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Donarea de sînge 
şi transfuzia 
sanguină

ANPC implementează un 
proiect de dezvoltare a 
mediului concurenţial 
favorabil în Moldova

Republica Moldova 
evaluată la GRECO: 
Mai e mult pînă departe

A şasea rundă de ne-
gocieri privind semnarea 
Acordului de Asociere 
RM-UE s-a desfăşurat re-
cent la Chişinău. Atît par-
tea moldovenească, cît şi 
cea europeană au apreciat 
pozitiv rezultatele acesteia. 
Nici una, însă, nu a putut 
anunţa un termen aproxi-
mativ în care autorităţile 
de la Chişinău ar fi gata să 
semneze documentul.

„Am înregistrat pro-
grese în ceea ce priveşte 
preambulul, obiectivele şi 
principiile viitorului acord, 
precum şi dispoziţiile ge-
nerale şi finale ale acestuia. 
Au fost închise provizoriu 
subiectele legate de dialo-
gul politic şi reforme, coo-
perarea în domeniul politi-
cii externe şi de securitate, 
iar cele privind stabilitatea 
regională au fost finaliza-
te”, a declarat viceministra 
Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, Natalia 
Gherman, într-o conferinţă 
comună cu directorul exe-

cutiv pentru Europa şi Asia 
Centrală, Miroslav Lajcak. 

Cît priveşte capitolul ce 
ţine de justiţie, libertate şi 
securitate, negociatoarea-
şefă a RM a menţionat că 
acesta este aproape de un 

acord provizoriu, ambele 
părţi convenind asupra dis-
poziţiilor privind statul de 
drept şi respectarea drep-
tului omului, protecţia da-
telor cu caracter personal, 
cooperarea în domeniul 

migraţiei. „Articolul des-
pre libera circulaţie rămî-
ne a fi convenit temporar, 
dat fiind faptul că acesta e 
condiţionat de dialogul şi 
evoluţiile dintre UE şi RM 
în domeniul liberalizării 

regimului de vize”, a mai 
spus N. Gherman. Capito-
lele din domeniul cooperă-
rii economice şi sectoriale 
au fost finalizate aproape 
în întregime (21 din 24), cu 
excepţia celor ce ţin de me-
diu, impozite şi transport.

Oficialul european a re-
marcat că semnarea acestui 
acord este foarte importan-
tă, el fiind „un element-che-
ie al relaţiilor viitoare din-
tre UE şi RM”, şi că parte 
a acestuia va fi şi Acordul 
privind Liberul Schimb 
Aprofundat şi Comprehen-
siv. Miroslav Lajcak, ca şi 
ceilalţi şefi europeni care 
au fost implicaţi în proce-
sul de negocieri, a ţinut să 
precizeze că „echipa din 
Moldova este una profesi-
onistă, ştie exact ce vrea să 
realizeze, ceea ce face dia-
logul nostru mai simplu”.

,,Nimeni nu 
poate contesta că 
Moldova e o ţară 

europeană” 
,,Viitorul Moldovei, în-

seamnă şi viitorul Europei”. 
Declaraţia aparţine direc-
torului Institutului Francez 
al Relaţiilor Internaţionale, 
Thierry de Montbrial şi a fost 
făcută recent, în cadrul unei 
întrevederi cu premierul Vlad 
Filat, care s-a aflat, în aceste 
zile, într-o vizită oficială în 
Franţa.

La rîndul său, primul mi-
nistru a spus că nimeni nu 
poate contesta faptul că Mol-
dova este o ţară europeană. 
Filat a subliniat că trebuie să 
fie continuate reformele, care 
sînt necesare, în primul rînd, 
ţării şi apoi Uniunii Europe-
ne.

Premierul a amintit că, de 
la începutul anului trecut, se 
poartă negocieri dinamice în 
vederea semnării Acordului 
de Asociere cu Uniunea Eu-
ropeană. Următoarea rundă 
de negocieri privind Acordul 
de Asociere se preconizează 
să aibă loc în luna iunie, la 
Bruxelles.

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
Iurie Leancă, a participat recent  la cea de-a patra reuni-
une a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii 
Moldova, numit şi Grupul de prieteni ai Republicii Mol-
dova. Evenimentul s-a desfăşurat la Luxembourg, pe 
lîngă Consiliul Afacerilor Externe al UE. Comisia Euro-
peană a fost reprezentată de Comisarul pentru Extindere 
şi Politica Europeană de Vecinătate, Stefan Fule.

Reprezentanţii statelor membre ale UE, printre care 
miniştrii de Externe ai Poloniei, Suediei, Lituaniei, Un-
gariei, Sloveniei, au apreciat succesele Guvernului de la 
Chişinău în realizarea reformelor interne în ceea ce pri-
veşte atingerea obiectivului de integrare europeană. În 

viziunea partenerilor noştri europeni, acest angajament 
al autorităţilor moldoveneşti reprezintă premise-cheie în 
avansarea spre extinderea cooperării cu UE pe sectoare 
prioritare, cum ar fi crearea unei Zone de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător, aderarea la spaţiul european 
aviatic comun, consolidarea sistemului de intercone-
xiuni energetice. De asemenea, statele membre ale UE 
şi-au reiterat sprijinul pentru avansarea spre liberaliza-
rea regimului de vize cu Republica Moldova. 

Organizată în ajunul Consiliului de Cooperare din 5 
mai curent, reuniunea Grupului de prieteni ai Republi-
cii Moldova vine să sublinieze principalele priorităţi ale 
agendei relaţiilor UE-RM pentru anul curent.   

 Pentru orice realizare primul pas este curajul.
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Asocierea la UE: Din 24 de 
capitole, au fost finalizate 21

Grupul de prieteni ai Republicii Moldova, 
reunit la Luxembourg



DreptulVINerI, 15 aprIlIe 20112 Actual
Flashu

,,În serviciul democraţiei, 
al păcii şi al dezvoltării” — 
este deviza activităţii Funda-
ţiei Germane Hanns Seidel 
cu sediul la München. Creată 
în 1967 şi purtînd numele 
prim-ministrului Bavariei şi 
preşedintelui Uniunii Creştin 
Sociale din Bavaria în peri-
oada anilor 1955-1961, cu 
timpul trece hotarele ţării de 

origine, în prezent desfăşu-
rînd mai bine de 90 de pro-
iecte în peste 50 de state ale 
lumii. Ele sînt subordonate 
principiilor unei bune guver-
nări, democraţiei, statului de 
drept, dezvoltării durabile.

În Republica Moldova 
Fundaţia Hanns Seidel acti-
vează din martie 2004 (di-
rect şi prin reprezentanţele 
sale de la Bucureşti şi Kiev), 
avînd mai multe proiecte co-
mune cu Ministerul Aface-
rilor Interne,  Academia de 
Poliţie „Ştefan cel Mare”, 
Serviciul Protecţie şi Pază de 
Stat, IDIS „Viitorul”, Curtea 
Constituţională, Institutul de 
Stat de Relaţii Internaţionale 
şi Asociaţia Internaţională a 
Poliţiştilor - Secţia Republi-
ca Moldova.

Aflat în delegaţie de lu-
cru în Republica Moldova,  

Preşedintele  Fundaţiei  Hanns  Seidel 
la  Curtea  Constituţională 

l Curtea Constituţională

Hans Zehetmair, preşedin-
tele Fundaţiei Hanns Seidel, 
pe 11 aprilie a vizitat Curtea 
Constituţională, însoţit fiind 
de Christian Hegemer, direc-
torul Institutului pentru Coo-
perare Internaţională al Fun-
daţiei, Klaus Sollfrank, şeful 
Reprezentanţei Fundaţiei la 
Bucureşti, Serghei Zagornîi, 
şeful Reprezentanţei Funda-

ţiei la Kiev, Marius Negrea, 
asistent de proiect la Bucu-
reşti şi     Violeta   Şandru, 
asistent de proiect la Chişi-
nău.

Dumitru Pulbere, preşe-
dintele Curţii Constituţiona-
le, i-a mulţumit oaspetelui 
pentru colaborarea directă a 
Fundaţiei Hanns Seidel la de-
mararea şi desfăşurarea unor 
valoroase proiecte comune. 
Primul în această listă este 
„Constituţia Comentată”, la 
realizarea căruia sînt deja 
antrenaţi cei mai buni specia-
lişti din rîndul teoreticienilor 
şi practicienilor constituţi-
onalişti. Proiectul urmează 
a fi finalizat cel tîrziu în no-
iembrie anul curent. Editarea 
comentariilor respective este 
aşteptată nu doar de speci-
alişti şi mediul academic, ci 
de întreaga societate. Şi le-

gislatorii, avînd la îndemînă 
comentarii la articolele legii 
supreme, ar sesiza mai argu-
mentat şi mai la obiect Curtea 
Constituţională pentru inter-
pretarea anumitor prevederi 
constituţionale, consideră 
Dumitru Pulbere.

Un proiect inedit, apreciat 
înalt de conducerea Fundaţiei 
Hanns Seidel, este instruirea 
reprezentanţilor mass-media 
specializaţi în oglindirea ac-
tivităţii instituţiilor de drept. 
Prima acţiune de amploare 
în cadrul proiectului a fost 
conferinţa naţională cu ge-
nericul „Informarea publicu-
lui – aspecte de colaborare           
mass-media cu organele de 
drept în contextul dreptului 
constituţional”, desfăşurată la 
Chişinău pe 23 februarie 2011 
– la a 16-a aniversare a Curţii 
Constituţionale. Cele trei se-
siuni tematice ale conferinţei 
au constituit un dialog sincer 
şi cointeresat între conducă-

tori şi reprezentanţi ai institu-
ţiilor de drept, pe de o parte, 
şi ONG-işti şi reprezentanţi 
ai presei scrise şi electronice, 
pe de altă parte. Despre im-
portanţa conferinţei vorbeşte 
şi faptul că în cadrul ei a luat 
cuvîntul şi preşedintele inte-
rimar al Republicii Moldo-

va, Marian Lupu. În prezent 
instituţiile de drept au iniţiat 
acreditarea reprezentanţilor 
mass-media, astfel încît per-
soanele desemnate să poată 
participa la două seminare de 
instruire preconizate în cadrul 
acestui proiect pentru toamna 
anului curent.

Hans Zehetmair a salutat 
şi iniţiativa conducerii Curţii 
Constituţionale de la Chişi-
nău privind studierea expe-
rienţei Curţii Constituţionale 
Federale a Germaniei la ni-
velul activităţii judecătorilor 
asistenţi şi subdiviziunilor 
auxiliare din cadrul Secreta-
riatului, promiţînd suportul 
necesar pentru buna desfăşu-
rare a proiectului dat.

În finalul întîlnirii, s-a 
convenit încheierea unui 
acord de colaborare între 
Curtea Constituţională a Re-
publicii Moldova şi Fundaţia 
Germană Hanns Seidel, sem-
narea lui urmînd să aibă loc 

la München, într-o perioadă 
apropiată.

La întîlnirea cu delega-
ţia Fundaţiei Hanns Seidel 
au participat, de asemenea, 
Valeria Şterbeţ, judecător 
al Curţii Constituţionale, şi 
Maia Bănărescu, şefa Secre-
tariatului Curţii.

Republica Moldova a în-
registrat, în ultima perioadă, 
progrese semnificative în do-
meniul drepturilor omului, în 
comparaţie cu anii precedenţi. 
Totodată, problema corupţiei 
rămîne una esenţială în ţara 
noastră. Concluziile aparţin 
Departamentului american de 
Stat, care a făcut public ra-
portul anual referitor la acest 
subiect.

