a acestora.

În doi ani Chişinăul nu va mai avea 
troleibuze vechi
Primarul general Dorin Chirtoacă promite că peste doi ani 

nu vor mai circula troleibuze vechi prin Chişinău.
Acestea vor fi înlocuite cu troleibuze noi, asamblate la Chi-

şinău, după modelul celor aduse din Belarus. Primul troleibuz 
,,made in Moldova” va fi pus în circulație în luna iulie.

„Lucrăm asupra organizării bazei de producţie. Sînt necesa-
re mai multe lucrări  de construcţie. În prezent, baza e gata în 
proporţie de �0%. Sperăm la timp să scoatem primul troleibuz”, 
a  explicat şeful Regiei Transport Electric, Gheorghe Margoci.

Guvernul urmează să adopte un proiect de lege care prevede 
scutirea de TVA, la importul din Minsk, a pieselor de schimb 
pentru asamblarea troleibuzelor.

Primarul general speră că proiectul de lege va fi adoptat la 
una din următoarele şedinţe ale Executivului. „De aici niciun 
pas înapoi. În doi ani de zile trebuie să scăpăm de parcurile 
vechi”, a concretizat D. Chirtoacă.

Amintim că Primăria Chişinău a procurat anterior 102 
troleibuze din Belarus. Acestea au costat 10 mil. euro, banii 
fiind  acordaţi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii, sub formă de îm-
prumut,  pentru o perioadă de 10 ani, cu o dobîndă de  5%.

I ndicarea obligatorie a preţurilor tuturor produselor puse 
în vînzare într-o formă vizibilă şi uşor de identificat, în 

valută naţională şi cu denumirea obişnuită în limba română 
este propusă într-o iniţiativă legislativă a deputaţilor liberali 
Valeriu Munteanu şi Vadim Cojocaru.   

Respectivul proiect de lege vine să sistematizeze regle-
mentările naţionale şi să introducă reglementări noi, conforme 
cu standardele europene. Iniţiativa legislativă a fost elaborată 
în scopul protecţiei drepturilor consumatorilor prin reglemen-
tarea modalităţii de indicare a preţului de vînzare a produselor 
şi în scopul informării complete, corecte şi precise a consu-
matorilor.

Potrivit proiectului de lege, indicarea preţului se realizează 
prin indicatorul de preţ, amplasat pe produse sau în imediata 
apropiere a acestora. Indicatorul de preţ urmează să conţină în 
mod obligatoriu: denumirea obişnuită în limba română sau de-
numirea comercială, cantitatea netă sau volumul, preţul de vîn-
zare, corespunzător cantităţii preambalate, preţul de achiziţie 
sau de producere, locul de origine sau de provenienţă. 

Totodată, preţul de vînzare, preţul unitar şi preţul de achi-
ziţie sau de producere vor fi indicate la vedere, într-o formă 
clară şi uşor de identificat, obligatoriu în valută naţională. Vîn-
zătorul poate oferi şi informaţii în legătură cu preţurile în alte 
valute, dar acestea nu trebuie să depăşească dimensiunile pre-
ţului în valută naţională. 

În cazul vînzărilor promoţionale indicatorul de preţ va 
conţine în mod obligatoriu indicarea preţului vechi şi preţului 
nou. Preţul vechi urmează a fi indicat lizibil şi fără echivoc, cu 

dimensiunile cifrelor nu mai mici de 1/2 din dimensiunea ci-
frelor preţului nou. 

Autorii iniţiativei legislative propun ca în cazul în care 
lipsesc indicatoarele de preţ sau acestea se întocmesc cu în-
călcarea regulilor stabilite, vînzătorul care se face vinovat să 
fie tras la răspundere contravenţională în condiţiile legii. Tot-
odată, în cazul prezentării unor informaţii incomplete, greşite 
sau al neinformării, consumatorul poate pretinde recuperarea 
prejudiciilor cauzate în temeiul legislaţiei civile, făcînd dova-
da prejudiciului cauzat, iar valoarea acestuia se calculează din 
preţul de vînzare. 

,,În societatea modernă, consumatorii sînt supuşi unui tir 
informaţional fără precedent, ce creează dificultăţi în deter-
minarea corectă a informaţiei prezentate. Proiectul propune o 
serie de soluţii menite să reglementeze afişarea fără echivoc 
a preţurilor de vînzare, astfel încît consumatorii să se poată 
orienta mai bine în spaţiul informativ dintre vitrine. O noutate 
legislativă importantă constituie menţionarea în indicatorul 
de preţ a preţului de producere sau de achiziţie, fapt ce va 
exclude situaţiile în care vînzătorul ar putea solicita preţuri 
exagerate pentru un produs sau serviciu, mai ales în cazul în 
care compararea preţului ar fi dificilă (de exemplu, în cazul 
vînzărilor în afara spaţiilor comerciale) sau cînd cumpărăto-
rul este pus într-o situaţie dificilă (urgenţă, stare de necesitate 
etc.) şi, credem, va descuraja comercianţii în practicarea ada-
osurilor comerciale excesive”, menţionează deputaţii Valeriu 
Munteanu şi Vadim Cojocaru în nota informativă a respectivei 
iniţiative legislative.  

Iniţiativă legislativă privind indicarea preţurilor 
în limba română

Guvernul a aprobat, recent, ini-
ţierea negocierilor cu Comisia 

Europeană a proiectului Acordului de 
finanţare privind Progra-
mul de Suport a Reformei 
în sectorul justiţiei. Docu-
mentul în cauză prevede 
acordarea unui suport ne-
rambursabil în valoare de 
10 milioane de euro, folo-
siţi în calitate de asistenţă 
tehnică pentru consolida-
rea, coordonarea şi mo-
nitorizarea implementării 
Strategiei de reformare în 
sectorul justiţiei.

Astfel, proiectul acor-
dului prevede alocarea a 2,8 
milioane ca suport pentru 
Ministerul Justiţiei, în cali-
tatea sa de instituţie care coordonează şi 
asigură implementarea reformei, şi altor 

2 milioane de euro pentru asigurarea 
procesului prealabil înfăptuirii actului 
de justiţie. � milioane de euro sînt desti-

naţi creşterii 
e f i c i en ţ e i , 
r e s p o n s a -
bilităţii şi 
transparen-
ţei instanţe-
lor din Mol-
dova, iar 
sistemul de 
execu t a r e , 
probaţiune 
şi reabilitare 
va beneficia 
de încă 4 
milioane de 
euro. Peri-
oada de rea-

lizare a celor patru proiecte finanţate din 
aceşti bani este de trei ani.

Obiectivul Programului de Suport a 
Reformei în sectorul justiţiei este cre-
area unui sistem echitabil, calitativ, cu 
zero toleranţă faţă de corupţie, care să 
asigure o dezvoltare durabilă a Repu-
blicii Moldova şi responsabilitate spori-
tă faţă de interesele cetăţeanului.

De asemenea, semnarea acestui 
acord cu Comisia Europeană este me-
nită să ofere suport pentru asimilarea 
asistenţei bugetare, în valoare de 52 de 
milioane de euro, ce urmează a fi ofe-
rite anul viitor de Uniunea Europeană 
pentru realizarea altor importante pre-
vederi cuprinse în Strategia de reforma-
re în sectorul justiţiei.

Costurile generale ale reformei, 
specificate şi detaliate în Planul de ac-
ţiuni privind implementarea strategiei, 
au fost estimate la 126 de milioane de 
euro. 

Guvernul a iniţiat negocierile cu Comisia Europeană, 
pentru o tranşă de 10 milioane de euro, suport tehnic 

pentru reforma din justiţie

A cincea parte din numărul total 
de petiţii recepţionate de avo-

caţii parlamentari în 2011 se referă la 
semnalarea încălcării dreptului acce-
sului liber la justiţie. Datele au fost in-
cluse în raportul anual al 
Centrului pentru Dreptu-
rile Omului din Moldova 
(CpDOM), care a fost fă-
cut public recent. 

Încălcarea accesului 
la justiţie a fost semna-
lată în �61 din cele circa 
1700 de petiţii parvenite 
pe adresa CpDOM. În 
alte 280 de petiţii se in-
vocă încălcarea dreptului 
la securitate şi demni-
tate personală. Numărul 
plîngerilor cu privire la 
încălcarea acestor drep-
turi este în descreştere 
faţă de anul precedent. În 
schimb, s-au majorat semnalările ce se 
referă la încălcarea dreptului la asisten-
ţă şi protecţie socială şi a dreptului la 

muncă. Astfel, asigurarea unui nivel de 
trai decent rămîne una dintre cele mai 
stringente probleme. 

Cele mai multe petiţii le-au parve-
nit avocaţilor parlamentari de la persoa-

nele aflate în detenţie, de la persoanele 
neangajate şi de la pensionari. 

De asemenea, potrivit raportului, 

dreptul copilului la învăţătură rămîne 
în continuare lezat şi doar circa �% din 
instituţiile preşcolare şi preuniversitare 
de învăţămînt sînt adaptate cerinţelor 
specifice de acces al copiilor cu diza-

bilităţi. 
Anatolie Munteanu, 

avocat parlamentar şi di-
rectorul CpDOM, a decla-
rat pentru jurnalişti că Re-
publica Moldova are foarte 
mult de lucru pe dimensiu-
nea drepturilor omului, iar 
pentru a înregistra progre-
se în acest domeniu, întrea-
ga societate trebuie să mun-
cească astfel ca drepturile 
să fie trecute de pe hîrtie în 
practica cotidiană. 

Avizul cu recomandări 
de înlăturare a încălcării 
drepturilor omului a fost 
cea mai frecventă pîrghie 

utilizată de avocaţii parlamentari în 
urma examinării petiţiilor parvenite pe 
adresa CpDOM.

Cele mai multe petiţii adresate avocaţilor 
parlamentari invocă încălcarea dreptului la justiţie
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Campania antitrafic, desfăşurată de Centrul pentru 
Combaterea Traficului de Persoane al Departamen-

tului de poliție al Ministerului Afacerilor Interne, continuă. 
În acest sens, ofiţerii instituţiei au desfăşurat un seminar-
informativ cu genericul ,,Sensibilizarea şi informarea popu-
laţiei privind riscurile traficului de persoane şi migraţiunii 
ilegale”.

