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D ivinitatea ne-a 
favorizat,    în-

tr-un fel sau altul, să re-
trăim an de an emoţiile 
celor patru anotimpuri, 
astfel încît să percepem 
splendoarea fiecăruia 
dintre ele şi să ne dăm 
seama cît este, totuşi, de 
fascinantă primăvara, 
cu mirosu-i îmbietor de 
flori şi verdele-i crud.  
Şi cît de avantajaţi sîn-
tem că avem ocazia să 
sărbătorim, parcă de-
loc întîmplător, tot  pri-
măvara,  cea mai plină 
de har sărbătoare a 
creştinătăţii – Învierea 
Domnului nostru Isus 
Hristos. Nu cred că aş 
greşi dacă aş afirma că 

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

anume aceasta conferă 
anotimpului renaşterii 
atîta farmec, ce reuşeşte 
să sensibilizeze chiar şi 
cel mai pragmatic spirit.

E sărbătoarea cu cea 
mai mare încărcătură 
emoţională, ce inspi-
ră, candoare,  bunătate 
şi frumos. Or, aceste 
valori universale sînt       
inerente vieţii pe pămînt, 
şi pot constitui răsplata 
noastră simbolică adu-
să Mîntuitorului pentru 
jertfirea sa întru salva-
rea omenirii.

Acum, avem tot mai 
mult şansa să facem 
bine, să fim mai blînzi 
unii cu alţii, mai înţele-
gători, să iertăm, astfel 
ca de sărbători să avem 
sufletul curat şi împăcat. 
Să emanăm iubire  faţă 
de cei din jurul nostru ca 
să izbutim să schimbăm 
lumea în care trăim, să 
o facem mai bună, căci 
sîntem atît de însetaţi 
de pozitivism. Aceasta 
implică cugetare pro-
fundă asupra lucrurilor 
cu adevărat importante 
din viaţa noastră, dispo-
nibilitatea de a fi alături 
de cei dragi şi totodată, 
să ne gîndim la cei mai 

trişti ca noi, să le ofe-
rim speranţa şi căldura 
de care au atîta nevoie. 
Să nu uităm că binele 
şi virtutea comportă 
străduinţă continuă din 
partea omului, smerenie, 
iar Domnul ne călău-
zeşte mereu, oferindu-
ne oportunitatea de ale-
gere şi şansa purificării 
inimii. 

Într-un final, nouă, 
oamenilor, ni se cere 
doar să ne bucurăm de 
aceste daruri cu valoare 
infinită, să beneficiem 
din plin de nădejdea şi 
liniştea care le aduc cu 
sine Sfintele Sărbători 
de Paşti şi să ne amin-
tim şi de cei care nu ne 
sînt alături din varii mo-
tive.

 Aştept cu nerăbdare 
să împărtăşim bucuria 
Învierii Domnului, să 
vă spun Hristos a În-
viat, adresîndu-vă cele 
mai sincere şi calde 
urări tuturor creştinilor. 
Fie ca spiritul acestei 
sărbători măreţe să vă 
încălzească sufletele, 
să vă lumineze gînduri-
le, să vă deschidă uşile 
inimilor ca să primiţi 
credinţa prin iertare şi 

toleranţă, iar lumina 
sfîntă să vă ocrotească 

şi să vă aducă dumnea-
voastră şi celor dragi, 

sănătate, bucurie şi 
pace sufletească. 

pag. 5pag. 3

,,Paştile ne învaţă că poţi să aşezi adevărul chiar şi într-un mormînt, dar acesta nu va rămîne acolo”. 
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Sărbători fericite!

Dragi cititori,
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Cum vor circula troleibuzele, 
autobuzele şi microbuzele de Paşti şi 
Paştile blajinilor
Transportul public va circula după un program special în 

seara Învierii şi de Paşti. Potrivit Primăriei Chişinău, în ajunul 
de Paști, troleibuzele şi autobuzele vor avea program prelungit 
cu o oră, iar microbuzele vor circula pînă la ultimul pasager.

,,De Paşti, troleibuzele şi autobuzele îşi vor începe progra-
mul obişnuit la ora 5.00 şi vor activa pînă la ora 22.00 - 23.00”, 
a spus directorul Regiei Transport Electric Chişinău, Gheorghe 
Morgoci.

În ceea ce priveşte programul  transportului de Paştile blaji-
nilor, Primăria pune şi în acest an la dispoziţie trei rute speciale 
care vor merge spre Cimitirul ,,Sfîntul Lazăr”, situat pe strada 
Doina. Este vorba de rutele de autobuz 10, 27 şi ,,D”, care timp 
de două zile – pe 27 şi 28 aprilie, vor asigura transportarea 
oamenilor la cimitir. Pe fiecare dintre cele trei rute vor activa 
cîte 10 unităţi de transport. Totodată, sulimentar, spre cimitir, 
va merge şi microbuzul 154.

Referitor la pregătirile de Paşti, autorităţile locale spun că 
în această săptămînă au fost trasate marcaje rutiere pe unele 
străzi, efectuate lucrări de curăţare a parcurilor, lacurilor şi 
amenajate curţile blocurilor locative.

Tot mai mulţi locuitori din stînga 
Nistrului doresc să primească cetăţenia 
Republicii Moldova
Tot mai mulţi cetăţeni din stînga Nistrului vor să devină mol-

doveni cu acte în regulă. Potrivit reprezentanţilor de la ,,Regis-
tru”, numărul transnistrenilor care vor cetăţenie moldovenească 
s-a dublat faţă de anul trecut. Premierul Iurie Leancă susţine că 
acest lucru se datorează liberalizării regimului de vize.

Datele oficiale arată că în acest an, 280 de locuitori din 
stînga Nistrului au solicitat cetăţenie moldovenească, faţă de 
117 cereri înregistrate anul trecut. 

Amintim că, s-a decis că moldovenii vor circula fără vize 
începînd cu 28 aprilie curent. Hotarul spre UE va fi liber însă 
doar pentru cei care au paşaport biometric.

Mai mulţi moldoveni riscă să 
primească interdicţie de intrare în 
Rusia
Aproximativ  240 de mii de moldoveni au încălcat regulile 

de migraţie. Aceştia s-au aflat în Rusia fără înregistrare sau au 
comis alte infracţiuni administrative pe teritoriul Rusiei.

În conformitate cu noile reguli de migraţie, pentru că au 
comis anumite încălcări, moldovenii se pot confrunta cu inter-
dicţia de intrare în Federaţia Rusă pentru o perioadă de trei ani.

Potrivit Departamentului Consular al Ambasadei Federaţi-
ei Ruse în Republica Moldova, din data de 31 martie 2014, în 
mod oficial, în Rusia se află circa 573 de mii de moldoveni.

Precizăm că, de la 1 ianuarie 2014, Rusia a adoptat o nouă 
regulă, care prevede că străinii pot rămîne în ţară doar pe o 
perioadă de 90 de zile.  

Votat în Parlament. O nouă profesie în 
Republica Moldova. Prima promoţie, 
din toamnă
La Universitatea de Stat, Facultatea de Chimie, apare o 

nouă specialitate – Chimie biofarmaceutică. Un proiect de lege 
în acest sens a fost votat în prima şi a doua lectură, recent, de 
Parlament.

Prima promoţie va constitui un grup de 25 de elevi. ,,Noii 
specialişti vor analiza puritatea medicamentelor şi vor produce 
noi substanţe chimice care ulterior pot deveni produse farma-
ceutice. Avem suficiente posibilităţi de angajare, întrucît o ast-
fel de profesie nu a existat pînă acum”, a precizat viceministrul 
Educației, Loreta Handrabura.

Moldova a sistat vînzarea biletelor la 
trenurile ce trec prin Ucraina
Calea Ferată din Moldova a sistat vînzarea prealabilă a bi-

letelor pentru cursele de tren, ce circulă pe teritoriul Ucrainei. 
Vînzarea prealabilă a biletelor este efectuată cu 45 de zile îna-
intea pornirii trenului, astfel că pentru 27 mai nu vor mai fi vîn-
dute bilete. Este vorba despre trenurile care circulă pe teritoriul 
acestei ţări în orice direcţie.

Decizia este legată de divergenţele existente privind stabili-
rea orarului de circulaţie a trenurilor pe teritoriul Crimeei.

După cum menţionează Serviciul de presă din cadrul Mi-
nisterului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, partea 
moldovenească menţine permanent legătura cu instituţia ucrai-
neană şi urmărește situaţia. De aceea, despre reluarea vînzărilor 
biletelor de tren, ce circulă pe teritoriul Ucrainei, va fi comu-
nicat suplimentar.

Zilnic, din Chişinău circulă două garnituri de tren spre 
Moscova şi unul spre Sankt-Petersburg.

E xistă 30 de dosare care vizează 
persoane importante din mediul 

politic, dar care nu pot fi trimise în in-
stanţă pînă cînd sistemul judecătoresc 
nu va avea credibilitate şi nu va fi 
pregătit să examineze asemenea ca-
zuri, a afirmat şeful Centrului Național 
Anticorupție, Viorel Chetraru, într-un 
interviu radiofonic. 

Potrivit lui, cei din nivel înalt, care 
reprezintă puterea, de cele mai multe 
ori, nu lasă urme vizibile – ei nu sem-
nează acte, ci se limitează la darea indi-
caţiilor. Probele sît foarte firave şi ele nu 
prea stau bine în picioare, deci, este ne-
cesară o muncă migăloasă, iar anchetele 
durează ani de zile.