Departamentul american 
de stat menţionează că dome-
niile afacerilor interne, al jus-
tiţiei, dar şi cel al educaţiei sînt 
în continuare grav afectate de 
fenomenul corupţiei. Rapor-
tul mai cuprinde şi informaţii 
despre refuzul autorităţilor de 
la Chişinău de a permite orga-
nizarea unei parade gay, dar 
şi scandalul din 2009 privind 
menora demolată de preotul 
Anatol Cibric. Astfel, Depar-
tamentul de Stat constată că 
autorităţile au limitat liberta-
tea de asociere.

O altă problemă pentru so-
cietatea din Republica Moldo-
va este discriminarea. Dreptu-
rile minorităţilor sexuale, ale 
romilor, bolnavilor de  SIDA 
şi în ansamblu, situaţia drep-
turilor omului din ţara noastră 
este una tot mai bună din 2009 
încoace.

De asemenea, se menţio-
nează că nu mai sînt deţinuţi 
politici şi nu se mai fabrică 
dosare penale. S-au înregistrat 
progrese considerabile în do-
meniul justiţiei, al afacerilor 
interne, în plină dezvoltare fi-
ind domeniul libertăţii presei, 
care se află într-o situaţie mult 
mai bună decît acum 3 ani.

Referitor la situaţia din 
stînga Nistrului, ţinînd cont 
de condamnarea jurnalistului 
Ernest Vardanean şi reţine-
rea lui Ilie Cazac, în raport 
se menţionează că în Trans-
nistria se înregistrează grave 
încălcări ale drepturilor omu-
lui, iar libertatea presei este 
extrem de limitată.

Departamentul american de Stat: 
În Moldova corupţia persistă

 în educaţie şi justiţie

Guvernul a aprobat modelul 
certificatului de utilitate publică 
atribuit organizaţiilor necomerciale
Comisia de Certificare, instituită pe lîngă Ministerul Justi-

ţiei, îşi va desfăşura activitatea în baza unui nou regulament, 
aprobat de Guvern.

Pînă acum această comisie activa în baza regulamentului 
aprobat de minister. Însă după modificările operate în iunie 
2010, în Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, procedura 
acordării statutului de utilitate publică organizaţiilor necomer-
ciale a fost revizuită.

Astfel, Comisia de Certificare va acorda sau va retrage sta-
tutul de utilitate publică organizaţiilor necomerciale, va aproba 
raportul de activitate al acestor entităţi, va recepţiona petiţiile 
şi va institui consilii consultative şi grupuri de experţi pentru a 
analiza şi dezbate unele probleme ce ţin de activitatea organi-
zaţiilor necomerciale de utilitate publică.

Guvernul a aprobat şi modelul unic al certificatului de uti-
litate publică care va fi atribuit organizaţiilor necomerciale. 
Statutul de utilitate publică este menit să diferenţieze în scopul 
impozitării organizaţiile şi fundaţiile necomerciale de cele ce 
urmăresc beneficiul mutual.

Grănicerii facilitează condiţiile de 
trafic la punctele de trecere în preajma 
sărbătorilor de Paşti
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova a dispus o serie 

de măsuri, menite să fluidizeze traficul şi să reducă timpul de 
aşteptare la controlul de frontieră, în perioada sărbătorilor de 
Paşti.

Astfel, pentru evitarea aglomerărilor şi realizarea unui 
control eficient la punctele de trecere a frontierei s-au luat 
măsuri de suplimentare a numărului personalului, precum şi, 
în funcţie de situaţie, se va mări numărul echipelor mobile la 
supravegherea frontierei de stat. La fel, a fost pregătită tehnica 
specială portativă de citire a actelor de călătorie, inclusiv şi cea 
de citire a paşapoartelor biometrice, informează Serviciul de 
presă al Departamentului Grăniceri.

Activităţile menţionate au fost puse în aplicare începînd cu 
13 aprilie şi vor dura pînă la 13 mai. 

În perioada sărbătorilor pascale ale anului trecut, inspecto-
rii de frontieră au efectuat controlul documentelor de călătorie 
unui număr de aproximativ 400 mii de persoane care au tranzi-
tat frontiera Republicii Moldova şi au înregistrat peste 90 mii 
de treceri a mijloacelor de transport, cele mai solicitate puncte 
de trecere fiind Leuşeni, Sculeni, Giurgiuleşti-Galaţi, Otaci, 
Vălcineţ şi Chişinău -aeroport.

Reprezentantul Preşedinţiei OSCE 
pe probleme de gen se află într-o 
vizită în Moldova
Reprezentantul Special al Preşedintelui în Exerciţiu al 

OSCE pe probleme de gen, Wendy Patten, efectuează o vizită 
în Moldova în perioada 9-15 aprilie 2011. 

Vizita se axează pe violenţa în familie – o provocare per-
sistentă pentru statele participante la OSCE. Vizita subliniază 
importanţa eforturilor serioase şi durabile depuse de guverne, 
în colaborare cu societatea civilă, în vederea soluţionării aces-
tei probleme din domeniul drepturilor omului, se arată într-un 
comunicat al Misiunii OSCE de la Chişinău.

Preşedinţia lituaniană a stabilit implementarea integrală a 
angajamentelor OSCE în domeniul egalităţii genurilor drept 
prioritate în activitatea sa pe parcursul anului 2011.

Reprezentantul Special s-a întîlnit cu reprezentanţii Guver-
nului şi ai altor instituţii de stat, precum şi cu reprezentanţii 
societăţii civile. De asemenea, oficialul a  vizitat adăposturile 
pentru supravieţuitorii violenţei în familie.

Sondaj UNIMEDIA: 61% din 
respondenţi s-au exprimat 
împotriva Legii nediscriminare
Potrivit ultimului sondaj realizat de portalul de ştiri        UNI-

MEDIA, 61 la sută din respondenţi sînt convinşi că Parlamen-
tul nu trebuie să adopte Legea nediscriminare.

Timp de o săptămînă, 712 persoane au votat pe site-ul  
UNIMEDIA pro sau contra Legii nediscriminare. 

Astfel, 61% din respondenţi consideră că Republica Mol-
dova nu are nevoie de o astfel de lege, în timp ce 38 la sută sînt 
siguri că Parlamentul trebuie să adopte Legea nediscriminare, 
iar 2% nu sînt siguri.

Amintim că legea prevede prevenirea şi combaterea discri-
minării pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, vîrstă, stare de sănătate, dizabilitate, orien-
tare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială 
sau alte criterii.

Proiectul Legii nediscriminare a fost aprobat de Guvern şi 
urma să fie remis spre aprobare Parlamentului. Legea antidis-
criminare este o recomandare a Uniunii Europene şi una dintre 
condiţiile pentru aprobarea regimului fără vize în UE.

În aceste momente de grea încercare, Uniunea 
Juriştilor din Republica Moldova, colectivul Facultăţii 
de drept a USM şi echipa Dreptul şi Revista Naţională 
de Drept este alături cu profundă compasiune de Ion 
Muruianu, preşedinte interimar al Curţii Supreme 
de Justiţie, în legătură cu trecerea în nefiinţă a tatălui 
PETRU.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să-l pri-
mească alături de aleşii săi.

Procuratura Republicii Moldova este alături  de 
domnul Ion Muruianu, preşedinte interimar  al Curţii 
Supreme de Justiţie  în aceste clipe cumplite, în care îşi 
ia adio de la tatăl PETRU.

Transmitem pe această cale sincere condoleanţe şi 
regrete profunde familiei îndoliate.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte şi 
să-l primească alături de aleşii săi.

Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova 
exprimă, în aceste momente de nemărginită tristeţe, 
sincere condoleanţe şi regrete profunde domnului Ion 
Muruianu, preşedinte interimar al Curţii Supreme de 
Justiţie, în legătură cu trecerea în nefiinţă a tatălui 
său – PETRU.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
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Acestea sînt concluziile 
expuse de participanţii la cea 
de-a 50-a reuniune plena-
ră GRECO (Grupul de state 
contra corupţiei), care şi-a 
încheiat recent lucrările la  
Strasbourg. 

Menţionăm că Republica 
Moldova a aderat la GRECO 
la 22 iunie 2001. Actualmen-
te, statul nostru este reprezen-
tat în acest for de Cornelia 
Vicleanschi, procuror, şef al 
Secţiei secretariat şi audienţă 
a Procuraturii Generale.

În cadrul şedinţei de la 
Strasbourg a fost pus în dis-
cuţie şi adoptat Raportul de 
evaluare a Republicii Mol-
dova la a treia rundă de acest 

Republica Moldova evaluată la GRECO: Mai e mult pînă departe
Republica Moldova mai are mult de lu-

cru la capitolul conformitatea cadrului legal 
privind incriminările actelor de corupţie cu 
dispoziţiile Convenţiei penale cu privire la co-
rupţie. Ţara noastră va trebui să întreprindă 
eforturi sporite în vederea eliminării caren-
ţelor depistate în acest domeniu. Nici la capi-
tolul respectarea normelor internaţionale ce 
reglementează finanţarea partidelor politice 
şi transparenţa acestui proces, statul nostru 
nu stă mai bine.

fel. Aprecierea s-a făcut în 
baza unui şir de criterii, prin-
tre care 2 cele mai importante 
sînt: 

- conformitatea cadrului 
legal privind incriminările 
actelor de corupţie cu dispo-
ziţiile Convenţiei penale cu 
privire la corupţie (articolele 
1-12, 19) şi Protocolul ei adi-
ţional;

- respectarea prevederilor 
Recomandării Comitetului 
de miniştri nr. 4 din 8 aprilie 
2003, privind transparenţa în 
finanţarea partidelor politice 
şi a campaniilor electorale.

Rapoartele la aceste com-
partimente au fost întocmite 
în baza răspunsurilor date 

de autorităţile moldoveneşti 
la chestionarele elaborate de 
GRECO, precum şi a vizite-
lor de evaluare a unor experţi 
internaţionali şi reprezentanţi 
ai Secretariatului GRECO. 
În cadrul deplasărilor efec-
tuate în Republica Moldova, 
experţii  au avut mai multe 
întruniri cu colaboratorii or-
ganelor de drept, ai autorită-
ţilor judiciare, ai autorităţilor 
publice centrale, reprezen-
tanţi ai organizaţiilor negu-
vernamentale, reprezentanţi 
ai unor partide politice etc.

Experţii au efectuat o ana-
liză profundă a legislaţiei na-
ţionale şi a practicii judiciare 
în raport cu normele respec-
tive din actele internaţionale, 
pe care, prin ratificare, statul 
nostru s-a obligat să le res-
pecte. 

În consecinţă, Republica 
Moldova a primit un şir de 
recomandări, care au drept 
scop remedierea deficienţe-
lor depistate de evaluatori. 
Acestea au fost puse în dis-
cuţie în cadrul dezbaterilor 
de la reuniune, de reprezen-

tanţii celor 49 de state-mem-
bre.

Astfel, în vederea alinie-

rii dispoziţiilor Codului pe-
nal la prevederile Convenţiei 
penale cu privire la corupţie 

şi Protocolul ei adiţional ur-
mează a se implementa, pînă 
la 31 octombrie 2012, un nu-
măr de 8 recomandări, toate 
avînd drept scop lichidarea 
unor incoerenţe şi a lipsei de 
claritate în dispoziţiile referi-
toare la incriminările actelor 
de corupţie în sectorul public 
şi cel privat.