Evenimentul a fost organizat pentru elevii claselor a 
�-11 de la Liceul teoretic din comuna Măgdăceşti, raionul 
Criuleni, avînd drept scop sporirea nivelului de informa-
re a societăţii civile privind fenomenul traficului de fiinţe 
umane şi migraţiunii ilegale, precum şi riscurile acestuia.

În cadrul întrunirii, ofiţerii CCTP au informat audienţa 
despre activitatea subdiviziunii în care activează, măsurile 
organizatorico-practice întreprinse, cooperarea locală şi in-
ternaţională, operaţiunile efectuate în comun cu omologii 
din străinătate.

La seminar au mai participat psihologi, pedagogi – re-
prezentanţi ai Centrului Internaţional pentru Protecţia şi 
Promovarea Drepturilor Femeii ,,La Strada”, care au pre-
zentat un film documentar, realizat în baza cazurilor reale.

Pe parcursul a cîteva ore, organizatorii au relatat date 
privind tendinţele fenomenului traficului, ţările de destina-
ţie, tipurile de exploatare, transportare, filierele depistate şi 
lichidate, progresele obţinute la compartimentul prevenirii 
şi combaterii acestui flagel.

De asemenea, ofiţerii CCTP au prezentat participanţi-
lor o informaţie amplă privind activitatea centrului, făcînd 
schimb de opinii referitor la prevenirea şi combaterea in-
fracţiunilor în domeniu.

La rîndul lor, elevii şi administraţia instituţiei au apre-
ciat eforturile organelor de drept din Republica Moldova în 
combaterea acestui fenomen şi rezultatele obţinute, activi-
tăţile întreprinse de CCTP precum şi gradul înalt de pregă-
tire profesională.

Reieşind din cele menţionate, precum şi din actualita-
tea problemei în cauză, seminarele privind informarea soci-
etăţii civile în cadrul campaniei de profilaxie a traficului de 
persoane vor continua.

Cor. DREPTUL

P otrivit ministrului 
Justiţiei, „principiul 

imunităţii judecătorilor tre-
buie limitat la cadrul funcţio-
nal şi nicidecum transformat 
într-un privilegiu ce depă-
şeşte normele constituţionale 
şi care le permite acestora să 
scape nepedepsiţi dacă neso-
cotesc legea”. 

„Principiul independenţei 
judecătorilor nu este un scop 
în sine şi nici un drept exclu-
siv al judecătorilor. Acesta 
este un drept al societăţii, 
care are nevoie de un arbitru 
obiectiv şi echilibrat în cazul 
examinării unor litigii sau 
cel al evaluării unor infracţi-
uni comise împotriva societă-
ţii. Şi, din această cauză, ga-
ranţia independenţei trebuie 
să fie de o asemenea natură, 
încît să-i asigure judecătoru-
lui libertatea de a acţiona în 
exerciţiul funcţiunii sale sau, 

Ridicarea imunităţii judecătorilor bănuiţi de corupţie: 
Argumente pro şi contra

altfel zis, i-ar oferi acestuia 
independenţa funcţională”, a 
precizat Oleg Efrim.

Norma privind ridicarea 
din oficiu a imunităţii magis-
traţilor bănuiţi de săvîrşirea 
unor acte de corupţie a fost 
inclusă printre prevederile 
pachetului de proiecte legis-
lative cu privire la funcţiona-
rea sistemului judecătoresc, 
selectarea şi evaluarea jude-
cătorilor, precum şi răspun-
derea disciplinară a acestuia. 
Pachetul de proiecte enunţat 
anterior a fost elaborat de 
Ministerul Justiţiei, aprobat 
de Guvern şi se află, în pre-
zent, în atenţia Parlamentu-
lui. 

Ministrul Justiţiei a mai 
anunţat că pînă la sfîrşitul 
acestui an va fi definitivat un 
alt proiect de lege ce vizează 
o reformă complexă a meca-
nismului de răspundere disci-

plinară a judecătorilor. 
Experţii germani invitaţi 

să evalueze reformele ini-
ţiate în sectorul justiţiei din 
Moldova au remarcat că in-

stituţia imunităţii judecători-
lor, adoptată în ţările care au 
obţinut independenţa după 
prăbuşirea Uniunii Sovieti-
ce, nu-şi găseşte un analog în 
democraţiile avansate şi s-a 
transformat, în prezent, de 

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, insistă 
asupra ridicării din oficiu a imunităţii jude-
cătorilor bănuiţi de corupţie. Declaraţia a fost 
făcută în cadrul unei mese rotunde privind 
responsabilitatea şi garanţiile independenţei 
judecătorilor în contextul reformei sistemului 
judecătoresc. De altă părere este, însă, actua-
lul şef al statului, Nicolae Timofti, care susţine 
că imunitatea judecătorilor trebuie păstrată.

cele mai multe ori, într-un 
scut pe care unii magistraţi, 
certaţi cu legea, îl folosesc 
pentru a  nu ajunge pe banca 
acuzaţilor. 

Pe de altă parte, preşedin-
tele nou numit al Republicii 
Moldova, Nicolae   Timofti, 
pledează pentru păstrarea 
imunităţii judecătorilor. „Am 
apărat acest principiu mereu 
şi cred că trebuie să fie pre-

zent în legislaţia noastră”, a 
subliniat acesta.

Potrivit lui Nicolae        
Timofti, corupţia din sis-
temul judecătoresc trebuie 

dezrădăcinată prin două me-
tode: majorarea salariilor şi 
selectarea corectă a cadrelor. 
Anterior, Nicolae Timofti a 
activat în sistemul judecăto-
resc, ultima funcţie ocupată 
fiind cea de preşedinte al 

Consiliului Superior al Ma-
gistraturii. 

„Fenomenul corupţiei este 
prezent peste tot, nu numai 
în justiţie. Este important 
ca noi să lucrăm la capitolul 
selectării corecte a judecăto-
rilor, ca în sistem să ajungă 
oameni verificaţi şi bine pre-
gătiţi. Judecătorul trebuie să 
ştie şi să aplice bine legea, să 
cunoască materialele dosaru-
lui. În afară de aceasta, el tre-
buie să fie salarizat adecvat”, 
consideră şeful statului.

În opinia lui Nicolae      
Timofti, salariul lunar al 
unui judecător începător tre-
buie să fie de la 1000 la 2000 
de euro, cel al unui magistrat 
cu experienţă, de la 1200 de 
euro, iar judecătorii de la 
Curtea de Apel ar trebui să 
fie remuneraţi cu 1500 de 
euro. Totodată, ar fi corect 
ca magistraţii de la Curtea 
Supremă de Justiţie să ridice 
un salariu lunar de 2000 de 
euro.

De asemenea, pentru 
selecţia judecătorilor ar tre-
bui să fie creată o comisie 
specială, formată din repre-
zentanţi ai societăţii civile, 
pedagogi, medici, psihiatri 
şi psihologi.

Lilia DUMINICA

Campania 
profilactică antitrafic  

continuă

Evenimentul s-a desfăşurat în contex-
tul implementării, sub auspiciul OSCE, a 
unor proiecte în domeniul managemen-
tului armelor de calibru mic şi a arma-
mentului convenţional, ce ţine în special 
de administrarea stocurilor, reconstrucţia 
depozitelor şi training-ul personalului.

Alexei Roibu a salutat prezenţa       
înalţilor oaspeţi la Ministerul de Interne 
şi a apreciat drept pozitivă cooperarea 
bilaterală cu organismele vizate. Toto-
dată, el a ţinut să menţioneze contribuţia 
OSCE şi a structurilor de profil ale Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite la sporirea 
activităţii de combatere a criminalităţii 
organizate transfrontaliere, în special la 
capitolul combaterea traficului de dro-
guri, a traficului de armament etc.

Şeful adjunct al Misiunii OSCE în 
Republica Moldova, Jan Pleasinger, a 
exprimat mulţumiri conducerii MAI 
pentru cooperarea eficientă şi încrede-
rea acordată OSCE, în vederea ulterioarei 
asistenţe.

În acest context, Alexei Roibu a in-
format oaspeţii despre procesul de refor-
mă al MAI, bazat pe revizuirea legislaţiei 
în conformitate cu cea a statelor UE. Pro-
cesul cuprinde restructurarea organizaţio-
nală, profesionalizarea, descentralizarea, 
demilitarizarea, toate acestea fiind imple-
mentate în scopul asigurării drepturilor 
omului şi apropierii de necesităţile socie-
tăţii. Ministrul de Interne a  pus accent şi 
pe procesul de transferare a Serviciului 

Grăniceri în subordinea MAI şi crearea, 
la 1 iunie, a Direcţiei poliţie frontieră, în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Alexei Roibu a mulţumit şi pentru 
suportul OSCE în elaborarea unor acte 
legislative şi normative (Legea privind 

combaterea traficului de fiinţe umane, 
Legea cu privire la combaterea violenţei 
în familie, Legea cu privire la protecţia 
victimelor şi martorilor etc.), precum 
şi pentru proiectele realizate în comun, 
privind consolidarea instituţională în do-
meniul luptei împotriva traficului de sub-
stanţe narcotice, traficului de persoane, 
migraţiei ilegale ş.a.

„Lansarea proiectelor în domeniul 
managementului armelor de calibru mic 
şi armamentului convenţional, axate pe 
administrarea stocurilor, reconstrucţia 

depozitelor, training-ul personalului sînt 
aspecte de interes comun şi necesită o 
abordare specială şi o atenţie deosebită”, 
a precizat sursa citată. 

În această ordine de idei, una dintre 
cele mai importante probleme este relo-
carea şi amplasarea depozitului de arma-
ment al MAI într-o zonă sigură pentru 
cetăţeni. Vorbind despre redislocarea 
acestui depozit, reprezentantul Centrului 
de prevenire a conflictelor, al Oficiului 
OSCE din Viena, Maria Brandstetter, a 
menţionat conlucrarea interinstituţiona-
lă eficientă dintre Ministerul Afacerilor 

Interne şi Ministerul Apă-
rării, în cadrul proiectelor 
derulate sub egida OSCE.