Pe multe cazuri sînt necesare exper-
tize sofisticate, cum ar fi cea fonetică, 
prin care să se stabilească apartenenţa 
vocii, expertiză ce nu se face în Republi-
ca Moldova şi nu o face nimeni. În alte 
ţări, ,,oamenii sînt învinuiţi şi condam-
naţi pentru acte de corupţie, la baza învi-
nuirilor fiind interceptarea convorbirilor 
telefonice, depoziţia unor martori doar, 
fără, iarăşi, necesitatea probării materi-

ale propriu-zise, prin constatarea drept 
corp delict a banilor care sînt depistaţi 
la persoană şi lucrurile acestea trebuie 
să fie acceptate inclusiv de procurorii şi 
de judecătorii noştri, fiindcă în ziua de 
azi, v-am spus, cei din nivel înalt nu lasă 

urme material.
Corupţii au o repartizare proporţio-

nală cam cum sînt şi mandatele în Parla-
ment, cu exceţia Partidului Comuniştilor 
care sînt minoritari și nu au acces la re-
surse publice”, a precizat V. Chetraru.

30 de cazuri mari de corupţie investigate de CNA

Producătorii de alimente 
vor fi obligaţi să indice 

pe etichete conţinutul de 
zahăr, sare şi grăsimi din 

produsele fabricate
P roducătorii vor fi obligaţi să indice pe ambalaje conţi-

nutul de sare, zahăr şi grăsimi. Această prevedere figu-
rează în Programul naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei 
pentru perioada 2014-2020, elaborată de Ministerul Sănătăţii. 

În Republica Moldova peste 87% din decese se produc 
din cauza bolilor netransmisibile, iar consumul nereglemen-
tat de sare, zahăr şi grăsimi generează aceste boli. Alimenta-
ţia proastă este responsabilă de pierderea anuală a 50% din 
anii de viaţă sănătoasă la femei şi 35% la bărbaţi. Autorii 
programului propun ca, pînă în anul 2020, să micşoreze con-
sumul de sare cu 30%, de zahăr cu 5% şi de grăsimi saturate 
cu 3%. 

Ministerul Sănătăţii vrea să lanseze campanii de informa-
re a populaţiei despre riscurile consumului excesiv de sare 
pentru sănătate. Instituţia urmează să elaboreze strategii de 
marketing şi comunicare în domeniul alimentaţiei sănătoase, 
care să cuprindă reducerea consumului de sare, zahăr şi gră-
simi, promovarea consumului de fructe, legume şi cereale 
integrale. Ministerul îşi mai propune să elaboreze o broşură 
prin care să explice etichetarea nutriţională. 

Studiul de evaluare a factorilor de risc pentru bolile cro-
nice netransmisibile a arătat că majoritatea populaţiei din Re-
publica Moldova consumă în jur de 12 grame de sare zilnic, 
pe cînd norma în ţările europene este de doar două grame.

Combaterea violenţei împotriva 
femeii – subiect discutat în 

cadrul APCE

R eprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe 
lîngă Consiliul Europei, ambasadorul Tatiana Pârvu, 

a participat la prezentarea unui spectacol în cadrul reuniunii 
Reţelei Parlamentare „Dreptul femeilor de a trăi fără violen-
ţă”, care a avut loc la Palatul Europei din oraşul Strasburg.

Prezentarea teatrală cu genericul „Rănită ca să moară” a fost 
organizată conform scenariului teatral al scriitoarei şi prezenta-
toarei TV din Italia, Serena Dandini, avînd drept scop promo-
varea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la combaterea 
violenţei domestice şi violenţei împotriva femeilor, informează 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Evenimentul a constat în redarea unor istorii scurte a fe-
meilor care şi-au pierdut vieţile în urma actelor de violenţă 
bazată pe gen. Istorisirile au fost citite de la prima persoană, 
astfel încît audienţa să pătrundă în trăirile victimei de pînă 
în momentul morţii. E de menţionat că evenimentul a fost 
prezentat de o serie de personalităţi din cadrul Consiliului 
Europei, APCE şi Reţelei Parlamentare, precum preşedintele 
Adunării Parlamentare a CoE, Anne Brasseur, secretarul ge-
neral adjunct al CoE, Gabriella Battaini-Dragoni, femei parla-
mentari din Spania, Italia, Belgia, Turcia, Bosnia-Herţegovina, 
Palestina, precum şi realizatoarea de filme şi fotografie din 
Franţa, Carole Mathieu-Castelli.

Preşedintele Reţelei Parlamentare „Dreptul femeilor de a 
trăi fără violenţă”, Jose Mendes Bota, a mulţumit participante-
lor pentru contribuţia la promovarea ideii de bază a Convenţiei 
CoE – eradicarea violenţei împotriva femeilor. La final, mem-
brii RP au avut un schimb de opinii cu autoarea spectacolului, 
Maura Misiti.

Pedepse penale pentru cei care vor face publice testele la BAC

M inisterul Educaţiei cere pedep-
se penale pentru cei care vor 

publica testele de bacalaureat în timpul 
desfăşurării lor. Un proiect de lege pen-
tru modificarea Codului penal 
urmează a fi propus Guvernului 
spre examinare.

Potrivit documentului, cei 
care vor publica testele de BAC 
în timpul desfăşurării examenu-
lui vor plăti amenzi între 3000 şi 
8000 de lei. În cazul persoane-
lor juridice, sumele amenzilor 
variază între 10 şi 20 de mii de 
lei. De asemenea, dacă fapta 
este comisă de către o persoa-
nă implicată în organizarea şi 
desfăşurarea examenului, sanc-
ţiunile variază între 6 şi 14 mii 
de lei.

Pe lîngă amenzi, vinovaţii urmează 
a fi privaţi de dreptul de a ocupa funcţii 
sau de a exercita anumite activităţi pe o 
perioadă de pînă la trei ani. Ministerul 
de Interne a anunţat că va examina pro-

iectul. Propunerea Ministerului Educaţi-
ei vine după ce, în ultimii ani, testele au 
fost postate pe Internet la scurt timp de 
la începerea examenelor.

Ministerul Educaţiei a anunţat că în 
sesiunea BAC 2014 regulile vor fi dure. 
Candidaţii vor fi verificaţi cu detectorul 
de metale – înainte, în cursul, sau la ex-
pirarea timpului de scriere a probei de 

examen. În cazul fraudării unei probe 
de către candidat, vor fi anulate notele 
de la toate probele de examen susţinute, 
iar absolventul va putea relua susţinerea 

integrală a examenului de bacalau-
reat doar în sesiunea din următorul 
an.

Totodată, dacă după susţinerea 
examenului de bacalaureat se con-
stată că un anume candidat a fra-
udat examenul, atunci Ministerul 
Educaţiei poate întreprinde măsuri 
şi după eliberarea diplomelor de 
bacalaureat, inclusiv anularea di-
plomei respectivului candidat prin 
instanţa de judecată.

Şi la sesiunea din 2014, exact 
ca la cea din anul trecut, va fi uti-
lizat sistemul video pentru monito-
rizarea desfăşurării examenelor. La 

fel, elevii care au obţinut note insufici-
ente în sesiunea de bază vor putea susţi-
ne repetat probele respective în sesiunea 
suplimentară, iar notele în urma contes-
taţiilor nu vor fi micşorate.
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U nsprezece judecători noi au fost 
numiți, recent, în funcție, prin decret 

prezidențial, la propunerea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii. Majoritatea acestora sînt 
tineri ce au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei 
nu au depășit această vîrstă. 

În mesajul său, cu ocazia numirii în 
funcție a tinerilor judecători, N. Timofti le-a 
cerut ca prin activitatea lor, să contribuie la 
recîștigarea încrederii cetățenilor în actul de 
justiție. În context, șeful statului a remarcat 
și importanța respectării Codului deontologic 
al judecătorului, în special corectitudinea în 
raport cu părțile aflate în proces. Totodată, N. 
Timofti a ținut să sublinieze că are încredere 
în noua generație de judecători. 

Așadar, potrivit informației președinției, 
opt dintre tinerii judecători au fost numiți în 
funcție pentru prima dată,  pe o perioadă de 5 
ani. Aceștea sînt: Vladislav Holban, judecător 
la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; 
Olga Cernei, judecător la Judecătoria Buiu-
cani, municipiul Chișinău; Victoria Hadârcă, 
judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul 
Chișinău; Gheorghe Stratulat, judecător la Ju-

decătoria Centru, muni-
cipiul Chișinău; Natalia 
Sandu, judecător la Ju-
decătoria Centru, muni-
cipiul Chișinău; Alina 
Țihonschi, judecător la 
Judecătoria Glodeni; 
Svetlana Ghercavii, ju-
decător la Judecătoria 
Bălți; Elena Lupan, ju-
decător la Judecătoria 
Călărași.

Trei magistrați au 
fost numiți în funcție 
pînă la atingerea pla-
fonului de vîrstă. Este 
vorba de: Boris Talpă, 
judecător la Judecă-
toria Dubăsari; Diana 
Cristian, judecător la 
Judecătoria Nisporeni; 
Viorelia Varaniță, jude-
cător la Judecătoria Orhei.

În același timp, menționăm că, Parlamen-
tul de la Chișinău a aprobat  cererile de demi-

sie a trei magistrați de la Curtea Supremă de 
Justiție.  