Cel de-al doilea raport, în 
care s-a examinat respectarea 
de către Republica Moldova 
a normelor internaţionale ce 
reglementează finanţarea par-
tidelor politice şi transparenţa 
acestui proces, s-a soldat cu 
emiterea în adresa statului 
nostru a 9 recomandări. Auto-
rităţile moldoveneşti urmează 
să informeze GRECO despre 
implementarea acestora în 
termen de un an şi jumătate.

Menţionăm că cele două 
rapoarte au fost aprobate de 
GRECO la 1 aprilie şi decla-
rate publice de către autori-
tăţile statului nostru. Acestea 
pot fi vizualizate şi pe pagina 
web a Procuraturii Generale.

Lilia DUMINICA

Potrivit proiectului, ex-
perţii politici ai institutului 
vor asista la şedinţele Par-
lamentului, dar şi la cele ale 
comisiilor permanente, atunci 
cînd acestea se vor ţine cu uşi-
le deschise, mizînd pe dispo-
nibilitatea Legislativului de a 
coopera cu societatea civilă. 
Or, a fost semnat un acord de 
colaborare între Parlamentul 
Republicii Moldova şi IDIS 
„Viitorul”, care garantează 
accesul experţilor la şedinţe.

Pe lîngă observaţia di-
rectă, auditul se va baza pe 
indicatori precum: prezenţa 
la şedinţe, interpelările făcute 
de parlamentari, proiectele de 
lege promovate, modul de a 
vota. Astfel, pe lîngă ratingu-
rile celor mai activi sau chiu-
langii deputaţi, va fi măsurată 
eficienţa eforturilor acestora 
şi, respectiv, a fracţiunilor 
parlamentare.

În afară de performanţele 
individuale şi partinice, va 
fi apreciată performanţa in-
stituţională, per ansamblu, a 
Parlamentului, prin raporta-
rea numărului de iniţiative le-
gislative la proiectele de lege 
deja adoptate. Totodată, ur-
mează a fi auditat bugetul Le-
gislativului, pentru a urmări 
divizarea fluxurilor financiare 
pe criterii de afiliere politică, 

Parlamentul Republicii 
Moldova 

în vizorul societăţii civile 
Parlamentul Republicii Moldova va fi supus 

unui audit riguros din partea experţilor IDIS 
„Viitorul”. Aceştia au conceput un amplu sistem 
de monitorizare, în baza căruia va fi evaluată 
prestanţa fiecărui deputat în parte, precum şi a 
fracţiunilor şi comisiilor parlamentare în ansam-
blu. Iniţiativa este susţinută financiar de Balkan 
Trust for Democracy şi este prevăzută pentru 
anul 2011.

pe de o parte, şi pe domenii 
de interes public, pe de alta.

Potrivit reprezentanţilor 
IDIS „Viitorul”, monitoriza-
rea activităţii Parlamentului 
este o preocupare firească a 
institutului, scopul final ur-
mărit fiind democratizarea şi 
creşterea nivelului de trans-
parenţă, precum şi asigurarea 
unei comunicări permanente 
între societatea civilă şi insti-
tuţiile publice.

Menţionăm că în 2008, 
IDIS „Viitorul” a realizat ra-
portul naţional „Transparen-
ţă, responsabilitate şi partici-
pare civică în Moldova”, care 
prezintă starea de lucruri la 
capitolul transparenţă a insti-
tuţiei legislative. Acesta a fost 
realizat în baza unui sondaj la 
care au participat ONG-işti, 
jurnalişti, reprezentanţi ai sin-
dicatelor şi oameni de afaceri. 
Concomitent, astfel de sonda-
je au fost efectuate în Româ-
nia, Bulgaria şi Georgia.

În ce măsură anul 2011 
aduce progrese la capitolul 
eficienţă a Legislativului, ră-
mîne de constatat la sfîrşitul 
fiecăreia din cele două sesi-
uni parlamentare, cînd va fi 
prezentat public auditul IDIS 
„Viitorul”.

Lilia DUMINICA

Justiţia pentru copiii din ţara noastră mai ne-
cesită îmbunătăţiri şi ajustări, astfel, ca să devină 
mai prietenoasă cu tinerii care ajung în contact cu 
instituţiile de drept. Aceasta este una din concluzi-
ile preliminare ale reprezentanţilor Institutului de 
Reforme Penale(IRP), care au monitorizat, timp 
de 6 luni, procesele de judecată în municipiul Băl-
ţi, în care au fost implicaţi minori.

Începînd cu luna octombrie 2010, experţii au asistat la exa-
minarea a 102 cazuri în care copiii au fost implicaţi în calitate de 
inculpaţi, victime şi martori în diferite cauze penale. În baza da-
telor colectate au fost formulate o serie de recomandări privind 
perfecţionarea mecanismului de justiţie pentru copii. 

Monitorii au constatat că este necesar de a optimiza mecanis-
mul de oferire a asistenţei psihologice pentru tinerii care ajung 
în instanţă, indiferent de statutul lor procesual. Pe parcursul mo-
nitorizării au fost înregistrate 8 cazuri în care psihologul nu s-a 
prezentat la şedinţa de judecată. Concomitent, se recomandă efi-
cientizarea prestaţiei psihologului în instanţă, astfel încît acesta 
să nu fie doar o prezenţă formală. Participarea psihologului sau 
a pedagogului la şedinţa de judecată are drept scop de a-i explica 
copilului, la nivelul lui, tot ce se întîmplă acolo, în aşa fel ca el 
să înţeleagă şi să poată oferi informaţii veridice. 

Reprezentanţii IRP au mai identificat necesitatea de îm-
bunătăţire a serviciilor de interpretare oferite tinerilor care nu 
cunosc limba română. Astfel, au fost stabilite 10 cazuri în care 
persoanele minore nu au beneficiat de interpret. În majoritatea 
cazurilor, judecătorii au fost nevoiţi să îndeplinească ei înşişi 
această funcţie.

Justiţia pentru copii, insuficient de prietenoasă 
cu minorii din Moldova

În procesul monitorizării a mai fost observat faptul ca există 
o insuficienţă de săli de judecată, ceea ce îi determină pe jude-
cători să folosească birourile lor pentru acest scop. 23 din totalul 
de şedinţe de judecată, în care au participat copii, s-au desfăşu-
rat în oficiile judecătorilor. Pe lîngă faptul că aceste încăperi nu 
sînt amenajate corespunzător, adeseori, ele se dovedesc neîncă-
pătoare pentru participanţii la proces. În legătură cu acest fapt, 
reprezentanţii IRP recomandă să se aloce resurse pentru amena-
jarea mai multor săli de judecată şi să se înceapă, concomitent, 
crearea unor săli de judecată speciale pentru audierea cazurilor 
în care sînt implicaţi copiii. 

Monitorii au mai sesizat necesitatea de consolidare a încre-
derii şi cooperării dintre reprezentanţii instituţiei de mediere, pe 
de o parte, şi judecători şi procurori, de cealaltă parte. „Multe 
din cazurile în care au fost implicaţi copii puteau fi rezolvate cu 
ajutorul mediatorului, prin încheierea unui acord de împăcare. 
Realizarea actului împăcării în cadrul instituţiei de mediere ar 
elimina practica „reconcilierii pe coridoare” şi ar oferi echitate 
şi corectitudine acestui proces”, au subliniat reprezentanţii Insti-
tutului de Reforme Penale. 

Potrivit acestora, scopul monitorizării şedinţelor de judecată 
a Judecătoriei de Circumscripţie din municipiul Bălţi este de a 
identifica deficienţele justiţiei pentru copii şi de a propune su-
gestii pentru perfecţionarea practicilor aplicate tinerilor în insti-
tuţiile de drept din ţara noastră. 

Menţionăm că activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului 
„Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul 
de justiţie al Republicii Moldova”, implementat cu suportul fi-
nanciar al UNICEF Moldova şi Agenţia Suedeză pentru Dezvol-
tare şi Cooperare Internaţională (SIDA).

Lilia DUMINICA

În perioada 4-6 apri-
lie curent, la Chişinău, 
la iniţiativa Ministerului 
Economiei, a avut loc o 
vizită de lucru a experţilor                   
TAIEX (Technical Assis-
tance Information Exchange 
Instrument of the European 
Commission), în cadrul că-
reia aceştia au desfăşurat un 
seminar în domeniul drep-
tului corporativ. Din echipa 
de experţi TAIEX fac parte 
Ana-Maria Marta Dobre şi 
Doina-Claudia Secu, consi-
lieri ai Direcţiei armonizare 
legislativă şi drept al UE din 
cadrul Ministerului Afaceri-

lor Externe al României.
Seminarul a avut drept 

scop informarea persoanelor 
interesate cu privire la con-
ţinutul directivelor Consiliu-
lui Europei în vederea unei 
eventuale armonizări a legis-
laţiei Republicii Moldova în 
conformitate cu standardele 
europene. În cadrul întrunirii 
s-a făcut analiza directivelor 
în domeniul formării şi men-
ţinerii capitalului social al so-
cietăţilor comerciale, protec-
ţiei drepturilor şi intereselor 
asociaţilor, creditorilor şi an-
gajaţilor societăţilor comerci-
ale, transparenţei informaţii-

lor companiilor, reorganizării 
societăţilor comerciale etc.

Expunerea prevederilor 
relevante ale directivelor a 
avut loc în comparaţie cu nor-
mele legislaţiei interne a Ro-
mâniei, prevederile căreia au 
fost aduse în concordanţă cu 
standardele europene, experţii 
în aşa fel împărtăşind experi-
enţa României în procesul de 
armonizare a legislaţiei.

La seminar au fost invitaţi 
şi reprezentanţi ai diferitor 
autorităţi şi instituţii publice, 
cum ar fi: Ministerul Econo-
miei, Camera Înregistrării de 
Stat de pe lîngă Ministerul 

Justiţiei, Comisia Naţională 
a Pieţei Financiare, Camera 
de Licenţiere etc.

De asemenea, la acest 
eveniment au participat şi 
membrii Catedrei Drept 
al Antreprenoriatului din 
cadrul Facultăţii de drept 
a Universităţii de Stat din 
Moldova, care au luat parte 
la discuţiile din cadrul se-
minarului.

Artur TARLAPAN,
doctorand, lector

Catedra Drept 
al Antreprenoriatului,

Facultatea de drept, 
USM.

La Chişinău a avut loc un seminar în domeniul dreptului corporativ  
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Pe parcursul a un an şi jumătate, 
perioada de implementare a proiec-
tului, experţii internaţionali se vor 
afla la Chişinău şi vor lucra, cot la 
cot, cu autorităţile noastre, în vede-
rea obţinerii rezultatelor scontate. 
Beneficiarii sînt Agenţia Naţiona-
lă pentru Protecţia Concurenţei şi 
alte autorităţi publice implicate în 
promovarea politicii în domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat, din 
Republica Moldova, inclusiv insti-
tuţii publice, judecătorii, mediul de 
afaceri, societatea civilă.  Obiecti-
vul său principal este de a îmbună-
tăţi implementarea şi respectarea 
politicii în domeniul concurenţei şi 
ajutorului de stat în Moldova.