Totodată, delegaţia 
OSCE a apreciat înalt 
eforturile MAI privind 
ajustarea legislaţiei în 
domeniul controlului ar-
melor, Republica Moldo-
va fiind prima ţară care 
a ratificat, prin Legea nr. 
224 – XVI din1�.10.2005, 
Protocolul împotriva fa-
bricării şi traficului ilegal 
de arme de foc, piese şi 
componente ale acesto-
ra, precum şi de muniţii, 

adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate.

În final, înalţii oaspeţi au dat asigu-
rări că vor depune eforturi maxime pentru 
derularea cu succes a proiectelor lansate 
şi realizarea obiectelor comune, în con-
textul asigurării managementului eficient 
al armamentului pe teritoriul Republicii 
Moldova, drept garant al securităţii şi li-
niştii în societate.

Lilia DUMINICA

Experţi ai Misiunii OSCE şi ONU, 
interesaţi de reforma MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu a avut, recent, o în-
trevedere cu grupul de experţi din cadrul Organizaţiei pentru Se-
curitate şi Cooperare în Europa, Oficiul ONU pentru Droguri şi 
Crimă (UNDOC) şi Oficiul ONU pentru Afaceri în domeniul dezar-
mării (UNODA). Întrevederea cu grupul de experţi, condus de şeful 
adjunct al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Jan Pleasinger, a 
avut loc la sediul MAI.
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Confecţionarea şi distrugerea 
ştampilelor – acesta a con-

stituit subiectul unei şedinţe anu-
ale, desfăşurate, recent, în incinta 
Ministerului Afacerilor Interne. La 
eveniment au participat conducătorii 
organizaţiilor licenţiate în domeniul 
confecţionării şi distrugerii ştampi-
lelor, reprezen-
tantul Centrului 
de Terminologie 
al Institutului de 
Filologie al Aca-
demiei de Ştiin-
ţe a Republicii 
Moldova, repre-
zentantul Came-
rei de Licenţiere 
şi reprezentantul 
firmei internaţio-
nale ,,TRODAT”,   
A l e x a n d r i n a   
Minihuber.

Întrunirea a 
fost organizată la iniţiativa Direc-
ţiei generale poliţie ordine publică 
a Ministerului Afacerilor Interne, 
în scopul aducerii la cunoştinţă a 
rezultatelor activităţii obţinute pe 
parcursul anului 2011, fiind ini-
ţiată, astfel, o discuţie privind ne-
cesitatea modificării legislaţiei, ce 

reglementează activitatea confecţi-
onării şi distrugerii ştampilelor.

În context, Alexandri-
na  Minihuber a familiarizat 
participanţii la întrunire cu pre-
vederile legislaţiei europene ce 
reglementează acest domeniu de 
activitate, axîndu-se în special pe 

reglementările legislative ale Au-
striei şi Germaniei. Ea a specificat 
că în Uniunea Europeană, procesul 
de confecţionare a ştampilelor este 
mult mai simplu, în comparaţie cu 
cel din Republica Moldova.

La rîndul său, Valeriu Culev, 
reprezentantul Centrului de Ter-

minologie a informat auditoriul de-
spre activitatea instituţiei, forma şi 
procedura de examinare a cererilor, 
modalitatea de eliberare a schiţelor 
pentru confecţionarea ştampilelor, 
iar Alexandru Leapin, reprezen-
tantul Camerei de Licenţiere s-a 
referit la respectarea condiţiilor de 

licenţiere în domeniul 
confecţionării şi distru-
gerii ştampilelor şi mo-
dalitatea de prelungire a 
licenţei de activitate.

La finele şedinţei s-a 
decis ca, conducătorii 
întreprinderilor de 
confecţionare şi distru-
gere a ştampilelor să 
înainteze propuneri, 
viziuni şi concepţii, pri-
vind elaborarea unei noi 
legi, care va reglemen-
ta domeniul vizat. Mai 
apoi, Direcţia generală 

poliţie ordine publică a MAI va 
generaliza propunerile prezentate, 
cu ulterioara iniţiere a procedurii 
de elaborare a proiectului legisla-
tiv în domeniul confecţionării şi 
distrugerii ştampilelor.

Cor. DREPTUL

R ecent, la iniţiativa Direcţiei 
generale poliţie ordine 

publică a Ministerului Afacerilor 
Interne, în cadrul Comisariatu-
lui de poliţie din sectorul Centru 
mun. Chişinău, a fost desfăşurată 
o şedinţă de lucru privind activita-
tea şi conlucrarea cu organizaţiile 
particulare de pază. Evenimentul 
a întrunit reprezentanţi ai  Ministe-
rului Afacerilor Interne, Camerei 
de Licenţiere a Ministerului Eco-
nomiei, Institutului de Formare 
Continuă al Academiei „Ştefan cel 
Mare”, precum şi conducători ai 
organizaţiilor particulare de pază, 
comisari adjuncţi, şefi de poliţie or-
dine publică şi inspectori autorizări. 

Întrunirea a fost organizată 
cu scopul de a evalua activitatea 
organizaţiilor particulare de pază pe 
parcursul anului 2011, dar şi a ni-
velului de conlucrare cu comisaria-
tele de poliţie teritoriale şi acordării 
asistenţei organelor de poliţie la asi-
gurarea şi menţinerea ordinii publice.

În cadrul şedinţei au fost abor-
date căile de consolidare a partene-
riatului dintre Ministerul Afacerilor 
Interne şi organizaţiile particulare 
de pază, precum şi modalităţile de 
realizare a acţiunilor comune de 
contracarare a cazurilor de sustrage-
re a bunurilor şi mijloacelor băneşti 
din locurile de păstrare ale acestora, 

bazată pe practica stabilită anterior, 
de implicare în aceste activităţi a 
gardienilor organizaţiilor de pază, 
de comun cu forţele de ordine, în 
raza sectorului deservit.

De asemenea, printre probleme-
le abordate, a fost crearea între co-
misariatele de poliţie şi organizaţiile 
particulare de pază a unui sistem 
unic de informare reciprocă de-
spre comiterea infracţiunilor, or-
ganizarea urmăririi infractorilor şi 
elaborarea procedurii de predare şi 
escortare a persoanelor reţinute la 
obiectivele aflate sub pază.

În context, reprezentantul Ca-
merei de Licenţiere, s-a referit la 
respectarea condiţiilor de licenţiere 
în domeniul activităţii particula-
re de pază şi a adus la cunoştinţă 
cerinţele pentru prelungirea licenţei 
de activitate.

La finele şedinţei, pentru apor-
tul în prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor, precum şi pentru 
contribuirea activă în organizarea 
conlucrării cu organele afacerilor 
interne la asigurarea şi menţinerea 
ordinii publice, unii conducători şi 
gardieni ai organizaţiilor particulare 
de pază, care au înregistrat rezultate 
performante, au fost menţionaţi cu 
diplome ale Ministerului Afacerilor 
Interne.

Cor. DREPTUL

Abordări privind confecţionarea şi 
distrugerea ştampilelor

Consolidarea conlucrării 
cu organizaţiile particulare 

de pază

Ministerul Educaţiei cu su-
portul UNICEF Moldova 

a organizat, recent, conferinţa cu ge-
nericul „Parteneriate în implementa-
rea reformei sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului şi dezvoltării 
educaţiei incluzive”. 

La eveniment au participat re-
prezentanţi ai Ministerului Educaţi-
ei, Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, Ministerului Fi-
nanţelor, Ministerului Sănătăţii, Re-
prezentanţei UNICEF în Moldova, 
membrii Consiliului de Coordonare 
a reformei sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului şi 
dezvoltării educaţiei 
incluzive.

Prezent la inaugu-
rarea conferinţei, vice-
prim-ministrul Mihai 
Moldovanu a menţio-
nat că în rezultatul im-
plementării reformei 
sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului, 
se prevede reducerea 
maximă a numărului 
de internate şi de case 
de copii din ţară, pre-
cum şi dezvoltarea ser-
viciilor sociale la nivel 
comunitar.

Potrivit Tatianei 
Potîng, viceministru al Educaţiei, 
graţie politicilor şi acţiunilor pro-
movate de Ministerul Educaţiei cu 
susţinerea partenerilor de dezvoltare, 
a autorităţilor publice centrale şi a 
celor locale, în cinci ani de reformă, 
numărul copiilor din internate s-a re-
dus în jumătate. 

Alexandra Yuster, reprezentant 
UNICEF în Republica Moldova, a 
subliniat că ţara a înregistrat progre-
se semnificative în implementarea re-
formei. În context, oficialul a anunţat 
că UNICEF în comun cu Înaltul 
Comisariat ONU pentru Drepturile 
Omului cheamă statele lumii să sto-

peze plasarea în instituţii rezidenţiale 
a copiilor cu vîrsta de pînă la trei ani, 
efectele plasamentului asupra aces-
tor copii fiind negative. În prezent, în 
internatele din ţară se află 200 de co-
pii abandonaţi cu vîrsta respectivă.

La eveniment au fost pre-
zenţi copiii Doina Neamţu, Anisia    
Neamţu, Ana Lisagor, Igor Ţurcan 
şi             Elizaveta Pascari, care şi-au 
împărtăşit experienţa lor dramatică 
de viaţă din internat. În urma proce-
sului de dezinstituţionalizare, copiii 
au fost reintegraţi în societate şi fa-
milie. Ei şi-au exprimat recunoştinţa 

pentru posibilitatea de a fi în familie 
şi de a frecventa o şcoală generală. 

La conferinţă au participat, de 
asemenea, preşedinţi şi vicepreşe-
dinţi de raion responsabili de do-
meniul social, directori generali ai 
direcţiilor raionale/municipale de în-
văţămînt, tineret şi sport, şefi ai sec-
ţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi 
protecţie a familiei, reprezentanţi ai 
ONG-urilor antrenate în implemen-
tarea reformei sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului. 

Scopul conferinţei a fost de a 
trece în revistă realizările privind 
implementarea reformei sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului şi 
educaţiei incluzive, precum şi de a 
identifica direcţiile de perspectivă în 
domeniul asigurării protecţiei drep-
turilor copilului şi dezvoltării educa-
ţiei incluzive. 