Aceștia au fost demiși după ce Consiliul 
Superior al Magistraturii a aprobat cererile 

de demisie depuse din pro-
prie inițiativă. Este vorba de 
judecătorii Constantin Gur-
schi, care a deținut și funcția 
de vicepreședinte al CSJ și 
de președinte al Colegiului 
penal al CSJ, Ion Arhiliuc și 
Ion Vîlcov.

Precizăm că, Curtea Su-
premă de Justiţie are în pre-
zent 33 de magistrați. Judecă-
torii CSJ sînt numiţi în funcţie 
de Parlament, la propunerea 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, pînă la atingerea 
plafonului de vîrstă - 65 de 
ani.

Amintim că, în ultima pe-
rioadă, mai mulți judecători 
cu ani buni lucrați în sistem 
au scris cereri de concediere. 
Potrivit ministrului Justiției 

Oleg Efrim, în prezent, în sistemul judecăto-
resc sînt vacante circa 70 de locuri. 

Cor. Dreptul

Abordări privind nivelul îndeplinirii Strategiei de reformare a sectorului justiției
R ecent, Consiliul 

național pentru re-
forma organelor de ocrotire 
a normelor de drept  s-a în-
trunit într-o ședință de lucru 
unde a fost analizat nivelul 
îndeplinirii angajamentelor 
stabilite în Strategia de refor-
mare a sectorului justiției.

 Astfel, ministrul Justiției, 
Oleg Efrim, a prezentat ra-
portul de implementare a 
acțiunilor prevăzute în Pla-
nul privind aplicarea în prac-
tică a Strategiei de reformă a 
sectorului justiției. Potrivit 
ministrului, peste 60 la sută 
dintre acțiunile prevăzute în 
Planul pentru anul 2013 au 
fost implementate, iar re-
stul sînt în curs de realizare. 
În informația Ministerului 
Justiției se precizează că 
printre cele mai importante 
realizări se numără: majo-
rarea bugetului instanțelor 
judecătorești în anul 2013 
cu peste 63,6% față de anul 
2012; renovarea sau constru-
irea a noi instanțe de jude-
cată; demararea construcției 
unui bloc nou pentru Curtea 
de Apel Chișinău; instituirea 
funcțiilor de șefi ai secretari-
atelor de instanțe și asistent 
judiciar; implementarea pro-
gramului de distribuire alea-
torie a dosarelor; înregistrarea 
audio obligatorie a ședințelor 
de judecată; instalarea echi-
pamentelor video în peni-
tenciare și inspectorate de 
poliție; renovarea penitencia-
rului pentru minori de la Go-
ian, conform standardelor eu-
ropene; sporirea remunerării 
judecătorilor şi procurorilor, 
colaboratorilor MAI și CNA; 
reducerea imunității judecă-
torilor; votarea pachetului de 
legi anti-corupție, care pre-
vede instituirea confiscării 
extinse, creșterea de trei ori a 
plafonului amenzilor pentru 
infracțiuni de corupție, insti-
tuirea obligativității testării 
cu poligraful a candidaților 
la funcția de judecător sau 
procuror, testarea integrității 
funcționarilor publici 
etc.; dezvoltarea activității 

parajuriștilor prin extinde-
rea rețelei de parajuriști în 
27 de comunități rurale și 
acordarea asistenței garan-
tate de stat în cauze civile și 
contravenționale; promova-
rea și votarea în Parlament a 
Legii cu privire la avocatul 
poporului; instituirea came-
relor de audiere a minorilor; 
înlocuirea cuștilor metalice 
din sălile de judecată cu boxe 
din sticlă; implementarea ser-
viciului e-apostila, Republica 
Moldova devenind a doua 
țară din Europa și a cincea 
din lume care a implementat 

acest serviciu etc.
Totodată, O. Efrim a spe-

cificat că în urma transfor-
mărilor care au loc în justiție 
scade  numărul plîngerilor 
depuse la CEDO, pentru 
prima dată Republica Mol-
dova ieșind din top zece a 
țărilor cu cele mai multe 
cereri la Înalta Curte. La fel, 
a fost menționat și faptul 
că la sfîrșitul anului trecut, 
statul nostru a primit prima 
tranșă, de 15 milioane de 
euro, din cele 60 de milioa-
ne de euro, grație îndeplinirii 
condiționalităților impuse de 
Acordul de finanțare Uniu-
nea Europeană - Republica 
Moldova.

Și dacă au fost prezen-
tate realizările obținute în 
anul precedent, ministrul 
Oleg Efrim a vorbit și des-
pre prioritățile pentru acest 
an, printre care a menționat: 
reforma Procuraturii, votarea 
în Parlament a legii privind 

răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, promovarea 
modificărilor la Legea cu pri-
vire la Institutul Național al 
Justiției etc.

La eveniment a fost pre-
zent și președintele țării Ni-
colae Timofti, care a subliniat 
importanța reformei sistemu-
lui judecătoresc în procesul de 
edificare a statului de drept, 
unde sînt respectate dreptu-
rile și libertățile fundamen-
tale ale omului. Domnia sa a 
apreciat transformările care 
au loc în sectorul justiției, 
specificînd că organele de 

ocrotire a normelor de drept 
au reușit să implementeze 
acțiunile conform agendei 
stabilite. 

,,Republica Moldova a în-
registrat succese remarcabile 
în sectorul justiției. Refor-
ma acestui domeniu este un 
pas important în procesul de 
integrare europeană a țării 
noastre, rezultatele fiind deja 
vizibile, odată cu parfarea 
Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană. Este 
important ca toate instituțiile 
implicate în reforma justiției 
să-și consolideze eforturile 
pentru a continua parcursul 
european al Republicii Mol-
dova”, a afirmat președintele 
țării.

În același timp, Nicolae 
Timofti a formulat prioritățile 
în realizarea prevederilor 
Strategiei de reformă a secto-
rului justiției, informează un 
comunicat al președinției.

„Mesajul pe care îl trans-

mit, în calitate de președinte, 
este că vom avea toleranţă 
zero pentru corupție. Trebu-
ie implementat eficient pa-
chetul de legi anti-corupție, 
adoptat în 2013, efectele că-
ruia se vor vedea în parcursul 
nostru european și în viața de 
zi cu zi a cetăţenilor. 

Reforma Procuraturii 
este o altă necesitate strin-
gentă din perspectiva alinierii 
la standardele europene, dar 
și din necesitatea de a con-
solida o verigă în sistemul 
de justiție. Ar fi foarte bine 
dacă proiectele de reformă a 
Procuraturii ar fi definitivate 
și promovate pînă la înche-
ierea actualei sesiunii a Par-
lamentului”, a spus Nicolae 
Timofti.

Șeful statului a pledat 
pentru implementarea efici-
entă a mecanismului de res-
ponsabilizare a judecători-
lor: ,,Guvernul își realizează 
pe deplin angajamentele de 
finanțare substanțială a sis-
temului. Acum este rîndul ju-
decătorilor să dea dovadă de 
profesionalism și integritate 
în activitatea lor.

În prima parte a anului 
2014 este absolut necesar 
ca Parlamentul să finalizeze 
adoptarea proiectului de lege 
cu privire la răspunderea dis-
ciplinară a judecătorilor, care 
a fost avizat pozitiv de către 
Comisia de la Veneția.

Trebuie consolidate 
capacitățile instituționale ale 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii și asigurată într-un 
mod eficient și transparent 
funcționarea lui”.

Făcînd referire la refor-
ma Institutului Național al 
Justiției, președintele țării 
a precizat că ,,un obiectiv 
strategic este transmiterea 
către Institutul Naţional al 
Justiţiei a unor resurse sufi-
ciente – umane, financiare și 
materiale, pentru organiza-
rea activităţilor de instruire 
în corespundere cu cele mai 
înalte standarde”.

Șeful statului a sublini-
at că de ritmul în care se va 

derula reforma justiției, pe 
parcursul următorilor ani, 
depinde procesul de integra-
re europeană a țării noastre.

„Avem în acest sens o mi-
siune deopotrivă grea și im-
portantă. Dar cetățenii noștri 
merită acest efort. Fiind 
tot mai aproape de Europa, 
trebuie să stabilim și în țara 
noastră un sistem al justiției 
corect, etic, transparent. E un 
pariu pe care avem puterea 
să îl cîștigăm, în beneficiul 
țării și al oamenilor”, a spus 
Nicolae Timofti.

Schimbările pozitive în-
registrate de Republica Mol-
dova în domeniul justiției au 
fost apreciate și de către șeful 
Delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova, Pirk-
ka Tapiola, și de vice-ambasa-
dorul SUA la Chișinău, Kara 
McDonald. Reprezentanții 
Uniunii Europene și cei ai 
Guvernului Statelor Unite 
ale Americii au reiterat că 
vor continua să susțină re-
formele inițiate, astfel încît 
integrarea europeană a Re-
publicii Moldova să devină 
un obiectiv realizat.

„Unul dintre beneficiile 
Acordului de Liber Schimb 
este de a oferi posibilitate 
investitorilor să se stabileas-
că în Republica Moldova. 
Totuşi, acei investitori vor 
avea nevoie de o justiţie ce 
asigură garanţiile necesare 
şi siguranţa. Aşteptăm să ve-
dem progrese în implemen-
tarea reformelor din sectorul 
justiţiei, ca aceste reforme 
să nu fie doar pe hîrtie, dar 
şi implementate astfel ca fi-
ecare cetăţean, actor econo-
mic, persoană fizică, să simtă 
efectele acestor reforme”, a 
menționat în context P. Ta-
piola.