Potrivit autorilor, proiectul va 
intensifica comunicarea dintre insti-
tuţiile publice în vederea dezvoltării 
unui mediu concurenţial favorabil în 
Republica Moldova. Totodată, aces-
ta va susţine promovarea şi imple-
mentarea unei noi legi a concurenţei 
în Republica Moldova, va contribui 
la crearea şi aplicarea cadrului nor-
mativ în domeniul ajutorului de stat 
şi va intensifica promovarea culturii 
concurenţiale în ţara noastră.

Directorul General al Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Con-
curenţei din Republica Moldova, 
Viorica Cărare, a ţinut un discurs 
cu ocazia lansării proiectului. „Cu 
eforturi comune ne propunem ca re-
zultat să avem aprobată atît Legea  
cu privire la  protecţia concurenţei, 
cît şi Legea cu privire la ajutorul de 
stat. Este un rezultat scontat  la care 
noi toţi tindem, iar astăzi facem un 
prim pas în această direcţie”, a de-
clarat Viorica Cărare.

La eveniment au fost prezenţi 
preşedintele interimar al statu-
lui, preşedintele Parlamentului,          
Marian Lupu şi ambasadorul Uniu-
nii Europene în Republica Moldo-
va, Dirk Schuebel. Printre oaspeţii 
de onoare se numără şi ambasado-
rul României în Republica Moldo-
va, Marius Lazurcă, reprezentanţi 
ai ambasadelor Austriei şi Letoniei, 
preşedintele Consiliului Concuren-
ţei din România, Bogdan Marius 
Chiriţoiu, Directorul General al Au-
torităţii Federale de Concurenţă din 
Austria, Theodor Thanner, şi preşe-
dintele Consiliului Concurenţei din 
Letonia, Ieva Jaunzeme.

În cuvîntul de salut adresat invi-
taţilor, Marian Lupu a apreciat im-

portanţa acestui proiect finanţat de 
Uniunea Europeană în contextul in-
tegrării europene a Republicii Mol-
dova. „Parcursul european este pen-
tru noi cea mai eficientă modalitate 
de a realiza transformări interne de 
calitate, de modernizare a ţării sub 

aspect politic, economic, social şi 
umanitar. Atingerea acestor obiecti-
ve majore nu poate fi concepută fără 
promovarea unor politici corespun-
zătoare standardelor Uniunii Eu-
ropene în domeniul concurenţei şi 
dezvoltării unui mediu concurenţial 
favorabil în Republica Moldova”, a 
menţionat Marian Lupu.

Potrivit sursei citate, perfecţi-

onarea bazei normative, precum şi 
consolidarea capacităţilor instituţi-
onale ale Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei vor contribui 
substanţial la protecţia şi dezvolta-
rea concurenţei loiale, limitarea ac-
tivităţilor monopoliste şi asigurarea 

unor condiţii economice favorabile 
în ţara noastră. 

Marian Lupu a ţinut să accentue-
ze faptul că lansarea proiectului este 
deosebit de importantă în contextul 
iniţierii negocierilor privind crearea 
Zonei de Comerţ Liber Aprofundat 
şi Cuprinzător între Moldova şi UE, 
creînd premisele necesare unei dez-
voltări economice durabile. El a dat 

asigurări că Parlamentul Republicii 
Moldova va contribui la realizarea 
acestor obiective prin adoptarea 
legislaţiei în domeniul concurenţei 
corespunzătoare standardelor euro-
pene. 

Totodată,  preşedintele Parla-
mentului şi-a exprimat ferma con-
vingere că acest proiect  va fi unul 
cu rezultate concrete. „Experienţa 
partenerilor noştri în  acest proiect  
este deosebită şi acest transfer  de 
cunoştinţe şi aplicarea acestora în 
cadrul proiectului reprezintă obiec-
tivul final important pentru noi”, a 
precizat el. Marian Lupu nu a uitat 
să  aducă mulţumiri Uniunii Euro-
pene, precum şi instituţiilor de pro-
fil din România, Austria şi Letonia, 
care vor acorda suport în implemen-
tarea proiectului. Printre acestea se 
numără: Consiliul Concurenţei din 
România, Autoritatea Federală de 
Concurenţă din Austria şi Consiliul 
Concurenţei din Letonia.

Menţionăm că proiectul „Suport 
pentru implementarea şi respecta-
rea politicii în domeniul concuren-
ţei şi ajutorului de stat în Republica 
Moldova” este al doilea de acest 
fel lansat în sistemul parlamentar 
al statului nostru. Primul proiect 
a fost implementat în Parlamentul 
Republicii Moldova în  perioada 
2008-2010, cu participarea Senatu-
lui şi Adunării Naţionale a Franţei, 
în cooperare cu Adunarea Naţională 
a Ungariei.

                     Lilia DUMINICA

ANPC implementează un proiect de dezvoltare a 
mediului concurenţial favorabil în Moldova

Timp de 18 luni, mai mulţi experţi europeni vor asis-
ta şi ajuta autorităţile moldoveneşti în cadrul proiectului 
„Suport pentru implementarea şi respectarea politicii în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat în Republica 
Moldova”.  Acesta a fost lansat recent de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC ) şi este 
finanţat de către Uniunea Europeană.

La etapa actuală Procuratura Generală continuă investigarea cauzei pe-
nale ce vizează acţiunile de dezordini în masă şi jafuri, comise de unii par-
ticipanţi la întrunirile desfăşurate la 7 aprilie 2009.

În rezultatul instrumentării cauzelor penale, în privinţa persoanelor care au 
participat activ la dezordini în masă, însoţite de devastarea sediilor edificiilor 
puterii centrale ale Republicii Moldova - Preşedinţia şi Parlamentul (art.285 
C. pen.), la comiterea actelor de huliganism (art.287 C. pen.), la sustrageri 
deschise a bunurilor din aceste edificii - jafuri (art.187 C. pen.) au fost:    

- pornite - 102 cauze penale din această categorie;
- expediate în judecată - 31 cauze penale în privinţa a 43 de persoane;
- urmărirea penală a fost suspendată în 3 cauze penale în privinţa a 6 

persoane care se eschivează de la organul de urmărire penală (4 dintre care 
sînt minori);

 - urmărirea penală a fost încetată în 68 de cauze penale în privinţa a 
178 persoane, inclusiv pe motiv de împăcare a învinuiţilor cu reprezentanţii 
statului.

Pentru comiterea infracţiunilor de dezordini în masă şi jafuri, instanţele 
de judecată au pronunţat 18 sentinţe în privinţa a 27 de persoane, şi anume:

• condamnări în 8 cauze penale în privinţa a 13 persoane;
• achitări - 1 cauză penală în privinţa unei persoane;
• a fost încetat procesul penal în 9 cazuri în privinţa a 13 persoane. 
Concomitent, procurorii cercetează şi infracţiunile săvîrşite de reprezen-

tanţii autorităţilor publice contra protestatarilor şi altor persoane, catalogate 
ca exces de putere, tortură etc.

Astfel, au fost înregistrate şi examinate, în special de Procuratura Mili-
tară Chişinău şi Procuratura mun. Chişinău, 108 sesizări cu privire la infrac-
ţiuni. În 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat. 

Din numărul total al plîngerilor:
- în 58 de cazuri au fost pornite cauze penale (28 - tortură, 20 - exces de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 10 - alte categorii de infracţi-
uni); 

- 27 dosare în privinţa a 44 colaboratori de poliţie au fost finalizate şi 
expediate în judecată, pe majoritatea din ele, pînă la moment, cercetările 
judecătoreşti continuă;

- în restul cazurilor, urmărirea penală fie a fost încetată din lipsa elemen-
telor constitutive ale infracţiunilor, fie a fost suspendată pe motiv că nu a 
fost posibil de stabilit identitatea persoanelor care au acţionat ilegal, fiind 
cu cagule pe cap.

În rezultatul examinării acestor categorii de infracţiuni, instanţele de ju-
decată:

• au condamnat 2 poliţişti; 
• au achitat 8 poliţişti;
• în privinţa unui poliţist procesul penal a fost încetat cu tragerea la răs-

pundere contravenţională.

Recent, Centrul pentru Combaterea Traficului de 
Persoane al Ministerului Afacerilor Interne (CCTP), în 
comun cu Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei 
(CPTF), a organizat un seminar de instruire cu privire la 
investigarea pro-activă a cazurilor de trafic – activita-
te susţinută de către ODIHR/OSCE şi implementată de 
Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică.

Seminarul a fost organizat pentru ofiţerii de poliţie 
din cadrul grupelor de combatere a traficului de persoa-
ne ale comisariatelor raionale şi pentru avocaţi, avînd 
în calitate de formatori procurori, experţi independenţi, 
reprezentanţi ai CPTF şi CCTP.

Scopul întrunirii a fost de a spori nivelul de cunoş-
tinţe al participanţilor privind fenomenul migraţiei şi in-
fracţiunilor conexe migraţiei, traficul de fiinţe umane în 
scopul exploatării sexuale sau a muncii forţate, precum 
şi de consolidare a cunoştinţelor teoretice. Pe parcurs au 
fost elucidate metodele de investigaţie, tehnicile şi me-
todele de utilizare în investigarea pro-activă a cazurilor 
de trafic de fiinţe umane.

De asemenea, au fost abordate aspecte ale cooperă-
rii cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi referi-
tor la recuperarea de către victimele traficului de fiinţe 

Statistica dosarelor 
„7 aprilie 2009” 

Seminar de instruire privind investigarea 
pro-activă a cazurilor de trafic

umane a daunelor morale şi materiale, cu menţionarea 
în acest sens a practicilor altor state europene.

În cadrul reuniunii, au fost discutate diverse aspecte 
ce ţin de documentarea pro-activă a cazurilor de trafic 
de persoane în scop de exploatare sexuală sau prin mun-
că forţată, identificarea problemelor ce apar în cadrul 
activităţii nominalizate, punîndu-se accentele pe cola-
borarea dintre organele de drept şi propunîndu-se moda-
lităţi de soluţionare a acestora.

O atenţie deosebită a fost atrasă prezentării practicii 
legislaţiei naţionale şi internaţionale referitor la meca-
nismul de compensare a daunelor morale şi materiale 
ale victimelor traficului de fiinţe umane. La acest capi-
tol, au fost evidenţiate necesităţile şi obligaţiunile ce le 
revin organelor de drept în acordarea ajutorului necesar 
victimelor traficului de fiinţe umane, informarea acesto-
ra despre existenţa unor asemenea drepturi şi depunerea 
tuturor eforturilor pentru asigurarea lor.

În context, conducerea CCTP şi-a exprimat dispo-
nibilitatea cooperării şi acordării ajutorului metodi-
co-practic ofiţerilor de poliţie din cadrul grupelor de 
combatere a traficului de persoane ale comisariatelor 
raionale.

Anul trecut, bugetul militar al 
Republicii Moldova a constituit 
227 milioane de lei, circa 18,3 
milioane de dolari, fiind cel mai 
mic din Europa. Datele cuprinse 
în raportul Institutului Interna-
ţional de Cercetare pentru Pace 
(SIPRI) de la Stockholm, Suedia, 
arată că ţara cu cel mai mare bu-
get militar din Europa este Marea 
Britanie cu circa 59,6 miliarde de 
dolari, fiind urmată de Franţa cu 
circa 59,3 miliarde de dolari şi 
Rusia cu circa 58,6 miliarde de 
dolari.

La coada clasamentului euro-
pean se află Republica Moldova 

cu circa 18,3 milioane de dolari, fi-
ind devansată de Muntenegru cu cir-
ca 53,5 milioane de dolari şi Malta 
cu circa 57 milioane de dolari.