Agenda evenimentului a inclus 
prezentări la următoarele subiec-
te: rolul Ministerului Educaţiei în 
implementarea reformei sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului şi 
dezvoltării educaţiei incluzive; dez-
voltarea serviciilor sociale – direcţie 
majoră în implementarea reformei 
sistemului rezidenţial de îngrijire 

a copilului;  dezvol-
tarea serviciilor de 
îngrijire pentru pre-
venirea instituţiona-
lizării copiilor; redi-
recţionarea resurselor 
financiare în cadrul 
reformării instituţii-
lor rezidenţiale; im-
plementarea reformei 
sistemului reziden-
ţial de îngrijire a co-
pilului şi dezvoltarea 
educaţiei incluzive în 
raioanele-pilot: Leo-
va, Făleşti, Floreşti, 
Ungheni, Orhei; in-
cluziunea educaţiona-
lă a copiilor cu CES 

în învăţămîntul general.
La începutul reformei, în anul 

2007, în cele 67 de instituţii rezi-
denţiale erau cca 11 500 copii. La 
�1.12.2011, în cele 55 de instituţii 
rezidenţiale erau plasaţi 572� copii. 
În perioada anilor 2012-2015 vor 
fi supuse procesului de reorganiza-
re 22 instituţii de tip rezidenţial. În 
anul 2012, sînt planificate a fi închi-
se 7 instituţii de tip rezidenţial, dintre 
care 4 instituţii rezidenţiale nu au 
niciun copil în plasament, toţi copiii 
fiind reintegraţi în familia biologică/
extinsă şi/sau plasaţi în servicii de 
tip familial.

P roducătorii de mărfuri cu de-
fect şi prestatorii de servicii 

necalitative vor purta răspundere 
pentru daunele aduse consumato-
rilor. Modificări legislative în acest 
sens sînt propuse de către Minis-
terul Economiei. Patronatele con-
sideră justificate aceste propuneri, 
dar menţionează că este necesară 
aplicarea echitabilă a standardelor 
reglementate. 

Şeful Direcţiei protecţia con-
sumatorilor şi supravegherea pieţei 
din cadrul ministerului, Anatolie 
Silistrari, a comunicat că proiectul 
prevede lărgirea listei de produse 
pentru care producătorii vor purta 
răspundere materială în situaţiile ca-
uzării de prejudicii consumatorilor. 
Lista va fi completată cu produsele 
industriale nealimentare, agricole, 
energia electrică, gazele naturale şi 
apa pentru consumul individual. 

Va fi înăsprită şi răspunderea pe 
care o vor purta producătorii. Aceş-
tia vor fi obligaţi nu doar să recupe-
reze costul produsului defect, ci şi să 
plătească despăgubiri pentru preju-
diciile aferente cauzate de acest pro-
dus. De exemplu, dacă explozia unui 
televizor deteriorează şi alte obiecte 
din preajmă, producătorul va fi obli-
gat să achite atît costul televizorului, 
cît şi cel al obiectelor defectate. 

Potrivit lui Anatolie Silistrari, 
în prezent legislaţia nu prevedea 
clar că anume producătorul este 
responsabil de prejudiciul cauzat 
de obiectul defect sau de serviciul 
necalitativ. Proiectul vine să detali-
eze şi cazurile cînd se plătesc des-
păgubiri pentru prejudiciul cauzat. 

Se propune ca termenul în care pro-
ducătorul poartă răspundere pentru 
produsele defecte să fie de 10 ani 
din momentul punerii în circulaţie 
a produsului. 

Proiectul a fost supus dezbate-
rilor publice. Potrivit Ministerului 
Economiei, majoritatea partici-
panţilor au menţionat că proiectul 
respectiv va spori responsabilitatea 
producătorilor pentru produsele 
plasate pe piaţă. 

Preşedintele Confederaţiei 
Naţionale a Patronatului, Leonid 
Cerescu, a declarat că iniţiativa Mi-
nisterului Economiei este justificată. 

„Orice prestator de servicii şi produ-
cător de bunuri trebuie să respecte 
standardele în vigoare, iar în cazul 
în care mărfurile sau serviciile pre-
state aduc prejudicii consumatorilor, 
producătorii trebuie pedepsiţi”, a 
declarat preşedintele CNPM. 

Potrivit lui Leonid Cerescu, 
problema care există este că deseori 
prevederile sînt aplicate aşa cum le 
înţelege cel care le foloseşte. „Nu 
văd ceva negativ în modificările 
propuse, dar altceva este modul în 
care vor fi aplicate, trebuie să con-
sultăm şi noi aceste modificări ca să 
vedem dacă se respectă echilibrul 
să nu se folosească abuziv”, a subli-
niat şeful de la patronate. 

Modificările legislative în cauză 
ţin de Planul de acţiuni al Republi-
cii Moldova privind implementarea 
Recomandărilor Comisiei Europe-
ne pentru instituirea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
între Republica Moldova şi Uniu-
nea Europeană. 

Producătorii vor plăti  
despăgubiri pentru prejudiciile 
cauzate de produsele cu defect

Reforma sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului, discutată la Chişinău
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P ersoana juridică este 
cea de-a doua unitate 

socială care, pe lîngă persoa-
na fizică, poate evolua în ca-
litate de subiect al infracţiunii. 
Răspunderea persoanei juri-
dice este caracteristică ţărilor 
sistemului common law (Ma-
rea Britanie, SUA). Potrivit 
acestui sistem de drept, fapta 
se consideră comisă de o per-
soană juridică, dacă aceasta 
este comisă nemijlocit de ea 
sau prin intermediul altor per-
soane.

 Însă, activitatea infracţio-
nală a persoanei juridice este 
diferită de acţiunile substi-
tutive ale persoanei fizice. În 
Norvegia este propusă pre-
vederea răspunderii penale a 
persoanelor juridice pentru 
infracţiunile săvîrşite în inte-
resul persoanei juridice date. 

Respectînd principiul 
răspunderii personale pentru 
fapta comisă, un şir de state, 
cum ar fi Bulgaria, Ungaria, 
Polonia, Japonia, Federaţia 
Rusă, nu recunosc persoana 
juridică în calitate de subiect 
al răspunderii penale.

În literatura de specialita-
te se atrage o atenţie deosebită 
infracţiunilor ecologice, care 
deseori se comit de persoane 
juridice, idei prin intermediul 
cărora se cere instituirea răs-
punderii penale a persoanelor 
juridice.

 În Codul penal, legiuitorul 
nu dă o definiţie a persoanei 
juridice, însă aceasta poate fi 
preluată din art.55 al Codului 
civil, care defineşte persoana 
juridică ca fiind o organizaţie 
care posedă un patrimoniu 
distinct şi răspunde pentru 
obligaţiunile sale cu acest 
patrimoniu, poate să dobîn-
dească şi să exercite în nume 
propriu drepturi patrimoniale 
şi personale nepatrimoniale, 
să-şi asume obligaţiuni, poate 
fi reclamat şi pîrît în instanţa 
de judecată. În concepţia Co-

Persoana juridică ca subiect al infracţiunii: Opinii şi controverse
dului penal din 1�61, persoana 
juridică nu putea fi subiect al 
infracţiunii. Actualul C. pen. 
a mers pe calea recomandată 
ţărilor-membre, de Consiliul 
Europei şi de către alte orga-
nizaţii internaţionale – de a 
recunoaşte în legislaţia pena-
lă persoana juridică drept su-
biect al răspunderii penale. 

În conformitate cu artico-
lul 21, alin.(�) din Codul pe-
nal al Republicii Moldova (în 
continuare C. pen.), în calitate 
de subiect al infracţiunii, pe 
lîngă persoana fizică, avem 
şi persoana juridică, în urma 
recomandărilor Consiliului 
Europei în această materie, 
şi anume acesta prevede că, 

,,persoana juridică care desfă-
şoară activitatea de întreprin-
zător este pasibilă de răspun-
dere penală pentru o faptă pre-
văzută de legea penală, dacă 
există una din următoarele 
condiţii:

- persoana juridică este vi-
novată de neîndeplinirea sau 
îndeplinirea necorespunză-
toare a dispoziţiilor directe ale 
legii, ce stabilesc îndatoriri 
sau interdicţii pentru efectua-
rea unei anumite activităţi;

- persoana juridică este vi-
novată de efectuarea unei acti-
vităţi ce nu corespunde actelor 
de constituire sau scopurilor 
declarate;

- fapta care cauzează sau 
creează pericolul cauzării de 
daune în proporţii considera-
bile persoanei, societăţii sau 
statului a fost săvîrşită în inte-
resul acestei persoane juridice 
sau a fost admisă, sancţionată, 
aprobată, utilizată de organul 
sau persoana, împuternicite 
cu funcţii de conducere a per-
soanei juridice respective. 

Alineatul (4) al art.21 C. 
pen, indică următoarele sem-
ne ale persoanei juridice ca 
subiect al infracţiunii: 

a) să fie constituită în mo-
dul şi în ordinea prevăzută de 
lege; 

b) să nu fie organ al auto-
rităţii publice; 

c) ea poartă răspundere 
penală pentru infracţiunile 
pasibile de sancţiunea pentru 
persoanele juridice în partea 
specială a C. pen. Persoana 
juridică devine subiect al in-
fracţiunii de la data înregistră-
rii ei de către stat. 

 Este de menţionat faptul 
că, răspunderii penale nu se 
supun persoanele fizice ce 
practică activitatea de între-
prinzător, fiind organizate sub 
forma întreprinderilor indivi-

duale, fapt care, în viziunea 
unor autori, este discrimina-
toriu, încălcîndu-se astfel pri-
cipiul egalităţii tuturor în faţa 
legii.

 De asemenea, trebuie de 
specificat că potrivit art.21 
alin.(5) C. pen., tragerea la 
răspundere penală a persoa-
nei juridice nu exclude posibi-
litatea tragerii la răspundere a 
persoanelor fizice vinovate de 
acţiunile/inacţiunile respecti-
ve, aceasta fiind o răspundere 
subsidiară. 

 Reieşind din faptul că, C. 
pen. permite tragerea paralelă 
la răspundere penală a per-
soanei fizice, în cadrul acele-
iaşi cauze, acest lucru încalcă 
inevitabil principiul răspun-
derii unice pentru fapta infrac-
ţională. În dreptul procesual 
penal şi în practica judiciară 
acest pricipiu este cunoscut 
sub denumirea de lucru jude-
cat. Practic, toate statele care 
recunosc persoana juridică ca 
subiect al infracţiunii, admit 
în acelaşi timp şi cumulul de 
răspundere. Cu toate acestea, 
sînt state care nu aprobă posi-
bilitatea existenţei unui cumul 
între răspunderea persoanei 
fizice şi a celei juridice pentru 
aceeaşi infracţiune. În Elveţia, 
drept exemplu, ţară în care 
cumulul de răspundere nu 
este acceptat, răspunderea pe-
nală a persoanei juridice este 
privită ca o răspundere sub-
sidiară şi poate surveni doar 
atunci cînd este imposibil de 
a identifica persoana fizică 
vinovată.