„Sectorul justiţiei trebuie 
protejat de presiuni necores-
punzătoare. Fiecare ţară are 
oficiali corupţi. În ţara mea 
am văzut mulţi, mulţi oficiali 
arestaţi, puşi sub învinuire, 
condamnaţi şi închişi după 
gratii, pentru fapte de co-
rupţie. Între 1976 şi 2010 am 

avut aproximativ 28 de mii 
de condamnări ale oficialilor 
pentru corupţie, adică în jur 
de o mie pe an. Dacă Mol-
dova chiar are aspiraţii euro-
pene, trebuie să condamne şi 
oficiali pentru acte criminale. 
Nimeni nu trebuie să fie mai 
presus de lege. Trebuie să fie 
un efort mai mare în comba-
terea corupţiei. În fiecare zi: 
Implementaţi, implementaţi, 
implementaţi!”, a precizat 
Kara Mcdonald

Ministrul Justiției, Oleg 
Efrim, a mulțumit parteneri-
lor-cheie pentru sprijinul pe 
care l-au oferit și continuă 
să-l ofere Republicii Moldo-
va.

La sfîrșitul ședinței, mem-
brii Consiliului au adoptat o 
decizie prin care recomandă 
actorilor implicați să exa-
mineze necesitatea și opor-
tunitatea revizuirii Planului 
de acțiuni pentru implemen-
tarea Strategiei întru ajusta-
rea acestuia la necesitățile 
existente, să definitiveze și 
să promoveze proiectele de 
acte normative pentru refor-
ma Procuraturii, astfel încît 
acestea să fie promovate pînă 
la finele sesiunii de primăva-
ră a Parlamentului, să adopte 
proiectul de lege cu privire 
la răspunderea disciplinară 
a judecătorilor etc., se mai 
stipulează în informația Mi-
nisterului Justiției.

E de menționat că, aceas-
ta a fost a treia ședință a 
Consiliului național pentru 
reforma organelor de ocroti-
re a normelor de drept. Din 
componența Consiliului fac 
parte: președintele țării, Nico-
lae Timofti, vice-președintele 
Parlamentului, Andrian Can-
du, ministrul Justiției, Oleg 
Efrim, președintele Consi-
liului Superior al Magistra-
turii, Dumitru Visternicean, 
președintele Curții Supreme 
de Justiție, Mihai Poale-
lungi, președintele Curții 
Constituționale, Alexandru 
Tănase etc.

L.D.

Corpul judecătoresc se înnoiește
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Î naltul Comisar adjunct 
al ONU pentru Dreptu-

rile Omului, Flavia Pansieri, 
a întreprins, recent, o vizită 
în Republica Moldova, unde 
s-a întîlnit cu oficiali de stat.

Potrivit Serviciului de 
presă al președinției, la 
întîlnirea cu F. Pansieri, 
președintele Nicolae Timofti 
a reconfirmat adeziunea fer-
mă a autorităților Republicii 
Moldova la principiile statu-
lui de drept, în care sînt res-
pectate libertățile fundamen-
tale ale omului, indiferent 
de originea rasială, socială 
sau confesională, ceea ce ne 
permite să avansăm pe calea 
integrării europene. Or, pro-
cesul de integrare europeană 
a condus la crearea unui me-
diu favorabil modernizării şi 
transformărilor democratice 
interne,  inclusiv în domeniul 
drepturilor omului. În con-
text, președintele N. Timofti 
a ținut să sublinieze despre 
elaborarea și implementarea 
unor măsuri care vizează 
direct drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului, 
printre acestea:  adoptarea 
Legii privind asigurarea 
egalității de șanse, lansarea 
reformei de incluziune a 
persoanelor cu dizabilități și 
reformarea instituției avoca-
tului poporului. La întîlnirea 
în cauză, șeful statului nu a 
ezitat să vorbească nici des-
pre  importanța reformării 
sistemului judecătoresc, me-
nit să garanteze respectarea 

dreptului cetățeanului la o 
justiție echitabilă.

Totodată, președintele 
țării și-a exprimat îngrijora-
rea vizavi de cazurile de încăl-

care a drepturilor omului în 
regiunea transnistreană, care 
se află în afara controlului 
autorităților constituționale 
ale Republicii Moldova. „În 
stînga Nistrului sînt încăl-
cate drepturile cetățenilor la 
libera circulație, la o justiție 
echitabilă, precum și dreptul 
cetățenilor moldoveni de a 
studia în limba română”, a 
precizat Nicolae Timofti.

În acest sens, șeful statu-
lui a solicitat monitorizarea 
situației din regiunea transnis-
treană de către reprezentanții 
Comisarului ONU pentru 
Drepturile Omului.

La rîndul său, oficialul 
ONU a salutat progresele 
obținute de Republica Mol-
dova în domeniul respectării 
drepturilor omului, declarînd 

că pașii întreprinși de țara 
noastră pe acest segment 
vor permite edificarea unei 
societăți moderne și prospe-
re.

Oaspetele din partea 
ONU s-a întîlnit și cu  Igor 
Corman, președintele Par-
lamentului, care a accentuat 
continuarea eforturilor  de 
perfecționare a cadrului le-
gislativ privind respectarea 
drepturilor omului în Repu-
blica Moldova, informează 
Direcția Comunicare și 
Relații publice a Parlamen-
tului.  

„Respectarea drepturilor 

omului, democratizarea și 
europenizarea Republicii 
Moldova înseamnă același 
lucru. Parlamentul Republi-
cii Moldova va acorda și în 
continuare o atenție deosebită 
domeniului drepturilor omu-
lui. Avem rezultate bune în 
acest sens, dar și încă multe 
de făcut pentru a crește încre-
derea cetățenilor în Legislativ 

– acesta este scopul nostru”, a 
subliniat Igor Corman.

După efectuarea unei 
vizite în regiunea trans-
nistreană și întîlniri cu alți 
reprezentanți ai autorităților 
publice centrale și locale, ofi-
cialul ONU a făcut o serie de 
recomandări atît autorităților 
de la Chișinău, cît și celor din 
Transnistria privind adopta-
rea unui mecanism împotriva 
violenţei în familie fără întîr-
ziere şi eliminarea discrimi-
nării în practică, în conformi-
tate cu dreptul internaţional. 

F. Pansieri a  remarcat și 
necesitatea fortificării educa-
ţiei în domeniul drepturilor 
omului ca subiect obligatoriu 
în curriculumul şcolar, orga-
nizarea instruirilor continue 
axate pe drepturile omului 
pentru comunitatea juridică 
şi a măsurilor de ridicare a 
nivelului de conștientizare a 
populației. 

La fel, Flavia Pansieri a 
subliniat importanța luptei 
cu corupția, precum și ratifi-
carea de către Parlamentul de 
la Chișinău a unor convenții 
internaționale cu privire 

la respectarea drepturilor 
migranților și membrilor fa-
miliilor lor.

„Am reamintit autorităților 
despre importanța adoptării 
unei poziții ferme de pro-
movare a egalității și inclu-
ziunii, precum și de afirmare 
și acționare în mod public 
privind dreptul la non-dis-
criminare în toate domeniile. 
Am apreciat eforturile Repu-
blicii Moldova de asigurare a 
dreptului la întrunirea publi-
că pașnică pentru persoanele 
și grupurile LGBT. 

De asemenea, R. Moldo-
va a îmbunătățit din politicile 
aferente combaterii discrimi-
nării și excluziunii romilor și 
a persoanelor cu dizabilități. 
Cu toate acestea, ele încă nu 
au un impact în comunități. 
În mod special, am îndem-
nat ca Guvernul să realizeze 
progrese durabile în dese-
gregarea școlilor și să-și du-
bleze eforturile de protejare a 
romilor de toate formele de 
violență și incluziune a aces-
tora în viața societății. Gu-
vernul trebuie să transforme 
R. Moldova într-un loc mai 
accesibil pentru persoanele 
cu dizabilități”, a mai spus 
oficialul ONU. 

Ea a îndemnat autoritățile 
să își intensifice eforturile în-
tru susținerea justiției pentru 
victime, deoarece datele din 
rapoartele privind abuzul fi-
zic și alte forme de abuz în 
locurile de detenție penală, 
a poliției și psihiatriei și alte 

locuri de detenție din Repu-
blica Moldova, rămîn a fi în-
grijorătoare. 

„În urma evenimentelor 
din 7 aprilie 2009, în care 
sute de persoane au fost abu-
zate fizic de către colaborato-
rii organelor de drept în tim-
pul tulburărilor post-electora-
le, R. Moldova a fost îndem-
nată în mod repetat de către 
comunitatea internațională și 
propria societate civilă să-i 
aducă în fața justiției pe cei 
responsabili de aceste abu-
zuri. Cu toate acestea, se pare 
că puțini sau poate nici unul 
dintre agresori nu a fost adus 
în fața justiției. Impunitatea 
este o amenințare pentru so-
cietatea democratică, afect-
înd credibilitatea urmăririi 
penale, a sistemului judiciar 
și de aplicare a legii”, a punc-
tat F. Pansieri.

Înaltul Comisar adjunct 
al ONU pentru Drepturile 
Omului a participat și la lan-
sarea unui proiect anti-discri-
minare, cu genericul „Sprijin 
pentru Societatea Civilă în 
Combaterea Discriminării”, 
condus de Oficiul Națiunilor 
Unite pentru Drepturile 
Omului și susținut de către 
Uniunea Europeană.