Statele Unite ale Americii de la 
an la an majorează bugetul apărării. 
La sfîrşitul anului 2010, cheltuielile 
militare s-au ridicat la 698,3 miliar-
de de dolari, cifra constituind 42,8 la 
sută din cheltuielile militare mondi-
ale. Al doilea loc îl ocupă China cu 
119 miliarde de dolari, avînd creş-
terea cheltuielilor militare cu 3,8 la 
sută, iar pe locul trei se află Marea 
Britanie, cu 59,6 miliarde de dolari, 
reducînd cheltuielile militare cu 0,8 
la sută.

Totalul cheltuielilor mondiale 
pentru armament în 2010 a con-
stituit 1630 miliarde de dolari, în-
registrînd o creştere în comparaţie 
cu 2009, cu 1,3 la sută.

Prin ,,cheltuieli militare”      
SIPRI înţelege întregul spectru de 
cheltuieli suportate de stat pentru 
forţele armate, inclusiv achiziţi-
onarea şi modernizarea de echi-
pamente militare şi armamente, 
salariile militare, costurile opera-
ţiunilor militare, construcţii, asi-
gurări, cercetări şi educaţie, etc.

Precizăm că anterior, bugetul 
alocat armatei moldoveneşti a fost 
desemnat cel mai mic din CSI.

Republica Moldova la coada Europei privind bugetul militar
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O moldoveancă 

forţată să se 
prostitueze va primi 

despăgubiri de la 
Ministerul britanic 

de Interne 
O femeie originară din R. Mol-

dova, victimă a traficului cu fiinţe 
umane şi forţată să se prostitueze, a 
obţinut dreptul de a fi despăgubită 
din partea Ministerului britanic de 
Interne.

Decizia a venit în condiţiile în 
care urma o audiere în justiţie le-
gată de afirmaţiile potrivit cărora, 
ministerul ar fi încălcat drepturile 
femeii trimiţînd-o înapoi în R. Mol-
dova, în 2003. Ministerul de Interne 
a subliniat că abordarea Marii Bri-
tanii faţă de traficul cu fiinţe umane 
s-a schimbat semnificativ.

Laura Cox, judecător la Curtea 
Supremă, a spus că victima a sufe-
rit o degradare sexuală severă şi, ca 
urmare, are sechele de ordin psihic. 
Ea era supusă riscului, din cauză că 
poliţia nu reuşise să-i aresteze pe 
traficanţi.

Avocata femeii, Harriet            
Wistrich, a declarat că aceasta a fost 
răpită la vîrsta de 14 ani şi traficată 
pentru prostituţie în Italia, Turcia, 
Ungaria, România, Israel şi Marea 
Britanie, pînă la vîrsta de 21 de ani. 
A fost bătută, violată, ameninţată 
cu moartea şi tratată ca o sclavă. În 
2003, femeia a fost arestată într-un 
bordel din Londra şi acuzată de po-
sesie de documente false, furnizate 
de traficanţii ei. Ea a stat în închi-
soare trei luni şi a fost trimisă în R. 
Moldova.

Avocata a spus că traficantului 
femeii i s-a permis să o viziteze pe 
aceasta la închisoare, dîndu-se drept 
prietenul ei, pentru a o intimida. În 
R. Moldova, ea a fost găsită de tra-
ficanţi şi supusă la rele tratamente, 
înainte de a fi din nou obligată să 
se prostitueze timp de încă doi ani. 
,,Femeia a dat în judecată Ministe-
rul de Interne britanic, pentru că el 
nu a luat măsuri pentru a o proteja 
şi a trimis-o înapoi în R. Moldova 
în 2003, cu toate că existau motive 
solide să se creadă că era vizată de 
risc”.

,,În 2007, după ce a fost din nou 
obligată să se prostitueze în Marea 
Britanie, ea a fost arestată şi închisă 
din nou, înainte de a intra în pro-
iectul Poppy, care a identificat-o 
ca victimă a traficului şi i-a oferit 
susţinere pentru a depune cerere de 
azil. Pînă la urmă i s-a dat statutul 
de refugiat, recunoscîndu-se că au-
torităţile moldovene nu o puteau 
proteja de traficanţi”, a explicat 
avocata.

Un responsabil al Ministerului 
de Interne a recunoscut că înţe-
legerea a venit foarte tîrziu. El a 
precizat că acest caz este unul ne-
obişnuit, care a putut fi susţinut în 
instanţă pentru că există potenţiale 
argumente legate de abuzuri comise 
în procesul de expulzare şi pentru 
că au fost evoluţii semnificative în 
modul în care sînt tratate victimele 
traficului, din 2003 încoace.

Ministrul de Interne, Damian 
Green, a declarat că acest caz arată 
de ce abordarea Londrei faţă de tra-
ficul cu fiinţe umane s-a schimbat 
semnificativ din 2003. 

Fără o autonomie financiară rea-
lă, descentralizarea nu ar avea sorţi 
de izbîndă, susţin la unison repre-
zentanţii puterii locale.

Descentralizarea administrativă 
ar putea rezolva multe din proble-
mele cu care se confruntă astăzi au-
torităţile locale: le-ar da mai multă 
libertate financiară, mai multă inde-
pendenţă politică faţă de puterea de 
la Chişinău. Pînă acum descentrali-
zarea a fost mimată de partidele afla-
te la putere: a fost promisă în ajun 
de alegeri locale şi dată uitării după 
aceea. La Chişinău au început între 
timp dezbaterile dintre Guvern, au-
torităţile locale şi reprezentanţi ai so-
cietăţii civile pe marginea noii Stra-
tegii naţionale de descentralizare. 

Strategia propusă de Guvern nu 
aduce noutăţi care să-i bucure pe pri-
mari, în afară că încearcă să acopere 
nişte breşe din legislaţia în vigoare 
despre administraţia locală. Mai 
exact, documentul stabileşte nişte 
termene concrete pentru reforme, 
prima etapă urmînd să se termine la 
sfîrşitul acestui an, şi prevede între 
altele şi alcătuirea unui nomenclator 
al atribuţiilor concrete ce revin auto-
rităţilor de diferit nivel. Altfel spus, 
strategia va delimita competenţele 

Dezbatere asupra noii Strategii naţionale de descentralizare
între autorităţile locale de nivelul 
unu şi doi şi autorităţile centrale, 
astfel ca cetăţeanul să ştie cine se 
face responsabil dacă el nu benefici-
ază de anumite servicii. 

Primari din 4 raioane invitaţi 
la discuţii spun totuşi că strategia 
de descentralizare nu ar folosi la 
nimic, atîta timp cît nu au şi au-
tonomia financiară cuvenită. Ion 
Răileanu, primarul satului Roma-
neşti, raionul Străşeni: ,,Şi apoi 
pînă cînd noi sîntem superficial 
primari. Şcoala vine şi cere de la 
noi, grădiniţa cere de la noi. Toţi 
cer, dar noi nu putem face nimic. 
Toate impozitele şi TVA să vină în 
sat. Ele se opresc în Chişinău, şi noi 

nu avem nimic. Sîntem impozitaţi 
toţi, dar rămîn aici. Iar la noi nimic. 
Şi cum putem să ne dezvoltăm noi 
în aceste condiţii? Dacă nu ai finan-
ţe şi nu ai nimic absolut. Noi avem 

undeva 30 de mii im-
pozit pe pămînt, pe 
una, pe alta. Cu 30 de 
mii nu exişti. Nici sa-
lariile nu ajung. Să ne 
vină toate impozitele, 
şi acelea rutiere să 
vină. Trecem toţi re-
vizia tehnică – să vină 
la noi. La Chişinău 
lucrează vreo 200-
300 de oameni de-ai 
noştri. Ei plătesc toate 
impozitele în Chişi-

nău. Dar se folosesc de toate bunu-
rile din sat. Iată care e problema. Şi 
noi rămînem”.

Şi Vladimir Paladi, primarul ora-
şului Criuleni a confirmat acelaşi 
lucru: ,,Ce avem noi de la impozitul 
local? Nouă nu ne ajung banii ăştia 
să hrănim copiii la grădiniţă, la şcoa-
la primară şi gimnaziu. Nu ne ajung 
banii ăştia să plătim. Noi, dacă e să 
spunem despre planificarea bugetară 
trebuie să menţionăm că în fiecare 
an primăriile sînt puse în situaţie de 

deficit. Pe mine mă miră faptul că 
primăria trebuie să adopte bugetul 
cu deficit. Cu aşa ceva eu descentra-
lizarea azi, vă spun sincer, nici n-o 
doresc”.

Mai mulţi primari au spus în ca-
drul consultărilor că dacă nu va fi 
modificată legea despre finanţele pu-
blice nu vor putea să preia finanţarea 
şcolilor, după cum se discută, pentru 
că abia dacă pot plăti pentru lucrările 
de reparaţie. ,,Asigurarea sistemului 
de învăţămînt cu salarii, cu întreţine-
re. Să fie lăsată pe baza autorităţilor 
ori să fie centralizată de stat? Vă ima-
ginaţi ce e cînd jumătate de popula-
ţie primeşte ajutor social? Asta ne-ar 
interesa. Dacă statul ar subvenţiona 
învăţămîntul, cultura, înseamnă că 
celelalte primăria ar putea să le dez-
volte”, au adăugat aceştia. 

În condiţiile subfinanţării, des-
centralizarea nu ar avea sorţi de    iz-
bîndă, susţin la unison reprezentanţii 
puterii locale. Unii dintre ei rămîn 
neîncrezători însă că autorităţile 
centrale ar fi gata să ducă reforma 
pînă la sfîrşit, pentru că autonomia 
financiară reală ar limita posibilită-
ţile centrului de a-şi încuraja susţi-
nătorii şi mai ales a-i descuraja pe 
oponenţii din teritoriu. 

Rolul mass-media în societate 
este unul pregnant. Acest fapt impu-
ne mijloacelor de informare în masă 
să respecte anumite norme care ar 
permite formarea unei opinii publi-
ce cît mai reale. Or, într-o societa-

te care aspiră spre cele mai înalte 
valori democratice obiectivitatea, 
transparenţa, echidistanţa indepen-
denţa mass-media trebuie să con-
stituie o indispensabilitate. Această 
necesitate se face şi mai simţită în 
preajma alegerilor, atunci cînd ,,is-
pita” pentru mijloacele de informare 
în masă este mai mare.  

În acest context, un grup de orga-
nizaţii ale societăţii civile somează 
politicienii şi formaţiunile politice 
să semneze un Acord de neimplicare 
în politica editorială a mass-media, 
la puţin timp după startul campani-
ei electorale pentru alegerile locale. 
Iniţiativa aparţine Institutului pen-
tru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
„Viitorul” şi este conectată logic de 
activităţile proiectului „Dezvoltarea 
şi promovarea unui climat mediatic 
modern în Republica Moldova”. La 
apelul IDIS s-au alăturat Centrul de 
Investigaţii Jurnalistice, Comitetul 
pentru Libertatea Presei şi Asociaţia 
Presei Electronice.

Politicienii sînt invitaţi să semneze un Acord 
de neimplicare în politica editorială a mass-media

Făcînd referire la semnificaţia 
acestui acord Cornel Ciurea, ex-
pert IDIS „Viitorul” a subliniat că 
semnarea acestui acord reprezintă 
o acţiune simbolică. ,,E ca şi cum 
i-ai pune să jure fidelitate în faţa 

altarului. Acest gen de angajament 
nu e o garanţie că aşa se va întîm-
pla, fiindcă politicul este tentat să îşi 
subordoneze mediaticul. Totuşi, este 
o încercare de a-i responsabiliza pe 
politicieni faţă de angajamentele 
asumate şi a atrage atenţia asupra 
tentativelor sau chiar reuşitelor de 
a trasa un peisaj mediatic care să 
reflecte geografia politică a ţării”, a 
subliniat sursa citată.