 Legiuitorul circumscrie 
două categorii de infracţiuni 
pentru care poate fi antrena-
tă răspunderea penală a unei 
persoane juridice:

- infracţiuni comise de 
însăşi persoana juridică în 
cadrul activităţilor vizînd rea-
lizarea obiectului ori apărarea 
intereselor sale;

- infracţiuni comise în con-
tul persoanei juridice.

 Dacă ne referim la mate-
ria sancţiunilor, este evident 
ca anumite sancţiuni aplicabi-
le persoanelor fizice sînt, prin 
însăşi natura lor, imposibil 
de a fi aplicate unei persoane 
juridice, aşa cum se întîmplă 
în cazul detenţiunii pe viaţă 
sau al închisorii. În consecin-
ţă, dintre pedepsele aplicabile 
persoanelor fizice ca pedeap-
să principală comună în cazul 
persoanelor juridice a fost 
aleasă amenda. Potrivit art.6� 
C. pen. RM, din 2002, persoa-
nelor juridice care desfăşoară 

activitate de întreprinzător li 
se pot aplica următoarele pe-
depse:

a) amenda;
b) privarea de dreptul de a 

exercita o anumită activitate;
c) lichidarea.
Conform alin.(4) art.64 C. 

pen. RM, în cazurile prevăzu-
te la alin.(�) art.21, mărimea 
amenzii pentru persoanele 
juridice se stabileşte în limi-
tele de la 500 la 10 000 uni-
tăţi convenţionale (unitatea 
convenţională = 20 lei), în 
funcţie de caracterul şi gra-
vitatea infracţiunii săvîrşite, 
de mărimea daunei cauzate, 
luîndu-se în consideraţie si-
tuaţia economico-financiară a 
persoanei juridice. În caz de 
eschivare cu rea-voinţă, a per-
soanei juridice, care desfăşoa-
ră activitate de întreprinzător, 
de la achitarea amenzii fixate, 
instanţa de judecată poate să 
înlocuiască suma neachitată 
a amenzii cu urmărirea patri-
moniului.

Amenda se aplică în ca-
litate de pedeapsă principală, 
iar privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate 
şi lichidarea persoanei juridi-
ce poate fi aplicată atît în ca-
litate de pedeapsă principală, 
cît şi complementară. 

Există un şir de state care 
stabilesc în calitate de pedeas-
pă penală pentru persoana ju-
ridică doar amenda, cum ar fi 
Finlanda, unde amenda vari-
ază de la �00 la �00 000 de 
euro, Elveţia, unde mărimea 
amenzii poate ajunge pînă la 
5 milioane de franci.

Privarea unei persoane ju-
ridice, care desfăşoară activi-
tate de întreprinzător, de drep-
tul de a exercita o anumită 
activitate constă în stabilirea 
interdicţiei de a încheia anu-
mite tranzacţii, de a emite ac-
ţiuni sau alte titluri de valoare, 
de a primi subvenţii, înlesniri 
şi alte avantaje de la stat sau 
de a exercita alte activităţi 
(art.7� C. pen. RM). Această 
pedeapsă poate fi limitată la 
un anumit teritoriu sau la o 
anumită perioadă a anului şi 
se stabileşte pe un termen de 
pînă la 5 ani sau pe un termen 
nelimitat. 

 Expresia ,,pe un termen de 
pînă la 5 ani sau pe un termen 
nelimitat” este echivalentă cu 
interzicerea cu titlu definitiv a 
activităţii. 

 Prin lichidarea persoanei 
juridice care desfăşoară ac-
tivitate de întreprinzător se 
înţelege dizolvarea acesteia, 

cu survenirea consecinţelor 
prevăzute de legislaţia civilă. 
Potrivit art.74 C. pen. RM, 
lichidarea persoanei juridice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător se stabileşte în 
cazul în care instanţa de ju-
decată constată că gravitatea 
infracţiunii săvîrşite face im-
posibilă păstrarea unei atare 
persoane juridice şi prelungi-
rea activităţii ei. 

Lichidarea se realizează 
prin dizolvare potrivit proce-
durii de lichidare a întreprin-
derii stabilite de Legea cu 
privirea la antreprenoriat şi 
întreprinzător. Persoana juri-
dică se consideră lichidată din 
momentul radierii ei din Re-
gistrul de Stat de la Camera 
Înregistrării de Stat, potrivit 
art.8� Cod civil, instanţa tri-
miţînd o copie a hotărîrii ire-
vocabile de condamnare către 
Camera Înregistrării de Stat. 

În Codul de procedură pe-
nală al Republicii Moldova, 
(în continuare C. proc. pen.) 
la capitolul VI este prevăzută 
procedura privind urmărirea 
penală şi judecarea cauzelor 
privind infracţiunile săvîrşite 
de persoanele juridice. 

Art.520 С. proc. pen. pre-
vede că, urmărirea penală şi 
judecarea cauzelor privind 
infracţiunile săvîrşite de per-
soanele juridice se efectuează 
potrivit procedurii obişnuite, 
cu derogările şi completările 
prevăzute în capitolul VI al 
Codului de procedură penală. 

Potrivit art.521 С. proc. 
pen., urmărirea penală, în 
cazul tragerii la răspundere 
penală a persoanei juridice, 
se efectuează cu participa-
rea reprezentantului legal al 
acesteia. Împotriva reprezen-
tantului legal sau, după caz, a 
reprezentantului desemnat al 
persoanei juridice faţă de care 
se efectuează urmărirea pena-
lă se pot lua, în această calitate, 
numai măsuri de constrîngere 
aplicabile martorului. 

Competenţa teritorială în 
cazul săvîrşirii infracţiunilor 
de către persoanele juridice 
este reglementată de art.522 
С. proc. pen. şi este deter-
minată de: locul unde a fost 
săvîrşită infracţiunea; locul 
unde a fost depistat făptui-
torul; locul unde domiciliază 
făptuitorul - persoană fizică; 
locul unde îşi are sediul per-
soana juridică şi locul unde 
domiciliază victima sau unde 
aceasta îşi are sediul. 

Conform Recoman-
dării Consiliului Europei 

nr.18/1�88, sînt stabilite ur-
mătoarele sancţiuni care se 
pot aplica persoanei juridice:

- avertisment şi mustrare;
- decizia declarativă de res-

ponsabilitate cu dispensa de 
sancţiune;

- confiscarea bunurilor uti-
lizate la comiterea infracţiuni-
lor sau reprezentînd cîştiguri 
rezultate din activitatea ilici-
tă;

- decăderea din dreptul de 
a contracta cu statul sau de a 
beneficia de utilităţi publice;

- interdicţia de a face pu-
blicitatea pentru mărfuri sau 
servicii;

- retragerea autorizaţiilor;
- destituirea membrilor 

conducerii;
- plasarea provizorie a în-

treprinderii sub autoritatea 
unui administrator desemnat 
de justiţie;

- închiderea întreprinderii;
- despăgubirea victimei;
- repunerea în situaţia ante-

rioară săvîrşirii faptei;
- publicarea deciziei prin 

care s-a aplicat o măsură sau 
o sancţiune.

Persoana juridică, cu ex-
cepţia autorităţilor publice, 
poartă răspundere penală pen-
tru infracţiunile săvîrşite, pre-
văzute de art.1401, 165, 1851-
185�, 205, 206, 2081, 215-217�, 
218, 221, 22�-2461, 248-251, 
254, 257, 25�-261, 27�, 27�1, 
27�2, 2�2, �011, �621, institu-
indu-se sistemul specialităţii 
răspunderii penale.

Dacă persoana juridică 
răspunde penal, persoana fizi-
că poate fi pedepsită dacă este 
identificată. 

Prin această reglementare 
se pune în evidenţă autono-
mia răspunderii penale a per-
soanei juridice faţă de cea a 
organelor sale.

Persoana fizică poate fi 
coautor al infracţiunii, pe 
lîngă persoana juridică, dacă 
se va dovedi că ea a acţionat 
concomitent, atît în interesul 
său, cît şi al persoanei juridi-
ce. 

Persoana fizică poate 
fi coparticipant (complice) 
al infracţiunii dacă actele 
comise în interesul entităţii 
colective reprezintă acte de 
asistenţă, ajutor, necesitînd a 
fi dovedit că persoana fizică 
conştientiza că oferă asisten-
ţă societăţii.

Este important de menţio-
nat faptul că, persoanelor juri-
dice le sînt aplicabile prevede-
rile CEDO, în ceea ce priveşte 
dreptul la un proces echitabil.

Autorii unei iniţiative legislative propun modificarea 
şi completarea unor articole din Codul penal, care interzic 
amnistia şi graţierea persoanelor condamnate pentru orice 
formă de abuz sexual asupra copiilor. 

Potrivit autorilor, acestea constituie măsuri suplimentare 
în vederea asigurării protecției drepturilor copilului. Feno-
menul violenței și abuzului sexual față de copii, precum și 
utilizarea abuzivă a imaginii copilului în mediul online și 
offline a luat amploare în țările cu democrație în tranziție, 
inclusiv în Republica Moldova.

În nota informativă a proiectului de lege se spune că, la 
etapa actuală există o serie de mecanisme care contribuie la 
eliminarea fenomenelor degradante din societate, însă ele 
nu sînt suficiente pentru combaterea abuzului sexual de ori-

ce tip orientat împotriva minorilor. Iar amnistia, grațierea și 
împăcarea părților nu contribuie la reeducarea infractorilor, 
ci dimpotrivă, încurajează comportamente degradante și 
violente.

Proiectul de lege a fost înaintat de deputații liberal 
democrați Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamen-
tului Republicii Moldova, și Maria Ciobanu, membru 
al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și           
mass-media.