La finalul vizitei, oaspe-
tele a menționat disponibili-
tatea organizației pe care o 
reprezintă de a oferi în conti-
nuare sprijin și expertiză Re-
publicii Moldova în domeniul 
armonizării legislației. 

L.D.

Înaltul Comisar adjunct al ONU pentru Drepturile Omului în vizită la Chișinău

C irca 95 la sută dintre 
romii din raionul 

Nisporeni nu sînt angajaţi 
oficial în cîmpul muncii, 
aceştia muncind preponde-
rent la negru.  Da-
tele respective au 
fost oferite de că-
tre Agenţia de Ocu-
pare a Forţei de 
Muncă (AOFM), 
Nisporeni. Rata 
şomajului printre 
cetăţenii de etnie 
romă de aici este 
cu 50% mai mare 
decît printre cei-
lalţi cetăţeni.

Cauza princi-
pală a acestei dis-
crepanţe, susţin 
specialiştii, rezidă 
în faptul că anga-
jatorii refuză,  de 
multe ori,  să ac-
cepte romi, invo-
cînd diferite moti-
ve. ,,Romii sînt văzuţi adesea 
ca ,,alţii”, nu ca cetăţeni cu 
drepturi depline”, menţio-
nează Olga Batîru, specialist 
principal la AOFM, Nispo-
reni. Dînsa afirmă că, urmare 
a acestei atitudini, romii „s-
au izolat şi nu au încredere 
în autorităţi, ceea ce îi face 
vulnerabili în societate”.

Există însă şi reversul 

medaliei. Dificultăţile cetă-
ţenilor de etnie romă de a se 
angaja în cîmpul muncii sînt 
determinate de nivelul redus 
de instruire a lor. Mulţi din-

tre ei nu au nici măcar studii 
gimnaziale şi, din acest mo-
tiv, nu pot beneficia de cur-
surile de însuşire a unor me-
serii, organizate de AOFM. 
Potrivit Olgăi Batîru, mai 
există un număr considera-
bil de romi care nu au acte 
de identitate, nemaivorbind 
de carnete de muncă.

Reieşind din situaţia 

creată, specialiştii AOFM 
Nisporeni au organizat un 
seminar de informare pentru 
romi, la care au participat 
22 de şomeri de etnie romă. 

Pe lîngă faptul că aceştia au 
fost informaţi despre servi-
ciile de care pot beneficia la 
agenţie, ei au fost îndemnaţi 
să-şi dea copiii la şcoală, să 
insiste ca ei să înveţe şi să 
obţină studiile necesare, ast-
fel încît pe viitor să se poată 
bucura de mai multe oportu-
nităţi de angajare.

Angajarea romilor – o problemă 
încă nesoluţionată

SUA îşi vor intensifica, anul viitor, acti-
vitatea în Balcani, Europa Centrală şi de Est 
pentru a ajuta ţările din această regiune să 
promoveze o guvernare curată, o presă in-
dependentă şi să elimine corupţia, a declarat 
asistentul secretarului de stat, Victoria Nu-
land, la o audiere în Congres.

 Aceasta s-a referit la provocările de secu-

ritate declanşate de anexarea Crimeei de că-
tre Rusia, dar a subliniat că actuala criză din 
Ucraina a scos la iveală corupţia care ,,a atins 
toate aspectele vieţii politice, economice şi 
sociale”.

Această tendinţă se remarcă însă şi în alte 
părţi ale Europei, a mai spus asistentul secre-
tarului de stat al SUA pentru afaceri europene 
şi eurasiatice.

,,Vedem o tendinţă îngrijorătoare în prea 
multe părţi ale Europei Centrale şi de Est, 
unde aspiraţiile cetăţenilor sînt călcate în pi-
cioare de interesele oligarhilor corupţi, care 
îşi folosesc banii şi influenţa pentru a înăbuşi 

opoziţia politică, pentru a cumpăra politicieni 
şi grupuri media, pentru a slăbi independenţa 
judiciară şi drepturile organizaţiilor neguver-
namentale”, a declarat V. Nuland, în cadrul 
unei audieri la Comisia pentru Afaceri Exter-
ne a Senatului SUA.

Totodată, oficialul american a precizat că 
se dezvoltă un număr tot mai mare de oligarhi 

şi politicieni corupţi, care 
lucrează împreună, inclu-
siv la nivel transnaţional 

,,pentru a se proteja şi pen-
tru a se ajuta reciproc să-şi 
menţină influenţa”.

,,În multe părţi ale Euro-
pei, lupta împotriva corupţi-
ei trebuie să fie o prioritate 
naţională mai mare, în ve-
derea protejării şi apărării 
democraţiei şi suveranităţii 
statale. Un astfel de sistem 
corupt nu numai că slăbeş-
te democraţiile din interior, 
dar le face vulnerabile şi la 
influenţele de corupţie din 
afara graniţelor, care în-

cearcă să exercite o influenţă politică şi eco-
nomică nejustificată asupra politicilor statului 
şi a factorilor de decizie”, a afirmat Victoria 
Nuland.

,,În anul care urmează, veţi vedea că ne 
vom concentra pe intensificarea activităţii 
noastre în Balcani, Europa Centrală şi de Est, 
în strînsă colaborare cu UE, pentru a ajuta 
aceste ţări să promoveze o guvernare curată şi 
responsabilă, o societate civilă activă şi liberă, 
o presă independentă şi pentru a ajuta guver-
nele şi cetăţenii în eforturile lor de a expune şi 
elimina corupţia oriunde s-ar ascunde”, a mai 
spus asistentul secretarului de stat. 

Planul SUA pentru Europa Centrală și de 
Est: Eliminarea corupţiei, oriunde s-ar 

ascunde
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B iroul OSCE pentru Instituţii-
le Democratice şi Drepturile 

Omului (ODIHR) a desfășurat, recent, 
la Viena, reuniunea Organizaţiei pen-
tru Securitate şi Cooperare în Europa 
(OSCE) privind prevenirea torturii și 
eradicarea relelor tratamente în întreaga 
lume. La eveniment au par-
ticipat reprezentanți ai gu-
vernelor statelor-membre 
ale OSCE, ai organizațiilor 
internaționale și ai 
societății civile. Potrivit 
Ministerului Justiției, Re-
publica Moldova a fost re-
prezentată de viceministrul 
Sabina Cerbu. 

Astfel, participanții 
la întrunire au afirmat că 
fenomenul torturii poa-
te fi combătut doar prin 
consolidarea eforturilor 
dintre state, organizații 
internaționale și societatea 
civilă. ,,Tortura și alte tra-
tamente inumane și degra-
dante pot fi eradicate numai prin efortu-
rile noastre comune și coordonate. De 
aceea ne vom concentra pe dezvoltarea 
unei sinergii între organizații la nivel 
global, regional și național, care să fie 
complementare”, a spus Thomas Gre-
minger, președintele Consiliului perma-
nent al OSCE,

Totodată, Juan Méndez, raportorul 
special al ONU pentru tortură și alte 
rele tratamente, a remarcat că fiecare 
stat membru al OSCE este responsabil 
de prevenirea torturii, iar pentru asta 
trebuie elaborate legi și norme proce-
durale, care să pună capăt fenomenului 

torturii și a relelor tratamente, în speci-
al în cazurile în care este vorba de per-
soanele private de libertate.

De asemenea, în cadrul discuţiilor a 
fost menţionat şi faptul că în eradicarea 
fenomenului torturii nu este de ajuns 
doar  elaborarea şi adoptarea legilor, un 
rol determinant revenind procesului de 

implementare eficientă a acestora. La 
fel, invitaţii  întrunirii sînt de părere că 
victimele torturii din întreaga lume tre-
buie să aibă acces la o justiție corectă, 
iar cei care au aplicat tortura să poată 
fi trași la răsundere penală, mai infor-
mează Ministerul Justiţiei.

P r e ș e d i n ț i a 
elvețiană a OSCE, 
pentru care prevenirea 
torturii este o priorita-
te, a solicitat Asociației 
pentru Prevenirea Tor-
turii organizarea unei 
întîlniri, care a avut loc 
ieri, 17 aprilie, unde 
s-a discutat despre 
mecanismele naționale 
de prevenire a torturii 
din 17 țări membre 
ale OSCE, provocări-
le și practicile care au 
dat rezultate. Potrivit 
secretarului general al 
Asociației pentru Pre-
venirea Torturii, Mark 

Thomson, majoritatea statelor-membre 
ale OSCE au create Mecanisme Naţio-
nale de Prevenire a Torturii. În Republi-
ca Moldova acesta a fost constituit în 
anul 2007.

Cor. Dreptul

P rocurorul General, Corneliu Gurin, şi preşedintele 
Consiliului Superior al Procurorilor, Mircea Roşioru, 

s-au întîlnit cu reprezentanţii Asociaţiei Avocaţilor Ameri-
cani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI). 

În cadrul discuţiei purtate cu Ronald Wolfson, director 
regional al (ABA/ROLI), au fost abordate aspecte privind 
iniţierea şi implementarea unor programe destinate susţinerii 
activităţii Procuraturii Republicii Moldova. De asemenea, au 
fost discutate aspecte ce vizează priorităţile de activitate a 
organelor Procuraturii, evoluţia activităţii în diverse dome-
nii şi perspectivele de cooperare în implementarea reformei 

iniţiate în scopul asigurării supremaţiei legii, sporirii inde-
pendenţei, profesionalismului şi eficienţei activităţii Procu-
raturii. 