Astfel, politicienii sînt rugaţi să 
informeze activ cetăţenii despre in-
stituţiile media pe care le finanţează, 
patronează, gestionează, sponsori-
zează, indiferent de cota de acţiuni 
deţinută. De asemenea, vor fi des-
chişi în a oferi detalii despre acţio-
nariatul şi patronajul deţinut de rude 
apropiate. Totodată, potrivit textului 
acordului, IPNA Teleradio-Moldova 
va fi tratată cu respect, în virtutea 
misiunii sale de a informa obiectiv 
public, şi politicienii nu vor da in-
dicaţii administraţiei, redactorilor şi 
jurnaliştilor şi nu vor vota bugetul 

Companiei în funcţie de relatările 
„permisive”. Totodată, nu se va in-
terveni, prin indicaţii sau constrîn-
geri, în maniera în care Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului 
împarte frecvenţele, sancţionează 
radiodifuzorii sau aprobă politica 
editorială a posturilor radio şi TV.

La fel, se aşteaptă ca politicienii 
să trateze în mod egal instituţiile me-
dia şi să evite să facă evenimente de 
interes public la care să cheme doar 
unii jurnalişti preferaţi. Or, în acest 
mod se stimulează discursul medi-
atic virulent şi baricadarea media 
între „ai noştri” şi „ai voştri”. Sub 
nici o formă, actorii politici nu vor 
influenţa decizia de a angaja, de a 
promova şi de a demite un jurnalist.

La rîndul lor, managerii media 
care vor semna acordul promit să 
nu se angajeze în campanii de de-
făimare a personajelor politice, serii 
de articole în context negativ scrise 

şi comandate, direct sau indirect, de 
oponenţii politici ai cuiva. 

     Din partea jurnaliştilor se aş-
teaptă ca ei să nu ceară şi să nu ac-
cepte bani sau alte tipuri de recom-
pense pentru a prezenta informaţii 
care să favorizeze un actor politic, 
să nu scrie la comandă şi să anunţe 
public despre constrîngerile la care 
sînt supuşi. 

ONG-urile de profil, la rîndul 
lor, ar trebui să reacţioneze la toate 
cazurile cînd jurnaliştii sînt con-
strînşi în activitatea lor, inclusiv 
prin declaraţii comune, proteste, 
indiferent de simpatiile sau anti-
patiile personale faţă de jurnaliştii 
respectivi.

Invitaţia la semnarea Acordului 
de neimplicare în politica editoria-
lă a mass-media a fost prilejuită de 
prezentarea unei publicaţii-simbol, 
„Cartea Neagră a mass-media mol-
doveneşti”, coordonată de expertul 
IDIS Ghenadie Mocanu. Publicaţia 
are ca scop identificarea şi descrie-
rea cazurilor de limitare a exprimă-
rii şi accesului la informaţie în peri-
oada 2001-2010, fiind surprinse 40 
astfel de ingerinţe şi interferinţe în 
activitatea mass-media. „În majo-
ritatea cazurilor descrise în raport, 
a abuzurilor din partea structurilor 
de forţă şi nu numai, acestea se da-

torează analfabetismului legislativ 
al autorităţilor, care se bazează mai 
mult pe indicaţiile şefului decît pe 
prevederile legale”, conchide Mo-
canu.  

În aceste condiţii, semnarea 
acordului bate alarma asupra inte-
resului care umbreşte dezvoltarea 
armonioasă a sectorului media.

Cor. Dreptul
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Educaţie juridică

Din cîte cunosc, în Republica Moldova sînt mai 
frecvente cazurile de discriminare bazată pe crite-
riul de sex, în cadrul activităţii de muncă, faţă de 
alte tipuri de discriminare. Cunosc şi eu un ase-
menea  caz  în cadrul întreprinderii în care acti-
vez, care nu este soluţionat de către administraţia 
acesteia. Pornind de la cele expuse, vreau să ştiu 
dacă administraţia dispune de metode legale care 
ar duce la excluderea unor asemenea cazuri. 

Liliana Urzica, 
mun. Chişinău

Conform art.10 din Le-
gea cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între fe-
mei şi bărbaţi,   angajatorul 
cooperează cu angajaţii şi cu 
reprezentanţii sindicatelor 
pentru instituirea unei ordini 
interioare care să prevină şi 
să excludă cazurile de dis-
criminare bazată pe criteriul 
de sex în procesul de muncă. 
Procedurile necesare asigu-
rării egalităţii între femei şi 
bărbaţi la locul de mun-
că urmează a fi inserate în 
calitate de obligaţii ale an-
gajatorului şi angajatului în 
contractele individuale de 
muncă, în contractele colec-
tive de muncă şi în conven-
ţiile colective. Potrivit alin. 
(3) din acelaşi articol, pen-
tru asigurarea egalităţii între 
femei şi bărbaţi, angajatorul 
este obligat:

a) să asigure egalitatea 
de şanse şi de tratament tu-
turor persoanelor la angajare 
potrivit profesiei, la perfec-

ţionare profesională, la pro-
movare în serviciu, fără dis-
criminare bazată pe criteriul 
de sex;

b) să aplice aceleaşi cri-
terii de evaluare a calităţii 
muncii, de sancţionare şi de 
concediere;

c)  să asigure remunerare 
egală pentru munci de valoa-
re egală;

d) să întreprindă măsuri 
de prevenire a hărţuirii se-
xuale a femeilor şi bărbaţilor 
la locul de muncă, precum şi 
a persecutării pentru depu-
nere în  organul competent 
a  plîngerilor împotriva dis-
criminării;

e) să asigure condiţii 
egale pentru femei şi bărbaţi 
de îmbinare a obligaţiilor de 
serviciu cu cele familiale;

f) să introducă în regula-
mentul de organizare şi func-
ţionare a unităţii dispoziţii 
pentru interzicerea discrimi-
nărilor bazate pe criteriul de 
sex.

Conform prevederilor 
Legii nr. 241 din 20.11.2008 
privind donarea de sînge şi 
transfuzia sanguină, statul 
sprijină donarea de sînge, 
transfuzia sanguină şi a com-
ponentelor sanguine, ca unul 
din domeniile importante în 
securitatea ţării, prin meca-
nisme managerial-economice 
şi prin acţiuni de asigurare 
a bazei tehnico-materiale şi 
tehnologiilor specifice.  Or-
ganele centrale de specialita-
te ale administraţiei publice 
şi autorităţile administraţiei 
publice locale, instituţiile 

culturale, în limitele compe-
tenţei lor, sprijină acţiunile de 
promovare a donării de sînge 
voluntare şi neremunerate.

Donarea de sînge şi com-
ponente sanguine este un act 
voluntar şi neremunerat.  Do-
natorul de sînge şi compo-
nente sanguine imune şi izoi-
mune care donează după ino-
cularea prealabilă a antigeni-
lor respectivi este remunerat 
sub formă de bani în modul 
stabilit de Guvern. În urma 
colectării de sînge sau com-
ponente sanguine, donatorul  
beneficiază de alimentare în 
vederea restabilirii potenţia-
lului caloric pierdut în cadrul 
actului de donare de sînge, în 
modul stabilit de Guvern.

Selectarea donatorilor de 
sînge şi componente sangui-
ne se efectuează conform re-
gulilor aprobate de Ministe-
rul Sănătăţii.  Examenul do-
natorilor de sînge şi compo-
nente sanguine şi recoltarea 
de sînge şi componente san-
guine se efectuează de către 
personalul medical autorizat 
în ordinea şi modul stabilite 

Donarea de sînge şi transfuzia sanguină
de Ministerul Sănătăţii.  Co-
lectarea de sînge sau compo-
nente sanguine are loc numai 
cu consimţămîntul donatoru-
lui care a luat cunoştinţă de 
particularităţile procedurii de 
colectare a sîngelui, contra 
semnăturii.

 Legea garantează ega-
litatea în drepturi a donato-
rilor de sînge fără deosebire 
de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenenţă politică, 
avere sau origine socială.

Donatorul de sînge are 
dreptul:

a) la examen medical gra-
tuit în perioada de predonare, 
precum şi la informaţie pri-
vind rezultatele examenului;

b) la securitatea vieţii 
personale, integrităţii fizi-
ce şi psihice, cu asigurarea 
discreţiei în timpul acordării 
serviciilor de sănătate;

c) la confidenţialitatea 
oricăror informaţii legate de 
starea de sănătate furnizate 
personalului medical auto-
rizat, a rezultatelor testelor 
efectuate asupra donaţiilor, 
precum şi a informaţiilor pri-
vind trasabilitatea ulterioară 
a sîngelui şi componentelor 
sanguine;

d) la informaţii privind 
instituţia colectoare de sîn-
ge, calitatea şi modalitatea de 
prestare a serviciilor;

e) la condiţii adecvate 
normelor sanitar-igienice 
pentru efectuarea examenu-
lui clinic şi colectării sîngelui 
şi componentelor sanguine. 
Salariaţii donatori de sînge şi 
componente sanguine bene-
ficiază de garanţiile acordate 
în temeiul Codului muncii al 

Republicii Moldova.  Dona-
torii voluntari şi neremune-
raţi, de sînge şi componente 
sanguine, beneficiază de ga-
ranţii sociale acordate în mo-
dul stabilit de Guvern.

Pentru prevenirea trans-
miterii bolilor prin sînge şi 
asigurarea calităţii sîngelui 
donat, donatorul este obligat:

a) să comunice persona-
lului medical al centrelor şi 
secţiilor de transfuzie sangu-
ină datele personale, bolile şi 
factorii de risc, fără a-l induce 
în eroare;

b) să comunice, contra 

semnătură, colaboratorilor 
centrelor şi secţiilor de trans-
fuzie sanguină informaţia 
solicitată în chestionarul ela-
borat şi aprobat de Ministerul 
Sănătăţii;

c) să se supună testelor de 
rigoare în cadrul centrelor şi 
secţiilor de transfuzie sangu-
ină în vederea depistării cau-
zelor ce ar împiedica donarea 
de sînge şi/sau componente 
sanguine.