Potrivit statisticilor Centrului Național de Prevenire a 
Abuzului față de Copii, numărul sesizărilor privind cazu-
rile suspecte de abuz, neglijare și trafic de copii a crescut 
considerabil, de la 250 de sesizări în 2010, la 418 sesizări 
în 2012.

Amnistia condamnaţilor pentru abuz sexual asupra copiilor ar putea fi interzisă

Tribuna viitorilor jurişti u

Vasile GRejdieRu, 
student anul II, Facultatea 

de drept, USM, membru 
al Uniunii Juriștilor din 

Moldova
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit punctului 10 al 
Regulamentului circulaţiei 
rutiere, persoana care condu-
ce un vehicul trebuie: 

a) să fie aptă din punct 
de vedere psihofiziologic şi 
medical; 

b) să posede cunoştinţe şi 
să execute cerinţele  Regula-
mentului circulaţiei rutiere, 
precum şi să posede dexte-
ritatea necesară de a condu-
ce în siguranţă vehiculul pe 
drum; 

c) să posede cunoştinţe 
de acordare a primului ajutor 
persoanelor traumatizate ca 
urmare a accidentului în tra-
ficul rutier. 

Conform alineatului (2) 
de la acelaşi punct, persoana 
care conduce un autovehicul 
trebuie să posede şi, la ce-
rerea lucrătorului de poliţie, 
ofiţerului echipei mobile a 
Serviciului Vamal, este obli-

gată să înmîneze pentru con-
trol: 

a) permisul de conducere 
perfectat pe numele său, va-
labil pentru categoria (sub-
categoria) din care face parte 
autovehiculul condus; 

b) certificatul de înmatri-
culare (înregistrare) a vehi-
culului, eliberat pe numele 
acesteia în modul stabilit, ori 
certificatul de înmatriculare 
(înregistrare) a vehiculului 
însoţit de un alt document ce 
atestă dreptul la utilizarea lui 
sau, după caz, certificatul de 
înmatriculare (înregistrare) 
eliberat pe numele persoanei 
juridice şi foaia de parcurs; 

c) poliţa de asigurare 
obligatorie de răspundere ci-
vilă a deţinătorilor mijloace-
lor de transport auto; 

d) actele referitoare la na-
tura şi masa încărcăturii, în 
cazurile stabilite de legislaţie. 

Educaţie juridică

? De multe ori, fiind în calitate de conducători de 
vehicule, nu cunoaştem elementar care sînt cerin-
ţele faţă de persoana care conduce şi ce acte trebu-
ie prezentate la solicitare, persoanelor abilitate să 
reglementeze activitatea de șofer. 

Maia Rosca,
r-n Orhei  

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Struţu Leonid, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Codru, str. 
Costiujeni nr. 8/4, apt. �, pentru data de � mai 2012, ora 11.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 42) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Moraru Aurelia privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător M. Pitic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zherdkin Valeriy, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Tiraspol, 
str-la Parcovii nr. 1,,A”, str. Dîmbului nr. 2,,A, Chişinău, pen-
tru data de 4 mai 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 4�, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea ,,Unibank”, ,,Mobiasbanca” privind încasarea 
datoriei, divizarea cotei părţi.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Condraţchii Boris Pavel, pentru data de 10 mai 2012, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. �8) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Calinov 
Iurie privind încasarea împrumutului.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎCS ,,Brokbing” SRL, pentru data de 10 mai 
2012, ora �.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 
46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎM 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cebotar Serghei, pentru data de 17 mai 2012, ora 11.�0, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 46) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Cebotar Serghei către 
Pereteatco Evgheni privind repararea prejudiciului material.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Indata Grup” SRL, cu sediul în mun. Chi-
şinău, bdul Negruzzi nr. 2, pentru data de 17 mai 2012, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 4�) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului SC 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

 Judecător A. Andronic

R egulamentul privind 
modul de stabilire 

şi plată a ajutorului de de-
ces, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1422 din 
1�.12.2006, determină con-
diţiile, modul de acordare şi 
plată a ajutorului de deces, 
stabilit de organele terito-
riale ale Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale (în conti-
nuare - Casa Naţională). 

Ajutorul de deces consti-
tuie o prestaţie unică ce se 
acordă în scopul susţinerii fi-
nanciare a familiei decedatu-
lui sau a persoanei care a su-
portat cheltuielile ocazionate 
de deces. Ajutorul de deces 
nu se acordă în cazul în care 
persoana a fost declarată 
decedată prin hotărîrea in-
stanţei de judecată. În sensul  
Regulamentului menţionat, 
în categoria de membru de 
familie se includ:

a) soţul (soţia);
b) părinţii;
 c) copiii în vîrstă de pînă 

la 18 ani (inclusiv cei care au 
fost născuţi morţi) sau, dacă 
îşi făceau studiile la secţia cu 
frecvenţă la zi la o instituţie 
de învăţămînt - pînă la absol-
vire, însă pînă la atingerea 
vîrstei de 2� de ani, precum 
şi copiii inapţi pentru mun-
că, indiferent de vîrstă, dacă 
şi-au pierdut capacitatea de 
muncă pînă la atingerea vîr-
stelor menţionate.

De dreptul la acordarea 
ajutorului de deces benefi-
ciază unul dintre membrii 
familiei persoanei decedate, 
tutorele sau curatorul aces-
teia. În cazul în care cheltu-
ielile ocazionate de deces au 
fost suportate de către o per-
soană, alta decît una din cele 
menţionate, ajutorul de de-
ces se stabileşte şi se plăteşte 
acesteia. Persoanele specifi-
cate beneficiază de dreptul la 
acordarea ajutorului de de-
ces, indiferent de faptul dacă 
sînt sau nu cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova, precum şi de 
faptul dacă au sau nu domi-
ciliul în Republica Moldova. 
În cazul în care acordurile 
(convenţiile) internaţionale 
la care Republica Moldova 
este parte stabilesc alte dis-
poziţii decît cele prevăzute de 
acelaşi  regulament, se aplică 
dispoziţiile acestor acorduri 
(convenţii).

Ajutorul de deces se acor-

Ajutorul de deces
dă persoanelor menţionate 
mai sus în cazul decesului 
persoanelor cu domiciliul în 
Republica Moldova:

 a) asiguraţilor în sistemul 
public de asigurări sociale, 
indiferent de durata stagiului 
de cotizare realizat, şi şo-
merilor cu drept la ajutor de 
şomaj;

b) pensionarilor, bene-
ficiari de pensie stabilită în 
sistemul public de asigurări 
sociale;

c) persoanelor care nu au 
statut de asigurat, dar care au 
realizat un stagiu de cotizare 
de cel puţin � ani;

d) membrilor familiei 
care au fost întreţinute de 
persoanele specificate la lit. 
a), c) şi care nu au drept la 
ajutor în sistemul de asigu-
rări sociale. Ajutorul de deces 
se acordă în cazul decesului 
persoanei neasigurate cu 
condiţia că niciunul dintre 
membrii familiei, tutorele 
sau curatorul acesteia nu are 
dreptul la ajutor de deces în 
sistemul public de asigurări 
sociale pentru persoana de-
cedată. În cazul decesului a 
două sau mai multe persoane,  
ajutorul de deces se acordă 
pentru fiecare persoană de-
cedată.

Dreptul la ajutor de deces 
se constituie de Casa Terito-
rială de Asigurări Sociale (în 
continuare - Casa Teritorială) 
din raza domiciliului persoa-
nei decedate prin decizia de 
acordare a conducătorului 
organului respectiv. Ajuto-
rul de deces se stabileşte în 
baza cererii depuse de către 
o persoană, specificată în 
textul de mai sus.  Cererea 
va fi însoţită de următoarele 
documente:

a) actul de identitate al 
beneficiarului (în original 
şi în copie). În cazul lipsei 
acestuia, identitatea poate fi 
confirmată printr-un alt act, 
inclusiv cel de uz temporar, 
eliberat de organele compe-
tente ale statului;

b) adeverinţa de deces 
eliberată de oficiul stării civi-
le (în original, f-25);

c) certificatul de deces (în 
copie).

Persoanele, altele decît 
cele stabilite să primească 
ajutorul de deces, vor pre-
zenta, pe lîngă documentele 
menţionate, actele ce confir-

mă cheltuielile ocazionate de 
deces. În  cazul naşterii unui 
copil mort, ajutorul de deces 
se acordă în baza cererii de-
puse însoţită de următoarele 
documente:

a) actul de identitate al 
beneficiarului (în original şi 
în copie). În lipsa acestuia, 
identitatea poate fi confirma-
tă printr-un alt act, inclusiv 
de uz temporar, eliberat de 
organele competente ale sta-
tului;

b) certificatul ce confirmă 
naşterea copilului mort, eli-
berat de instituţia medicală;

c) actele ce confirmă chel-
tuielile ocazionate de deces.

Cererea pentru acorda-
rea ajutorului de deces se 
înregistrează de Casa Teri-
torială la locul permanent de 
trai al decedatului, la data 
prezentării tuturor actelor 
necesare. Pentru fiecare be-
neficiar de ajutor de deces 
Casa Teritorială perfectează 
un dosar, care trebuie să in-
cludă cererea pentru acorda-
rea ajutorului de deces şi toa-
te actele necesare.     În caz 
de deces al beneficiarilor de 
pensii şi de alocaţii sociale 
de stat, documentele pentru 
acordarea ajutorului de de-
ces se anexează la dosarele 
de pensionare ale persoane-
lor respective sau la dosarele 
lor personale.

Ajutorul de deces se acor-
dă în sumă fixă. Cuantumul 
ajutorului de deces, în cazul 
persoanelor asigurate, se sta-
bileşte anual prin legea buge-
tului asigurărilor sociale de 
stat. Cuantumul ajutorului 
de deces în cazul persoanelor 
neasigurate constituie �00 lei. 
Cuantumul ajutorului de 
deces, în cazul decesului 
beneficiarilor de pensii de in-
validitate, stabilite militarilor 
în termen, conform Legii asi-
gurării cu pensii a militarilor 
şi a persoanelor din corpul 
de comandă şi din trupele or-
ganelor afacerilor interne nr. 
1544-XII din 2� iunie 1���, 
este egal cu suma a două pen-
sii de care a beneficiat per-
soana decedată, însă nu mai 
puţin de �00 lei.  În cazul în 
care beneficiarul de pensie 
de invaliditate, stabilită mi-
litarului în termen conform 
Legii nr. 1544-XII din 2� iu-
nie 1���, a avut sau nu statut 
de persoană asigurată, însă a 

realizat un stagiu de cotizare 
de cel puţin � ani, ajutorul de 
deces se stabileşte în cuantu-
mul fix deja menţionat. 