Informîndu-se despre priorităţile de activitate şi de refor-
mare instituţională, partenerii americani au confirmat deter-
minarea de a oferi sprijin continuu pentru sporirea capacită-
ţilor şi accelerarea eforturilor de modernizare a Procuraturii 
Republicii Moldova. 

Serviciul de presă al Procuraturii Generale

Asociaţia Avocaţilor Americani este interesată în susţinerea procesului 
de modernizare a Procuraturii

În eradicarea fenomenului torturii nu este de ajuns doar  
elaborarea și adoptarea legilor, ci implementarea lor eficientă

N u doar avocaţii trebu-
ie să reprezinte parti-

cipanţii la un proces civil. De 
această părere este deputatul 
Sergiu Sîrbu, care a propus o 
serie de amendamente pentru 
Codul de procedură civilă. 
Parlamentarul insistă că de 
acest drept trebuie să bene-
ficieze şi persoanele care nu 
deţin licenţă de avocat. 

În opinia autorului proiec-
tului, şi asociaţiile din dome-
niul drepturilor omului, dar 
şi cele care oferă consultanţă 
juridică ar putea apăra în in-
stanţă interesele membrilor 
săi, fără să apeleze la avocaţi. 

,,Avocatura este monopoli-
zată total. Nimeni în afară de 
cei care deţin licenţă de avo-
cat nu poate reprezenta în ju-
decată. Foarte multe persoane 
cu venituri mici nu au posibi-
litatea să-şi angajeze un avo-
cat şi în plus nu au încredere 
în unii avocaţi”, spune depu-
tatul Sergiu Sîrbu. 

Victoria Prohorenco este 
jurist de profesie, dar nu are 
licenţă de avocat. Ea susţine 

că dacă amendamentul va fi 
votat, şi-ar putea reprezenta 
rudele în instanţă, în dosare 
civile, fără cheltuieli supli-
mentare. 

,,La moment, avem un 
dosar cu părinţii mei privind 
încasarea datoriei de la ,,Ter-
mocom”, şi eu fiind jurist, 
avînd procură de la părinţi nu 
o pot reprezenta pe mama în 
instanţă şi trebuie să iau un 
avocat, care clar, costă şi nu 
întotdeauna fac faţă”, spune 
juristul Victoria Prohorenco. 

Avocaţii nu văd cu ochi 
buni această iniţiativă. 

,,Reprezentarea de către 
avocaţi în instanţă nu este, de 
fapt, un monopol, ci un cost 
pe care trebuie să-l plăteşti 
pentru o justiţie calitativă. 
Problema nu este în profesi-
onalismul avocaţilor, ci mai 
degrabă în preferinţele per-
soanelor”, este de părere avo-
catul Vlad Gribincea. 

Proiectul va fi discutat în 
comisiile parlamentare după 
care va fi propus pentru dez-
bateri în Legislativ. 

O nouă iniţiativă 
legislativă ar putea 
aduce noi reguli în 

instanţele de judecată 

R omânia şi Cehia vor 
sprijini în continua-

re R. Moldova în drumul său 
către Uniunea Europeană. 
Asigurări în acest sens au 
fost făcute, în cadrul unui 
briefing, de către preşedin-
ţii Camerelor Deputaţilor 
din Parlamentele României 

şi Cehiei, Valeriu Zgonea 
şi Jan Hamáček, aflaţi într-
o vizită oficială comună în 
ţara noastră.

Preşedintele Parlamentu-
lui, Igor Corman, a apreciat 
relaţiile excelente pe care R. 
Moldova le are cu cele două 
ţări şi că ne  oferă sprijin 
pe calea integrării europe-
ne. Potrivit lui, România şi 

Cehia sînt statele care au 
creat consens în UE privind 
asocierea R. Moldova la 
UE. I. Corman a mulţumit 
omologilor pentru deschide-
re şi sprijin, precizînd că în 
cadrul întrevederilor au fost 
discutate aspecte privind co-
laborarea interparlamentară 
şi preluarea experienţelor 
pozitive de accelerare a par-
cursului nostru european.

La rîndul său, Jan 
Hamáček, aflat în prima sa 
vizită la Chişinău, a adresat 
laude privind încheierea cu 
succes de către ţara noastră 
a negocierile pe marginea 
Acordurilor de Asociere şi a 
celui de Liber Schimb. El a 
amintit că în Cehia a existat 
un consens al partidelor poli-
tice privind calea de integrare 
europeană, dar şi o înţelegere 
din partea populaţiei. Spiche-
rul ceh şi-a exprimat dorinţa 
ca aceste lucruri să existe şi 
în R. Moldova, precizînd că 

înţelege dorinţa ţării noastre 
de a avea relaţii bune cu Ru-
sia şi alte ţări ale CSI.

Preşedintele român al 
Camerei Deputaţilor, Vale-
riu Zgonea, a precizat că Par-
lamentul de la Bucureşti va fi 
primul care va ratifica Acor-
dul de Asociere şi a celui de 
Liber Schimb cu UE. Potri-
vit lui, acordurile respective 

,,vor da roade, cetăţenii vor 
circula liber şi vor duce la 
creşterea nivelului de via-
ţă”. V. Zgonea a subliniat 
că marea familie europeană 
crede în proiectul european 
al Republicii Moldova. El a 
amintit că Guvernul Româ-
niei a acordat 20 mil. euro, 
din cele 100 mil. promise, 
pentru ca ,,fiecare grădiniţă 
de la noi să semene cu cele 
din UE”. 

,,Dorinţa noastră este ca 
Republica Moldova să fie un 
stat de bunăstare şi securita-
te”, a accentuat el.

Parlamentarii europeni doresc 
ca Moldova să devină un stat al 

bunăstării şi securităţii A genţia pentru Protecţia Consumato-
rilor trebuie restructurată. Această 

declaraţie aparţine ministrului Economiei, 
Valeriu Lazăr, făcută în cadrul unui interviu.

,,Noi am preluat un model de Agenţie din  
perioada sovietică cu respective practici. 
Odată cu preluarea şi transpu-
nerea legislaţiei şi practicilor 
europene, apar tot mai multe 
competenţe care trebuiesc în-
deplinite. Această agenţie de-
păşeşte cu mult practicile cu 
care sînt deprinşi angajaţii ei: 
de a efectua controlul pieţelor, 
centrelor comerciale”, spune 
ministrul.

După reorganizare, „agen-
ţia va avea în primul rînd 
funcţia de a informa, de a 
educa cetăţeanul să ştie cum 
să acţioneze, să ştie drepturi-
le, să şi le ceară. Funcţia de control ar trebui 
să ocupe doar 30 la sută din timpul folosit de 
agenţie. 60 la sută din activităţile de acum 
ar trebui înlocuite cu cele de informare şi 
educare. Pînă acum a fost invers”, susţine 
V. Lazăr.

Ministrul a precizat că mai mulţi angajaţi 
din funcţiile-cheie ale agenţiei sînt depăşiţi. 

„Cu oamenii care se vor adapta la noile cerin-
ţe, vom lucra în continuare. Cu ceilalţi vom 
fi nevoiţi să ne luăm la revedere”, a adăugat 
V. Lazăr.

Despre delegarea unui nou director al 
APC, V. Lazăr a precizat că dacă nu vor fi 

persoane din cadrul agenţiei care vor merita 
să fie promovate, va fi organizat un concurs. 

Amintim că, directorul Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor a fost demis prin 
ordinul lui V. Lazăr. Anterior, ministrul şi-a 
exprimat de mai multe ori nemulţumirea 
faţă de activitatea instituţiilor pentru Protec-
ţia Consumatorilor.

Unii angajaţi ai Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor ar putea fi demişi
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Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(aprilie 2014,  nr. 15(514)

&

Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Intenționez să mă adresez în judecată pen-
tru ca statul să-mi repare dauna morală cauza-
tă de acțiunile organului de urmărire penală, 
pe care le cred ilegale, dar nu cunosc ce aș pu-
tea obține. Rog să-mi spuneți, în asemenea caz, 

de ce trebuie să țin cont, atît eu cît și judecata? 
Victor Burlacu,

r-n Leova

Conform art.11 din Le-
gea privind modul de repa-
rare a prejudiciului cauzat 
prin acţiunile ilicite ale orga-
nelor de urmărire penală, ale  
procuraturii şi ale instanţe-
lor judecătoreşti, mărimea 
concretă a compensaţiei se 
determină luîndu-se în consi-
derare:

a) gravitatea infracţiunii 
de a cărei săvîrşire a fost învi-
nuită persoana respectivă;

b) caracterul şi gravitatea 
încălcărilor procesuale comi-
se la urmărirea penală şi la 
examinarea cauzei penale în 
instanţa de judecată;

c) rezonanţa pe care a 
avut-o în societate informaţia 
despre învinuirea persoanei;

d) durata urmăririi penale, 
precum şi durata examinării 
cauzei penale în instanţa de 
judecată;

e) natura dreptului perso-
nal lezat şi locul lui în siste-
mul de valori al persoanei;

f) suferinţele fizice, ca-
racterul şi gradul suferinţelor 
psihice;

g) măsura în care com-
pensaţia bănească poate ate-
nua suferinţele fizice şi psi-
hice cauzate;

h) durata aflării nelegiti-
me a persoanei în detenţie.