Trasabilitatea se asigură 
prin proceduri de identificare 
a donatorului, recipientului, 
laboratorului şi persoanei care 
a efectuat transfuzia sangui-
nă, componentelor sanguine 
şi preparatelor diagnostice şi 
biomedicale sanguine.  În ca-
zul importului/exportului de 
sînge, componente şi prepa-
rate diagnostice şi biomedi-
cale sanguine în baza autori-
zaţiei eliberate de Ministerul 
Sănătăţii, instituţiile abilitate 
vor asigura trasabilitatea lor.  
Informaţia despre trasabilita-
te se păstrează timp de 30 de 
ani.  Stocarea sîngelui, com-
ponentelor sanguine şi prepa-

ratelor diagnostice şi biome-
dicale sanguine se efectuează 
conform normelor tehnice şi 
sanitare aprobate de Ministe-
rul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii  stabi-
leşte standardele de siguranţă 
şi calitate pentru colectarea, 
testarea sîngelui şi componen-
telor sanguine, prelucrarea, 
păstrarea şi distribuirea pen-
tru transfuzie. Sîngele şi com-
ponentele sanguine importate 
în temeiul autorizaţiei Minis-
terului Sănătăţii, incluzînd ca 
material de bază sau material 
neprelucrat pentru fabricarea 
produselor finale derivate din 
sînge şi plasmă sanguină pre-
parate diagnostice şi biome-
dicale sanguine, trebuie să fie 
conforme standardelor şi spe-
cificaţiilor echivalente celor 
naţionale, inclusiv să respecte 
cerinţele de notificare şi mo-
nitorizare a reacţiilor adverse. 
Centrele, secţiile şi cabinete-
le de transfuzie sanguină îşi 
organizează activitatea prin 
stabilirea şi menţinerea unui 
sistem de calitate bazat pe 
principiile bunelor practici. 
Centrele şi secţiile de trans-
fuzie sanguină vor asigura o 
procedură de identificare şi 
verificare a unităţilor de sîn-
ge sau componente sanguine 
de la eliberare pînă la recep-
ţionarea de către cabinetul de 
transfuzie sanguină din cadrul 
instituţiei medico-sanitare. 
Cabinetul de transfuzie san-
guină monitorizează trasabi-
litatea componentelor şi pre-
paratelor sanguine, asigurînd 
hemovigilenţa în instituţie. 
Centrele, secţiile şi cabinetele 
de transfuzie sanguină, în caz 
de necesitate, aplică procedu-
ra de retragere din distribuţie 
a componentelor şi prepara-
telor sanguine notificate ca 
ofensive. 

Utilizarea clinică eficientă 
a componentelor, derivatelor 
şi preparatelor biomedicale 
sanguine se  bazează  pe un 
sistem de administrare a cali-
tăţii, în baza unei structuri co-
respunzătoare, ce va asigura 
implementarea regulamente-
lor naţionale.  Implementarea 
sistemului de administrare 
a calităţii, cu colaborarea şi 
participarea tuturor structuri-
lor implicate în lanţul trans-
fuzional al componentelor, 
derivatelor şi preparatelor bi-
omedicale sanguine, defineş-
te calitatea utilizării raţionale 
a resurselor sanguine.

Agricultorii vor plăti cu 4% mai 
mult pentru prelucrarea unui hectar 

de pămînt
Scumpirile din ultimul timp afectează tot mai mult agri-

cultorii. Ca urmare a majorării preţului motorinei, ei chel-
tuiesc acum pentru prelucrarea unui hectar de pămînt cu 
aproape 4 la sută mai mult decît în 2010. Ţăranii spun că 
doar autorităţile ar putea schimba această situaţie. 

Pentru a semăna şi prelucra un ar de pămînt, ţăranii vor 
plăti anul acesta mai mult decît anul trecut.

În aceste condiţii, agricultorii spun că vor fi nevoiţi să 
renunţe la procurarea de tehnică nouă. De asemenea, oame-
nii angajaţi cu ziua riscă să nu fie remuneraţi cu mai mulţi 
bani. 

Pentru prelucrarea unui hectar de pămînt sînt cheltuiţi 
aproximativ 60 de litri de motorină. 

Reprezentanţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în Repu-
blica Moldova lansează un concurs pentru cea mai bună ac-
ţiune de promovare şi protecţie a drepturilor omului. Aflat 
la cea de-a 7-ea ediţie, concursul are drept scop evidenţie-
rea şi premierea celor mai valoroase iniţiative şi acţiuni de 
apărare şi promovare a drepturilor omului de către ONG-
uri şi mass-media.

Concursul se va desfăşura în bază de nominalizări, publi-
cul fiind încurajat să nominalizeze organizaţii ale societăţii 
civile, jurnalişti, instituţii media etc., care au realizat contri-
buţii recente şi autentice de promovare a drepturilor omului 
în Republica Moldova.

Dosarele nominalizate, obţinute în urma procesului de 
consultări publice, precum şi în urma analizei altor materiale 
disponibile, bazate şi pe cercetări independente, vor fi juriza-
te de o echipă de experţi în domeniul ONG-lor şi mass-media 

ONU premiază acţiunile pentru drepturile omului
şi de un Consiliu independent, format din reprezentanţi ai or-
ganizaţiilor internaţionale, experţi independenţi etc.

Cîştigătorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de premiere în 
domeniul drepturilor omului, organizată anual la 10 decem-
brie, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Drepturile omului sînt una dintre priorităţile majore ale 
ONU în Moldova, constituind o parte integră a programelor 
sale de dezvoltare şi elaborare a politicilor. Proiectele impor-
tante în domeniul drepturilor omului includ combaterea tor-
turii, eliminarea violenţei domestice, promovarea drepturilor 
migranţilor, refugiaţilor şi apatrizilor, integrarea grupurilor 
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, celor in-
fectaţi de HIV/SIDA, grupurilor minoritare excluse precum 
romii şi a altor persoane sau comunităţi marginalizate.

Regulamentul concursului este accesibil pe pagina     
web: www.un.md
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 Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SA „Monolit”, pentru data de 17 mai 2011, 
ora 11.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Bristar 
Grup”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www 

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „VBI International”, pentru data de 23 
august 2011, ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Rumitox”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Novalis” mun. Chişinău, pentru data 
de 30 mai 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc examinarea cererii 
înaintată de SRL „Almaian” mun. Chişinău privind încasarea 
datoriei şi penalităţii.

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

Judecător                                     Gh. Muntean
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Coceban Eleonora, pentru data de 4 mai 2011, ora 16.40, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Nina Lejneva privind în-
casarea datoriei.

Judecător                                    Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popa Aurel Gh., domiciliat: mun. Chişinău, str. Costiujeni nr. 
12/4, apt. 8, pentru data de 10 mai 2011, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată de ÎMGFL nr. 11 privind încasarea 
datoriilor.

Judecător                                    V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Carmanov Vitalii domiciliat: mun. Chişinău, str. Costiujeni nr. 
12/4, apt. 8, pentru data de 10 mai 2011, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată de ÎMGFL nr. 11 privind încasarea 
datoriilor.

Judecător                                   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bolotnicov Oleg, pentru data de 11 mai 2011, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de reclamantul Ion Begleţ privind apărarea 
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Poştar Andrei, pentru data de 13 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-441/2011 intentată de cet. Poştar Zinaida 
către Poştar Andrei, Radeţchi Ion, intervenient accesoriu Roşca       
Veronica privind anularea contractului de împrumut şi ipotecă. 

Judecător                                  Dorin Dulghieru

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Musteaţă Vitalie, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Dumitru 
Rîşcanu nr. 20/2, apt. 30, pentru data de 21 aprilie 2011, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Musteaţă Nina privind de-
căderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                   Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bernic Vladislav, pentru data de 27 aprilie 2011, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Bernic Nadejda privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător                                  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Raileanu Vlad Ionuţ, pentru data de 6 mai 2011, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Raileanu Axenia privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător                                  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Kandemir Umut 
Suat, pentru data de 16 mai 2011, ora 16.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Sobolev Ecaterina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător I. Timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Barbu Denis    
Sergiu, pentru data de 20 mai 2011, ora 16.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Rîcov Serghei privind încasarea datoriei.

Judecător                                  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Banahovski Dmitri 
Alexandr, pentru data de 8 iunie 2011, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SAR „Donaris Group” SA privind încasarea sumei.

Judecător                                  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Draguleanu Elena, pentru data de 28 iunie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS „Express Leasing” SRL privind 
rezilierea contractului, revendicarea şi încasarea sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chior Ilia şi Cîrboba Ivan, pentru data de 28 iunie 2011, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Gaidarji Gheorghe privind 
încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ivicic Elena, pentru data de 4 mai 2011, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea DPDC către Prjilevschi Victor 
Iachim, Draguţan Ana intervenient accesoriu privind decăde-
rea din drepturile părinteşti. 

Judecător                                 Serghei Dumitriu

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. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procu-
rat 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”

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Lin Serghei, pentru data de 16 mai 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Lin Tatiana privind 
decăderea din drepturile părinteşti. 

Judecător  V. Stratan
www

 Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Tcacenco Ele-
na, cu ultimul domiciliu: or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun 
nr. 22, pentru data de 26 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-265/2011 intentată de           Tcacenco 
Gheorghe privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   M. Ulinici
www

Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cojocari Ludmila Nicolae, cu ultimul 
domiciliu în or. Briceni, str. M. Şolohov nr. 5, pentru data de 
4 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. In-
dependenţei nr. 5, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Rotaru Sergiu privind partajul averii. 

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

Judecător                                   N. Chirtoagă 

Prim-vicepreşedintele 
Parlamentului Republicii 
Moldova Vlad Plahotniuc 
a participat la Reuniunea 
a 37-a a Comisiei pentru 
chestiuni juridice şi politi-
ce a Adunării Parlamentare 
a Organizaţiei pentru Coo-
perare Economică la Marea 
Neagră (APCEMN), care 
s-a desfăşurat la Chişinău 
în perioada 12-13 aprilie.

În discursul rostit în 
debutul şedinţei, Vlad         
Plahotniuc a salutat prezen-
ţa la Chişinău a membrilor 
Comisiei pentru chestiuni 
juridice şi politice a AP-
CEMN, menţionînd că 
Republica Moldova con-
sideră această organizaţie 
interparlamentară un mij-

A avut loc Reuniunea Comisiei pentru chestiuni juridice şi politice a APCEMN
loc eficient de transformare a 
regiunii riverane Mării Negre 
într-o zonă de stabilitate, pros-
peritate şi pace. 
Referindu-se la 
dimensiunea par-
lamentară a coo-
perării economice 
la Marea Neagră, 
prim-vicepreşe-
dintele Parlamen-
tului a remarcat 
obiectivul comun 
al statelor mem-
bre ale APCEMN 
de a asigura o 
bază legală pentru 
dinamizarea rela-
ţiilor tradiţionale, respectiv, 
la nivelul cooperării econo-
mice, comerciale, culturale şi 
politice ale acestora. 

Vlad Plahotniuc s-a refe-
rit şi la rolul parlamentelor 
în asigurarea suportului le-

gislativ privind consolidarea 
progresului tehnico-ştiinţific, 
încurajînd schimbul de expe-
rienţă şi cooperarea între par-

ticipanţii la reuniune. „Cerce-
tarea şi noile tehnologii infor-
maţionale au devenit la ora 

actuală cel mai impor-
tant factor al creşterii 
economice durabile a 
statelor din întreaga 
lume. Putem afirma cu 
certitudine că de mo-
dul în care reprezen-
tanţii parlamentelor 
naţionale vor reuşi să 
asigure acestui proces 
tempourile şi eficienţa 
necesară va depinde în 
cea mai mare măsură 
transformarea în bine 
a societăţii”, a menţi-

onat Vlad Plahotniuc. 
În context, sursa cita-

tă a subliniat că în prezent 
asistăm, la nivel mondial, la 

apusul treptat al sistemelor 
economice care au la temelie 
exploatarea în masă a resur-
selor naturale şi înlocuirea 
lor prin economii bazate pe 
noile surse de energie şi teh-
nologii ecologice. De aceea, 
se impune păstrarea şi dez-
voltarea programelor sociale 
de stat în acest domeniu, iar 
progresul tehnico-ştiinţific 
permite identificarea mijloa-
celor pentru aplicarea acestor 
programe.   