Ajutorul de deces se 
plăteşte beneficiarilor în nu-
merar, în termen de � zile 
lucrătoare de la data la care 
a fost înregistrată cererea 
pentru acordarea ajutorului 
de deces. Plata ajutorului de 
deces, în cazul persoanelor 
asigurate, se efectuează din 
mijloacele bugetului asigu-
rărilor sociale de stat, iar în 
cazul persoanelor neasigura-
te - din mijloacele bugetului 
de stat. Ajutorul de deces se 
plăteşte prin intermediul in-
stituţiilor prevăzute în legea 
bugetului asigurărilor socia-
le de stat pe anul respectiv (în 
continuare - instituţia), care 
au încheiat contract cu Casa 
Naţională. Ajutorul de deces 
poate fi solicitat pe baza acte-
lor justificative în termen de 
12 luni calendaristice de la 
data decesului. Ajutorul de 
deces stabilit, dar neîncasat 
la timp, se plăteşte retroactiv 
pe o perioadă de cel mult � 
ani calendaristici de la data 
înregistrării cererii pentru 
acordarea ajutorului de deces.  
Suma neachitată la timp din 
vina organului care stabileşte 
sau plăteşte ajutorul de deces 
se achită fără nicio limitare 
în termen. Ajutorul de deces 
se plăteşte în cuantumul sta-
bilit de legislaţie la data elibe-
rării adeverinţei de deces. În 
cazul confirmării dreptului la 
ajutor de deces, Casa Terito-
rială emite dispoziţia de plată 
a ajutorului de deces (în con-
tinuare - dispoziţia de plată) 
în trei exemplare. Casa Teri-
torială eliberează persoanelor 
care au dreptul la ajutorul de 
deces, două exemplare ale 
dispoziţiei de plată, iar al 
treilea exemplar se anexează 
la dosar. Beneficiarul prezin-
tă dispoziţia de plată în două 
exemplare, eliberată de Casa 
Teritorială, la filiala instituţi-
ei de la ultimul domiciliu al 
decedatului, care efectuează 
plata ajutorului de deces. În 
baza dispoziţiei de plată pre-
zentate instituţia efectuează 
plata sumei indicate în ea. 
Un exemplar al dispoziţiei 
rămîne la filiala instituţiei, 
iar al doilea exemplar, cu 
menţiunile respective, se în-
mînează beneficiarului. 

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Vîrlan 

Ion, domiciliat: str. M. Sadoveanu nr. 10�, mun. Chişinău, 
pentru data de 5 aprilie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 8) în calitate de pîrît/in-
timat, unde va avea loc examinarea cauzei civile în ordine de 
contencios administrativ la cererea cet. Vîrlan Ludmila împo-
triva hotărîrii (încheierii) judecătoriei.

 Judecător Sergiu Arnăut
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ceban Galina, pentru data de 25 
aprilie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
str. Teilor nr. 4) în cauza civilă la cererea de chemare în jude-
cată a lui Cebanu Sergiu către Josan Mihail şi Rudco Valeriu 
privind recunoaşterea nulă a contractului de vînzare-cumpăra-
re, aflat în procedura judecătorului A. Minciuna.

 Judecător A. Minciuna

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului ,,Promo Studio” SC, cu ultimul sediu: str. Vero-
nica Nicle nr. 2,,A”, Chişinău, pentru data de 10 aprilie 2012, 
ora 12.�0, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 61) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ,,Imona 
Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mocreac Stanislav, pentru data de 27 aprilie 2012, ora �.�0, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 4�, bir. 47) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Mocreac Elena privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător I. Busuioc
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Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Adrian Sergiu, 
pentru data de 10 aprilie 2012, ora 8.�0, la şedinţa de judeca-
tă (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-1276/2012 intentată de ÎM OMF SRL ,,Microin-
vest” privind încasarea datoriei.

Judecător Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Margarint Iurii, 
a.n. 1�.04.1�74, pentru data de 10 aprilie 2012, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-1�01/2012 intentată de Margarint 
Olga privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Barcador” SRL, pentru data de 17 aprilie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 618) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Ma-
deco-Prim” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Sergano” SRL, pentru data de 17 aprilie 
2012, ora 10.�0, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 618) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Terra 
Ferm” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Top-Magazine”, IDNO 10066000475�8, cu sediul în 
mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu-Spătaru nr. 1�/2, apt. 
58, pentru data de 1� aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL ,,Haruz-Grup” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător Natalia Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bondarenco Serghei, domiciliat în mun. Chişinău, or. 
Durleşti, str. Cartuş nr. 52, apt. 25, pentru data de 27 aprilie 
2012, ora 12.�0, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 50�) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bon-
darenco Ludmila privind desfacerea căsătoriei..

Judecător Aliona Danilov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Profcapital Prim”, pentru data de � mai 2012, ora �.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă nr. 2E-420/12 intentată de ÎM 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tonu Victor 
Alexei, pentru data de 8 mai 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-2210/12 intentată de AP ,,Biroul Naţional 
al Asigurărilor de Autovehicule” privind încasarea sumei în 
regres.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. David Natalia        
Timofei, pentru data de 8 mai 2012, ora 10.�0, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-�5/12, la cererea cet. Eşanu Elena către 
Sprînceană Victor, David Natalia privind stabilirea cotelor 
părţi şi declararea nulităţii contractului de gaj.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sprînceană Vic-
tor Nicolae, pentru data de 8 mai 2012, ora 10.�0, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-�5/12, intentată de Eşanu Elena către 
Sprînceană Victor şi David Natalia privind stabilirea cotelor 
părţi şi declararea nulităţii contractului de gaj.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Palaiciuc Ghen-
nadi, pentru data de 12 aprilie 2012, ora �.�0, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. �, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Panainte Ion privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Timofei

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jitarii Ghenna-
dii, născut pe 22.07.1�62, pentru data de 17 aprilie 2012, ora 
8.�0, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. �, bir. 2�) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Chetrean Ioana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Secrieru Constantin, Boev Afanasie şi ÎM ,,F&S In-
ternazionale-M” SRL, pentru data de 18 aprilie 2012, ora 
16.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. �, bir. 15) în ca-
litate de pîrîţi în cauza civilă intentată de SRL ,,Antaldina” 
privind încasarea prejudiciului material.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Andriuţă             
Constantin Trofim, pentru data de �0 mai 2012, ora �.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. �, bir. �1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Plăcintă Liudmila privind încasa-
rea prejudiciului material şi moral. 

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Barbos Sergiu, Repina Dina, pentru data de � aprilie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 1�, 
bir. 27) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Cecoi T. privind declararea nulă a contractului de vînza-
re-cumpărare din 17.12.2010 nr. 848� a apatramentului nr. 
6�, situat în mun. Chişinău, str. Valea Crucii nr. 26.

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

Judecător Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Balta S.A., 
Balta Ana Nicolae, Balta Arcadie Leonid, Noviţcaia A.I., 
pentru data de � aprilie 2012, ora 15.�0, la şedinţa de judeca-
tă (str. N. Zelinski nr. 1�, bir. 18) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă la cererea cet. Pascari Silvia către Balta Arcadie, inter-
venient accesoriu privind determinarea cotelor părţi ideale în 
proprietate comună în devălmăşie.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Ciobanu Sergiu”, pentru data de 24 apri-
lie 2012, ora �.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
1�, bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea ÎI ,,Gravena Sanipro” SRL privind declararea valabilităţii 
contractului.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Sinoţov Alexei, pentru data de 2 mai 2012, ora 11.�0, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 1�, bir. �) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-6 pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
,,Criconst&Co” SRL, pentru data de 7 mai 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 1�, bir. 25) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la cererea cet. SRL ,,Madeco Prim” 
privind încasarea datoriei.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dragan Ion, pentru data de 10 mai 2012, ora 12.�0, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 1�, bir. �) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Lungu Maria 
privind încasarea datoriei şi ratei dobînzii.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.  Baraliuc 
Oleg Victor, născut pe 08.02.1�86, cod numeric personal 
0�7�0018�558�, pentru data de 11 aprilie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. �11) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sanduleac Ilarion 
privind încasarea datoriei. 

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,Comsegal”, 
cu sediul în or. Ungheni, str. Crestiuc nr. 5/50, pentru data de 
12 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Străşeni, 
str. Ştefan cel Mare nr. �8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de ,,Terafix” privind încasarea datoriei şi a dobînzi-
lor de întîrziere.

Judecător Mihai Gavriliţă

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Boţoroga Nina, cu ultimul domiciliu 
în or. Orhei, str. �1 August nr. 118, pentru data de 17 aprilie 
2012, ora �.�0, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
1�5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Dumbrava 
Lilia privind partajarea imobilului.

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea reprezentantului ÎI ,,Stela 
Ciobanu”, pentru data de 18 aprilie 2012, ora �.�0, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 1�5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Cojocari Raisa privind încasarea 
sumei.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Cojocaru         
Sergiu, născut pe 28 februarie 1�78, cu domiciliul în or. 
Făleşti, str. Grigore Ureche nr. 12, pentru data de 26 aprilie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 
14, bir.10) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ze-
linscaia Iuliana privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Oleg Ciumaş
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Lungu             
Valentina domiciliată în satul Zagarancea, Ungheni, pentru 
data de 16 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Un-
gheni, str. Naţională nr.21, bir. 1�) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL către Lungu 
Valentina şi Postolachi Zamfira privind încasarea datoriei. 

Judecător Mariana Stratan

ANUNŢ
,,Decorum-Vin” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. 

Independenţei nr. �/1, apt. 16, aduce la cunoştinţă pierde-
rea ,,Acordului cu privire la modificarea şi completarea do-
cumentelor de constituire ale firmei de colectare, producţie 
şi comerţ ,,Decorum-Vin” SRL”, îregistrat la 02.08.1��� 
cu 104105��6, autentificat de notaril Galina Maslova la 
2�.02.2000.