Articolul menționat mai 
prevede că, instanţa de jude-
cată va determina mărimea 
compensaţiei şi în baza cri-
teriilor specificate la art.219 
alin.(4) din Codul de proce-
dură penală, în toate cazuri-
le, instanţa de judecată ur-
mînd să se bazeze  pe princi-
piile compensării rezonabile 
şi echitabile a prejudiciului 
moral.

VINerI, 18 aprIlIe 2014

 La solicitarea cititorilorl

P ersoana care a împli-
nit vîrsta de 16 ani are 

dreptul să-şi schimbe numele 
de familie şi/sau prenumele. 
Cererea de schimbare a nu-
melui şi/sau a prenumelui se 
depune la oficiul stare civilă 
în a cărui rază teritorială îşi 
are domiciliul solicitantul. 

Schimbarea numelui de 
familie şi/sau a prenumelui 
se înregistrează de către ofi-
ciul stare civilă, întocmindu-
se actul respectiv. Schimba-
rea numelui de familie şi/
sau a prenumelui 
persoanei care nu 
a atins majoratul 
se soluţionează cu 
acordul părinţilor, 
adoptatorilor sau tu-
torelui acesteia, cu 
excepţia cazurilor 
obţinerii capacităţii 
depline de exerciţiu 
de către solicitant 
pînă la atingerea 
majoratului, în mo-
dul prevăzut de lege. 
Schimbarea pre-
numelui copilului 
pînă la vîrsta de 16 
ani se soluţionează 
de către oficiul sta-
re civilă, pe baza 
cererii ambilor pă-
rinţi, conform art.56 
din Codul familiei, 
făcîndu-se rectifică-
rile corespunzătoare 
pe actul de naştere 
al copilului (fără 
a se întocmi actul 
de schimbare a numelui de 
familie şi/sau a prenumelui). 
În caz de neînţelegere între 
părinţi, se ia în considerare 
avizul autorităţii tutelare, ţi-
nîndu-se cont, în exclusivi-
tate, de interesele copilului. 
Modul de examinare a ce-
rerii de schimbare a numelui 
de familie şi/sau a prenume-
lui este stabilit de Ministerul 
Justiţiei.

Cererea de schimbare a 
numelui de familie şi/sau a 
prenumelui se examinează 
de către oficiul stare civilă în 
termen de două luni din ziua 
depunerii actelor necesare. 

Dacă există motive înteme-
iate (primirea cu întîrziere a 
copiilor de pe actele de stare 
civilă necesare pentru orga-
nizarea dosarului, a avizului 
poliţiei etc.), şeful oficiului 
stare civilă poate prelungi 
acest termen pînă la 3 luni.  
Dacă actele de stare civilă 
care urmează a fi rectificate 
în legătură cu schimbarea 
numelui de familie şi/sau a 
prenumelui nu s-au păstrat, 
oficiul stare civilă  soluţio-
nează problema în cauză nu-

mai după reconstituirea, în 
modul stabilit, a actelor pier-
dute. Dacă în actele de stare 
civilă anexate la cererea de 
schimbare a numelui de fa-
milie şi/sau a prenumelui sînt 
identificate contradicţii, date 
incorecte, acestea urmează a 
fi înlăturate şi/sau rectificate 
în modul stabilit. Dacă exis-
tă necesitatea reconstituirii 
sau rectificării actelor de sta-
re civilă, termenul prevăzut 
pentru examinarea cererii de 
schimbare a numelui de fa-
milie şi/sau a prenumelui se 
prelungește, ţinîndu-se cont 
de termenele stabilite pentru 

reconstituirea şi rectificarea 
actelor. După examinarea do-
sarului cu privire la schimba-
rea numelui de familie şi/sau 
a prenumelui, şeful oficiului 
stare civilă întocmeşte, în 
două exemplare, concluzia 
respectivă, care urmează a 
fi aprobată de către Serviciul 
Stare Civilă. După aproba-
rea concluziei, se  întocmește 
actul de stare civilă respectiv.  
Dacă cererea de schimbare 
a numelui de familie şi/sau 
a prenumelui este respinsă, 

oficiul stare civilă, 
la cererea solicitan-
tului,  comunică în 
scris motivul respin-
gerii. Actele anexate 
la cerere se restituie 
solicitantului.

În actul de 
schimbare a nume-
lui de familie şi/sau 
a prenumelui se în-
scriu:

a) data întocmi-
rii actului şi numărul 
de ordine al acestu-
ia;

b) denumirea 
oficiului stare civi-
lă care a înregistrat 
schimbarea numelui 
de familie şi/sau a 
prenumelui;

c) numele de 
familie, prenume-
le pînă la şi după 
schimbare, data şi 
locul naşterii, domi-
ciliul solicitantului;

d) data întocmirii actului 
de naştere al solicitantului şi 
numărul de ordine al acestu-
ia;

e) denumirea organului 
de stare civilă care a înregis-
trat naşterea;

f) seria şi numărul cer-
tificatului eliberat privind 
schimbarea numelui de fa-
milie şi/sau a prenumelui.

În actul de schimbare a 
numelui de familie şi/sau a 
prenumelui pot fi înscrise, 
după caz, şi alte date.

În certificatul de schim-
bare a numelui de familie şi/
sau a prenumelui se înscriu:

a) numele de familie, 
prenumele pînă la şi după 
schimbare, data şi locul 
naşterii persoanei care şi-a 
schimbat numele de familie 
şi/sau prenumele;

b) data întocmirii actului 
respectiv şi numărul de ordi-
ne al acestuia;

c) denumirea oficiului 
stare civilă care a înregistrat 
schimbarea numelui de fa-
milie şi/sau a prenumelui;

d) data eliberării certifi-
catului;

e) denumirea organului 
care a eliberat certificatul.

În baza actului de schim-
bare a numelui de familie şi/
sau a prenumelui se rectifică 
actele de stare civilă întoc-
mite anterior pe numele per-
soanei care şi-a schimbat nu-
mele şi/sau prenumele şi se 
eliberează certificate respec-
tive noi. În cazul unui copil 
care nu a atins vîrsta de 16 
ani, schimbarea numelui de 
familie şi/sau a prenumelui 
de către unul dintre părinţi 
atrage după sine rectificarea 
datelor respective despre 
părinţi în actul de naştere 
al copilului, iar schimbarea 
numelui de familie al ambi-
lor părinţi atrage după sine şi 
rectificarea numelui de fami-
lie al copilului. Dacă a fost 
schimbat numele de familie 
al unuia dintre părinţi, nume-
le de familie al copilului mi-
nor poate fi schimbat la ce-
rerea ambilor părinţi. În caz 
de neînţelegere între aceştia, 
urmează a se  ţine cont de 
avizul autorităţii tutelare.  În 
actul de naştere al copilului 
care a atins vîrsta majora-
tului, datele despre părinţi 
se pot rectifica, la cererea 
acestuia, în modul prevăzut 
pentru rectificarea actelor de 
stare civilă. Schimbarea nu-
melui de familie al copilului 
care a atins vîrsta de 16 ani 
în legătură cu schimbarea 
numelui de familie al ambi-
lor părinţi se face în modul 
stabilit pentru schimbarea 
numelui de familie şi/sau a 
prenumelui.

Întocmirea actului de schimbare 
a numelui de familie şi/sau a prenumelui

A ctuala guvernare a Republicii Moldova riscă să plece 
de la conducere după scrutinul preconizat pentru luna 

noiembrie 2014, deoarece în societa-
te persistă prea multe critici în adresa 
puterii. Este părerea ambasadorului 
german la Chişinău, Matthias Meyer, 
exprimată în cadrul unei emisiuni te-
levizate.

 „Am regreta mult dacă ar pica ac-
tuala guvernare, care este una pro-eu-
ropeană. De aceea îi indemnăm ca să 
fie mai atenţi la doleanţele şi proble-
mele cetăţenilor, să promoveze mai 
cu insistenţă reformele, în special în 
domeniul justiţiei”, a spus Matthias 
Meyer. 

„Autorităţile trebuie să lupte cu 
corupţia, dar nu să ne convingă pe 
noi că luptă cu corupţia. De fapt, noi vom fi convinşi de 
aceasta cînd vom vedea condamnări a unor înalţi demnitari”, 

a spus ambasadorul. Matthias Meyer a mai avertizat con-
ducerea de la Chişinău că „securitatea vine din interior” şi 

că ar trebui să fie atentă şi la 
faptul că pe teritoriul Republi-
cii Moldova locuiesc mai multe 
minorităţi etnice, să aibă grijă 
de integrarea lor armonioasă în 
cadrul unui stat unitar, pentru a 
evita posibilele acţiuni de sepa-
ratism sau destabilizare. 

Diplomatul german a negat 
că Uniunea Europeană ar grăbi 
integrarea Republicii Moldo-
va datorită faptului că Ucraina 
a refuzat anterior parafarea 
Acordului de Asociere şi de Li-
ber Schimb. „Noi vrem doar să 
ajutăm cetăţenii acestei ţări să 

pornească pe o cale corectă, care este cea a integrării europe-
ne” , a conchis M. Meyer.

Ambasadorul Germaniei la Chişinău: Autorităţile trebuie să lupte 
cu corupţia, nu doar să ne convingă pe noi că o fac

Studiu: Moldovenii sînt 
discriminaţi la angajare

L a angajare, moldovenii sînt discriminaţi pe criterii de 
gen, vîrstă, apartenenţă etnică şi dizabilitate. Acest lu-

cru l-au constat reprezentanţii Ministerului Muncii, în cadrul 
unui for al angajatorilor. Tot la acest eveniment, mai multe 
companii private au semnat un angajament public privind 
nediscriminarea şi asigurarea egalităţii de şanse la locul de 
muncă.