Preşedintele Comisiei 
pentru chestiuni juridice şi 
politice a APCEMN Mihail 
Emelianov (Federaţia Rusă) 
a remarcat progresele înre-
gistrate de statele membre 
ale APCEMN în domeniul 
tehnico-ştiinţific, menţionînd 

necesitatea implementării 
actelor normative în acest 
domeniu, dar şi principii-
le de finanţare a activităţii 
de cercetare şi respectiv de 
popularizare a realizărilor 
ştiinţei şi tehnicii. 

Reuniunea a 37-a a Co-
misiei pentru chestiuni ju-
ridice şi politice a Adunării 
Parlamentare a Organizaţi-
ei pentru Cooperare Econo-
mică la Marea Neagră s-a 
desfăşurat la Chişinău în 
perioada 12-13 aprilie, cu 
participarea reprezentanţi-
lor din Republica Moldo-
va, Azerbaidjan, Bulgaria, 
Georgia, Republica Elenă, 
România, Federaţia Rusă, 
Ucraina şi alte state mem-
bre ale APCEMN.

Proiectul ,,Hai, Moldova!” 
în vizorul mass-media 

din Franţa
O echipă de jurnalişti din Franţa a sosit în Moldova pen-

tru a reflecta procesul de pregătire şi desfăşurare a Zilei de 
Curăţenie Naţională, care va avea loc pe 16 aprilie. În peri-
oada 12-18 aprilie, jurnaliştii vor realiza mai multe materiale 
video despre etapele finale de organizare a curăţeniei, pro-
cesul de cartare, activităţile de mobilizare şi coordonare a 
voluntarilor.

Pe 16 aprilie aceştia vor filma curăţenia în mai multe loca-
ţii, dar şi alte activităţi legate de adunarea deşeurilor. Echipa 
din Franţa este interesată de ,,Hai, Moldova!” ca proiect care 
se desfăşoară pentru prima dată în mod organizat la nivel de 
ţară. Imaginile filmate vor face parte dintr-o serie de reporta-
je dedicate iniţiativei ,,Let’s do it” şi au ca scop prezentarea 
proiectelor sociale care mobilizează comunităţile în ceea ce 
priveşte mediul şi angajamentul civic.

„Hai, Moldova!” este o acţiune de implicare socială, care 
la 16 aprilie 2011 îşi propune să mobilizeze populaţia pentru 
a face curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. În 2012, ,,Hai, 
Moldova!” se va alătura acţiunii ,,Let’s Do It, World”, iniţia-
tă de mişcarea ,,Let’s Do it”, în care se vor implica în jur de 
100 de ţări şi 100 de milioane de voluntari.
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Cu cît oamenii merg mai 
des la cumpărături, cu atît tră-
iesc mai mult, au constatat oa-
menii de ştiinţă din Taiwan.

Potrivit studiului realizat 
de Institutul Naţional pentru 
Sănătate de la Taipei, rata 
mortalităţii în rîndul persoa-
nelor în vîrstă, care merg la 
cumpărături o dată sau de mai 
multe ori pe săptămînă, este 
cu 27% mai scăzută decît în 
rîndul celor cărora nu le place 
să meargă la cumpărături. 

,,Studiul a schimbat ste-
reotipurile despre shopping”, 
subliniază autorii, indicînd că 
au constatat un efect pozitiv 
al mersului la cumpărături 
mai mult printre bărbaţi decît 
printre femei. 

Experţii menţionează, 
însă că oamenii de ştiinţă tai-
wanezi nu au putut să explice 
în ce mod shoppingul prelun-
geşte viaţa. Unii dintre ei cred 
că nivelul scăzut de mortali-

tate printre cei cărora le pla-
ce ,,să alerge prin centrele 
comerciale” se poate explica 

prin natura şi comportamen-
tul lor energic. 

În orice caz, ,,shoppingul 

aduce aceleaşi beneficii ca şi 
gimnastica de dimineaţă”, au 
căzut de acord experţii.

Uleiul de argan este recomandat persoanelor care au pro-
bleme cu acneea, aceasta datorită efectelor antibacteriene şi 
antiinflamatoare ale lui.

Nu blochează porii, împiedică inflamarea pielii şi o protejea-
ză de infecţii. Dar mai are şi multe alte proprietăţi fenomenale.

Uleiul de argan este bun pentru:
- piele/ten: se absoarbe foarte repede în piele şi nu lasă o 

peliculă uleioasă la suprafaţă;
- păr: masezi părul cu ulei de argan, laşi să acţioneze puţin 

şi apoi îl speli;
- unghii: întăreşte unghiile fragile. Masează-le cu ulei de 

argan.
Nu ezita să-l foloseşti în stare pură pentru hidratarea păru-

lui, a tenului şi a pielii. Efectele sînt pe măsură, avînd capaci-
tatea de a revigora tenul obosit şi lipsit de strălucire.

Tratament pentru acnee
Este recomandat pentru:
- riduri;
- vergeturi (femeile însărcinate îl pot folosi pentru a pre-

veni formarea vergeturilor care apar după sarcină);
- acnee şi cicatrici rezultate în urma tratamentelor;
- eczeme, psoriazis;
- pielea bebeluşilor şi a copiilor;
- arsuri solare;
- păr degradat, uscat şi cu firul subţire;
- unghii fragile.
Administrat intern, uleiul de argan are proprietatea de a 

reduce colesterolul ,,rău”, hipertensiunea arterială şi de a îm-
bunătăţi funcţia hepatică.

Justiţie medievală în secolul 21
O femeie de 34 de ani din Indonezia a fost pedepsită 

de poliţie într-un mod brutal, doar pentru că vecinii ei o 
bănuiesc că ar avea o legătură amoroasă cu alt bărbat.

Irdayanti Mukhtar a fost biciuită în faţa unei mulţimi 
însetate de sînge, deşi femeia a spus că este în divorţ cu 
actualul soţ şi nu a comis adulter.

Vecinii au văzut cum în casa femeii a intrat un bărbat 
necunoscut şi s-au dus la poliţie s-o reclame. Cu toate că 
nu exista nici o dovadă că femeia ar fi avut relaţii nepotri-
vite cu acel bărbat, poliţia i-a aplicat pedeapsa.

Irdayanti Mukhtar a fost dusă într-o piaţă publică şi 
biciuită pînă şi-a pierdut cunoştinţa. Mai apoi, a fost dusă 
la spital pentru a-i fi salvată viaţa.

Martorii spun că înainte de a fi biciuită, femeia a fost 
bătută cu bestialitate de oamenii care asistau la aplicarea 
pedepsei, iar poliţia nu a intervenit s-o salveze.

Mii de euro găsiţi în ruinele 
din Japonia

Legea japoneză permite oricui găseşte bani sau un 
obiect să îl păstreze dacă proprietarul nu anunţă pierderea 
timp de trei luni.

Japonezii sînt oneşti şi 
disciplinaţi şi nu renunţă 
la aceste valori orice s-ar 
întîmpla. După un cutre-
mur de 9 grade şi un tsu-
nami devastator în timp 
ce căutau supravieţuitori, 
mulţi japonezi au găsit 
bani şi obiecte de valoa-
re printre dărîmături. Dar 

pentru că nu le aparţineau le-au încredinţat autorităţilor 
locale, fără să stea pe gînduri.

Potrivit presei internaţionale, membrii echipelor de sal-
vare sau oamenii simpli au adus pînă acum la poliţie sute 
de mii de euro. Poliţia din Miyagi, prefectura devastată de 
tsunami, estimează că 10% din banii găsiţi au putut fi resti-
tuiţi proprietarilor.

 Recent, un bărbat în vîrstă de 69 de ani s-a prezentat la 
postul de poliţie din Ishinomaki cu un rucsac negru găsit în 
interiorul casei sale după tsunami, a povestit Kyodo.

Acesta conţinea 100 000 de yeni (800 de euro) şi un 
permis de conducere pe numele unei femei. ,,Din fericire, 
ea a supravieţuit”, a declarat sexagenarul, care a renunţat 
la dreptul său.

Au furat un bancomat cu excavatorul
Nişte hoţi din Statele Unite au furat un bancomat cu 

excavatorul. Incidentul a avut loc în Miami, iar infracto-
rii au furat pe lîngă 
bancomat şi exca-
vatorul şi maşina cu 
care şi-au transpor-
tat ,,captura”. 

Întregul episod 
a fost surprins de 
camerele de supra-
veghere instalate în 
zona respectivă, care au filmat încercările repetate ale aces-
tora de a încărca bancomatul în camionetă.

Autorităţile au reuşit să găsească ulterior maşina şi ex-
cavatorul abandonate, însă vinovaţii şi obiectul furtului ră-
mîn încă de negăsit.

Victor TIGHINEANU, 
preşedintele Judecătoriei Floreşti – 60 de ani 

Mult stimate domnule  Victor Tighineanu, 
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 dumneavoastră, deoarece 
vă aduc în prag frumoasa sărbătoare a sufletului. 

Ne bucură nespus de mult că aţi ales ca destin să slu-
jiţi cu credinţă legea şi să apăraţi demnitatea umană, fapt 
ce vă conferă inconfundabilitatea.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar aniversa-
rea 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! 
* * *

Tudor GOLOGAN, 
judecător Ungheni – 60 de ani

Mult stimate domnule Tudor Gologan,
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire şi 

admiraţie vă adresăm, prilejuiţi de frumoasa dumneavoas-
tră aniversare, alese cuvinte de felicitare pentru dăruirea 
faţă de profesia deloc uşoară pe care v-a oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru muncă per-
fecţiunii, corectitudinii şi exigenţei – cîteva dintre acele 
calităţi care vă disting drept o personalitate 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 înaltă slujire 
a zeiţei Themis.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:      Ale-
xandru Munteanu, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Ion Căpăţină, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Lilian Velişco, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM;  Anastasia Pascari, director executiv al Institutului 
Naţional al Justiţiei; Vasile Macrinici, judecător Rezina; 
Alexandru Parfeni, judecător Ungheni;   Iurie Iordan, 
judecător CA Chişinău; Nicolae Craiu, judecător CA 
Economică; Iurie Cotruţa, vicepreşedintele Judecători-
ei Botanica; Vasile Nogai, judecător Glodeni; Dumitru 
Graur, procuror, şef secţie Procuratura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem 
străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu 
care vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar Dreptatea 
şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 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

A dat 20 000 de lire sterline pentru nunta 
cîinelui său

Proprietara unui cîine a cheltuit 20 000 de lire sterline pentru 
ca animalul său să se bucure din plin de o nuntă perfectă.

Louise Harris, în vîrstă de 32 de ani, recunoaşte că a cheltuit 
mii de lire pentru Lola, căţeluşa ei, cu diferite ocazii.

Dar de această dată a mers mai departe şi a cheltuit mai mult 
decît îşi pot permite multe cupluri pentru ziua nunţii.

Louise a invitat 80 de persoane la ceremonie. Lola s-a căsă-
torit cu Mugly, care deţine titlul de cel mai urît cîine din Marea 
Britanie.

Nunta a fost organizată într-un cort în Essex, care a costat 
2500 de lire. 1000 de lire au costat florile, 3000 de lire au primit 
designerii pentru amenajarea cortului, 400 de lire pentru gărzile 
de corp şi alte cheltuieli.

,,Am vrut ca Lola să aibă o zi perfectă. Iniţial am vrut să invit 
30 de persoane, dar apoi lista a fost din ce în ce mai lungă şi nu 
puteam să omit pe cineva. Aşa cum se întîmplă la majoritatea 
nunţilor”, spune Louise, care mai are doi cîini, Lulu şi Larry.

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. 11sp

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 
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