 Administratorul
,,Decorum-Vin” SRL                      Cojocaru Valeriu

ANUNŢ
Executorul judecătoresc, Ungureanu Oleg, solici-

tă prezentarea d-nei Jarscaia Natalia, a.n. �0.0�.1�62, c/p 
0�725045406�1, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 10.00, pe 
adresa: bdul Ştefan cel Mare nr. 182, bir. �16, pentru a face 
cunoştinţă cu procesul verbal de sechestru.

Executor judecăteresc                     Ungureanu Oleg

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 tel/fax (nr. 5776�0) 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”

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire 

la Procuratură şi al Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior 
al Procurorilor a anunţat la şedinţa din 27.0�.2012 (Ho-
tărîrea nr.12-80/12) concurs  pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de: 

procuror în Procuratura r-lui Edineţ - 1 funcţie;- 
adjunct al procurorului UTA Găgăuzia -1 funcţie;- 
procuror al r-lui Ceadîr-Lunga. - 

Termen   de   aplicare   – 28.04.2012.   
Cererile de participare la concurs se depun la secre-

tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişi-
nău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Margarina te poate 
face irascibil şi nu 

ar trebui să se regăsească în 
alimentaţia elevilor sau a 
deţinuţilor, potrivit unui stu-
diu realizat la Universitatea 
din California, scrie ,,Daily 
Mail”.

În compoziţia margarinei 
se regăsesc grăsimile trans, 
obţinute prin încălzirea şi 
hidrogenarea grăsimilor ne-
saturate vegetale, care astfel 
se transformă în grăsimi 
solide. De exemplu, acidul 
oleic, mono-nesaturat, este 
transformat în acid elaidic, 
grăsime trans prezentă în 
margarină.

Cercetătorii din California 
au studiat �45 de persoane cu 
regimuri alimentare diferite 
şi au descoperit că aceia care 
consumă produse cu un nivel 
crescut de chimicale erau, în 
mod constant, mai agresivi 
decît ceilalţi. Participanţii la 
studiu au răspuns la întrebări 
privind istoria personală în 
ceea ce priveşte agresivitatea 
şi maniera în care rezolvă 
conflictele. De asemenea, ei 
au trebuit să îşi autoevalueze 
nerăbdarea şi iritabilitatea pe 
o scară a ,,agresivităţii mani-

festate”, judecînd după eveni-
mente recente.

Rezultatele, structurate 

în funcţie de sexul, vîrsta, ni-
velul de educaţie şi datele pri-
vind consumul de alcool şi 
tutun ale fiecărui participant, 
au arătat o legătură clară în-
tre un nivel ridicat al agresivi-
tăţii şi consumul de alimente 
care conţin chimicale.

Efectul chimicalelor din 
alimente, printre care şi gră-
simile trans, pot înrăutăți sta-

rea sănătăţii consumatorilor, 
provocînd creşterea nivelu-
lui de colesterol, rezistenţa la 
insulină, oxidare, inflamaţii 
şi probleme cardiace.

În afară de margarină, 
grăsimile trans se regăsesc 
într-o mulţime de produse 

alimentare care se bucură de 
mare trecere în rîndul con-
sumatorilor, precum supele 

instant, produsele de la fast-
food (unde cartofii şi alte ali-
mente sînt prăjite parţial în 
ulei hidrogenat), semiprepa-
ratele, chips-urile, cerealele 
pentru micul dejun, batoane-
le energizante şi majoritatea 
sosurilor pentru topping.

Cum să-ţi dai seama că cineva 
îţi ascunde adevărul

Nu există om pe lumea aceasta care să nu fi spus o min-
ciună, indiferent cît de nevinovată ar fi. Tocmai de aceea 
este important să aflăm cît mai multe despre minciună şi 
cum poate fi ea demontată. Următoarele tehnici pentru a 
afla dacă o persoană minte sînt folosite de poliţie şi de ex-
perţii în securitate. Însă, oricine are nevoie de ele indiferent 
că este manager, angajator sau angajat în situaţii în care 
dacă ştii să distingi între un adevăr şi o minciună poţi evita 
să devii victima unei înşelătorii sau fraude.

Cînd persoana evită contactul vizual poate fi vorba des-
pre minciună. Urmăreşte-i cu atenţie ochii, dacă îţi evită 
privirea în timp ce se scuză sînt şanse foarte mari să te 
mintă. Sau dacă în timp ce te priveşte în ochi îţi spune: 

,,Mă uit în ochii tăi şi prin urmare nu te mint”, probabil că îţi 
ascunde adevărul. În astfel de situaţii, persoana respectivă 
ridică vocea, devine defensiv şi încearcă din toate puterile 
să schimbe subiectul.

Ai încredere în instinctul tău, prima impresie este, în 
general, adevărată.

O tînără din Marea Britanie a 
consumat 4000 de bureţi de spălat 

vasele
A reuşit să îngrozească o lume întreagă după ce a stabilit 

un record neobişnuit. Este vorba despre o tînără din Marea 
Britanie care a consumat peste 
4000 de bureţi pentru spălat 
vasele. Tînăra a mărturisit că 
îi place să consume bureţii cu 
sos picant sau cu muştar. 

Mai mult, cînd simte ne-
voie de ceva dulce, ea înmoaie 
bureţii în ciocolată sau îi mă-
nîncă de parcă ar fi biscuiţi - cu 
o cană cu ceai. Din cauza bolii 
de care suferă, tînără a consu-
mat şi peste o sută de săpunuri, 
motivînd că dacă nu mănîncă 

,,alimente neobişnuite” este ur-
mărită de senzaţia de foame. 

Potrivit medicilor, alte persoane care suferă de aceeaşi 
afecţiune pot consuma pămînt, cărbune, hîrtie sau cretă. 

Rusia: Femeilor li se interzice să poarte 
fusta mai scurtă de 40 cm

De la 1 mai, în Rusia intră în vigoare Legea privind com-
portamentul în locurile publice. Un capitol aparte se referă la 
modul în care trebuie să se îmbrace cetăţenii atunci cînd ies în 
stradă. Un om trebuie să arate în aşa fel, încît să nu stîrnească 
reacţii negative trecătorilor.

„Cetăţenii Federaţiei Ruse sînt obligaţi să îmbrace haine cu-
rate, fară inscripţii  necenzurate sau care cheamă la ură rasială, 
indiferent de limba în care sînt scrise”, scrie în articolul 14 al 
legii.

Un capitol vizează în special femeile. Se interzice purtarea 
pantalonilor strîşi pe corp, fusta trebuie să fie mai lungă de 
40 cm, pantalonii scurţi -  nu mai puţin de �5 cm. Machiajul 

nu trebuie să fie vulgar. De asemenea,  se interzice să ieşi în 
stradă cu buricul gol şi decolteu pronunţat.  Excepţie fac doar 
plajele.

Articolul 2�, punctul 4 din lege este şi mai trăsnit: „Se in-
terzice să ieşi în stradă fără lenjerie. Aceasta nu trebuie să fie 
transparentă, nu trebuie să se vadă de sub haine”.

Nu vor fi permişi nici blugii cu talia joasă, cămaşele trans-
parente, sau încălţămintea care nu ascunde călcîiul şi degetele 
de la picioare.

Cei care nu se vor supune legii, vor achita o amendă de 
1500 ruble la prima încălcare şi  �000 de ruble la a doua. În 
cazul următoarelor încălcări, persoana va sta după gratii două 
săptămîni şi va achita o amendă în valoare de 12 mii ruble.

Legea a fost semnată de preşedintele Dmitrii Medvedev, la 
27 septembrie 2011 şi a fost pe larg criticată, atît de cetăţenii 
ruşi, cît şi de mass-media din Rusia.

Grigore ZUBATI, 
judecător, CA, Chişinău 

Mult stimate domnule Grigore Zubati,
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă 

preţuire şi admiraţie, vă adresăm, cu prilejul fru-
moasei vîrste, alese cuvinte de felicitare pentru 
dăruirea faţă de profesia, deloc uşoară, pe care v-a 
oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru 
muncă, perfecţiunii, corectitudinii şi exigenţei – 
cîteva dintre calităţile care vă disting drept o per-
sonalitate remarcabilă, aţi cîştigat respectul celor 
ce vă înconjoară.

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

Sergiu FURDUI, 
vicepreşedinte al Colegiului penal al CSJ

Mult stimate domnule Sergiu Furdui,
Primăvara din acest an este pentru dumnea-

voastră mai specială ca oricînd, pentru că vă adu-
ce în dar frumoasa sărbătoare a sufletului.

Vă apreciem că aţi ales să slujiţi cu credinţă 
legii şi să apăraţi demnitatea umană, fapt ce vă 
conferă alura de om destoinic al acestui neam. 

Pentru tot ceea ce reprezentaţi, vă dorim să 
aveţi parte de multă sănătate, căldură sufleteas-
că, bunăstare, fericire şi împliniri dintre cele mai 
frumoase. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: An-
gelica Munteanu, magistru în drept, lector universi-
tar,  Facultatea de drept, USM; Ghenadie Furtună, 
doctor în drept, lector superior universitar, Facultatea 
de drept, USM; Gheorghe Chibac, doctor în drept, 
profesor universitar, Facultatea de drept, USM; Ion 
Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universi-
tar, Facultatea de drept, USM;     Mihai Cotorobai, 
lector superior, Facultatea de drept, USM; Alexan-
dru Cuzneţov, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Ciobanu Octavi-
an, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de drept, USM; Viorica Puica, judecător, Botanica; 
Ruslana Burdeniuc, judecător, CA, Bălţi; Ana Cu-
cerescu, judecător, Bălţi; Leonid Chirica, judecă-
tor, CA, Bender; Grigore Şişcanu, preşedintele Ju-
decătoriei Nisporeni; Ghenadie    Purici, judecător, 
Ocniţa; Petru Triboi, judecător, Nisporeni; Mihail 
Moraru, judecător, Ungheni; Valeriu Ghedreuţan, 
judecător, Drochia; Serghei Gubenco, preşedintele 
Judecătoriei Comrat; Anatolie Galben, judecător, 
Rîşcani mun. Chişinău;  Gheorghe Nogai, procuror; 
Serghei Cebotari, procuror, Soroca. 

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, ast-
fel încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa dreptul şi 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom  
rămîne alături de Dvs.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări Vezi ce alimente te pot transforma în pericol public 

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