Forul a fost organizat pentru a-i informa pe reprezentanţii 
administraţiilor companiilor private, dar şi de stat, cu privire 
la importanţa şi beneficiile implementării politicilor de asigu-
rare a egalităţii. Potrivit specialiştilor, asigurarea egalităţii la 
angajare sporeşte competitivitatea companiilor, iar întreprin-
derile din ţara noastră nu ar putea concura cu cele din statele 
europene în condiţiile în care persoanele sînt discriminate.

,,Mai există un stigmat în societate că persoana care are 
dizabilitate nu poate munci. Noi depunem eforturi enorme în-
tru a elimina aceste stereotipuri pentru a crea cadrul legislativ, 
care să-i facă pe oamenii cu dizabilităţi, în primul rînd să înţe-
leagă că ei au dreptul la muncă, dar şi societatea să îi accepte”, 
a declarat viceministrul Muncii şi Protecţiei Sociale Ruxanda 
Glavan.
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ţurcan 

Laura, domiciliată: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 48, apt. 
42, pentru data de 13 mai 2014, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2c-49/14, în legătură cu examinarea 
cererii de chemare în judecată depusă de către ,,Complet Gaz” 
SRL în proces de faliment către Rodina Invest LLP şi Ţurcan 
Laura Nicolai. 

Judecător  A. Doga
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ţurcan 
Laura, domiciliată: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 48, apt. 
42, pentru data de 13 mai 2014, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2c-424/13, în legătură cu examinarea 
cererii de chemare în judecată depusă de către ,,Complet Gaz” 
SRL în proces de insolvabilitate către ÎCS ,,Splot-BI” SRL şi 
Ţurcan Laura Nicolai privind anularea contractului de comisi-
on, acordul suplimentar la acest contract, contractul de gaj şi 
actul de predare-primire. 

Judecător  A. Doga 
www

Curtea de Apel Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 
ale CPC al RM, solicită prezentarea în calitate de pîrît a cet. 
Dahina Iulia Ion, născută pe data de 28.10.1971, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: or. Cahul, str. T. Nencev, nr. 41 ,,A”, pentru 
data de 8 mai 2014, ora 15.00, la şedinţa de judecată (or. Ca-
hul, str. Ştefan cel Mare, nr. 30), unde va avea loc examinarea 
în ordine de apel a cauzei civile la cererea reclamantei Armanu 
Zinaida privind încarsarea datoriei conform contractului de 
împrumut.

Intimatei Dahina Iulia i se propune să prezinte referinţa şi 
probele de care dispune referitor la cauză. În caz de neprezen-
tare a unor astfel de probe şi de neprezentare a intimatei în 
instanţă, cauza va fi examinată în lipsa ei.

Judecător                               Vitalie Movilă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Caun Ina, domiciliată: mun. Chişinău, str. Drumul Viilor, nr. 
2, în calitate de intervenient accesoriu, pentru data de 19 mai 
2014, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de 
chemare în judecată depusă de Dragomir Alexandr către Pri-
măria mun. Chişinău privind anularea deciziei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Savluc Natalia, a.n. 12.10.1979, domiciliată: mun. Chişinău, 
str. Ipate Soroceanu, nr. 73/3, apt. 50, în calitate de pîrît, pentru 
data de 05 iunie 2014, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 55), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea de chemare în judecată depusă de Vitiu Igor 
privind încasarea datoriei, dobînzii de întîrziere şi repararea 
prejudiciului.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Marcenco 
Sergiu, Melnic Tamara, Melnic Andrei, pentru data de 23 iu-
nie 2014, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 
2, bir. 615) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-1305/14, 
la cererea înaintată de ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind 
încasarea sumei.

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

Judecător  Elena Cojocari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Berari Ludmila Dmitrii, născută pe data de 18.03.1974, domi-
ciliată: mun. Chişinău, str. Podgorenilor, nr. 50/1, pentru data 
de 21 mai 2014, ora 14.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 35) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de che-
mare în judecată depusă de SA ,,Apă Canal Chişinău” privind 
încasarea sumei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Burduniuc Mihail, pentru data de 8 mai 2014, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată la cererea cet. Renchez 
Natalia privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului 
copilului minor şi încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Nematov (Neimatova) Inga, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: mun. Chişinău, or. Sîngera, satul Revaca, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 4, pentru data de 14 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea ÎCS ,,Red Union Fenosa” 
SA privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ghervas

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Glinin Mihail, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Hristo 
Botev, nr. 19, bloc 7, apt. 16, pentru data de 14 mai 2014, ora 
12.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) la 
acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA către: Veverita Octavia-
na, Glinin Mihail privind încasarea sumei.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Scurtu Oxana Victor, pentru data de 12 mai 2014, ora 
16.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea ÎMGFL nr. 1 privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pujacov Veaceslav, pentru data de 10 iunie 2014, ora 8.45, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de 
Pujacov Veaceslav către Pujacova Svetlana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Nicolae Şova
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Tcaci Valentin Ivan, Tcaci Nina Dmitri, pentru data de 
9 iulie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea înaintată de Melnic Vladimir Ion privind stabilirea 
cotei-părţi ideale din imobil.

Judecător  Nicolae Şova
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Akst Vladislav 
Victor, anterior Petrunin Vladislav Victor, născut în anul 1972, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, nr. 22, apt. 22, 
pentru data de 8 mai 2014, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza 
civilă înaintată la cererea de chemara în judecată depusă de 
Cuţurubenco Zinaida privind încasarea cheltuielilor suportate 
pentru serviciile funerare.

Judecător  Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Dobrojan 
Radu Mihail, cu viza de reşedinţă: satul Cimişeni, Criuleni, 
domiciliat: or. Glodeni, str. Decebal, nr. 55, apt. 32, pentru data 
de 6 mai 2014, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Glodeni, str. 
Stefan cel Mare, nr. 7, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-201/14 intentată de Dobrojan Olga privind desfacerea că-
sătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.

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

Judecător  Vasile Nogai
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Barbos Vasi-
le, pentru data de 6 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(or. Străşeni, str. Stefan cel Mare, nr. 98) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată la acţiunea depusă de Scobici Ion privind 
protecţia dreptului de proprietate prin evacuare şi înlăturarea 
obstacolelor.

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

Judecător  M. Gavriliţă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Zarandia Ma-
lkhazi, a.n. 08.04.1961, originar din Zugdidi, Zugdidschii, 
Georgia, la moment cu domiciliul necunoscut, pentru data de 
7 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Soroca, str. 
Independenţei, nr. 62, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea de chemare în judecată depusă de Eftodi Eugenia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Gh. Liulca 
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Ţărnă Victor Gavril, a.n. 
10.11.1972, domiciliat: satul Ciuteşti, Nisporeni, pentru data 
de 7 mai 2014, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, 
str. Ion Vodă, nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza înaintată 
de Baciu Nadejda privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Rodica Costru
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Frunze Vi-
oleta, cu domiciliul: satul Şişcani, Nisporeni, pentru data de 
8 mai 2014, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, 
str. Ion Vodă, nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă înaintată de Maimoni Zvi privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Diana Cristian  
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Prisacaru Corneliu, a.n. 27.09.1969, 
domiciliat: satul Crişcăuţi, Donduşeni, pentru data de 8 mai 
2014, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 31 
August 1989, nr. 19, sala de şedinţe nr. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Dole-
neanscaia Galina privind partajul averii comune în devălmăşie.

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

Judecător  Iurie Ţîmbalari 

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

solicită prezentarea cet. Răilean Gheorghe, pentru data de 14 
mai 2014, ora 15.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2) în calitate de pîrît la cererea depusă de către Co-
zer Vasile privind încasarea datoriei şi altor plăţi.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ciobanu Ruslan, cu ultimul domiciliu: 
satul Sociteni, Ialoveni, pentru data de 20 mai 2014, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în cali-
tate de pîrît la cererea depusă de către Stratan Cristina privind 
constatarea paternităţii şi încasarea pensiei de întreţinere a co-
pilului minor.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bordeniuc Tudor Petru, născut în 
satul Moara de Piatră, domiciliat în mun. Chişinău, pentru data 
de 15 mai 2014, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, 
str. 31 August, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată la cererea lui Bordeniuc Mihail Petru către Consiliul 
sătesc al satului Moara de Piatră, intervenient accesoriu Bor-
deniuc Tudor Petru privind anularea înscrierii în registrul de 
evidenţă a populaţiei.

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

Judecător     V. Zaporojan    
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojocaru Anatolie Diomid, domiciliat: mun. Chişinău, str-la 
Primar Gherman Pântea, nr. 9/1, pentru data de 7 mai 2014, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) la cererea 
de chemare în judecată depusă de BC ,,Energbank” SA către 
SRL ,,L&T Mobili”, Cojocaru Oxana, SA ,,TERA-L” privind 
încasarea datoriei şi transmiterea în posesie a bunurilor gaja-
te.

Judecător       Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lunin Vladimir, domiciliat: mun. Chişinău, str. Plaiului, 
nr. 2, apt. 7, pentru data de 6 mai 2014, ora 16.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-1, privind încasarea 
datoriei.

Judecător       Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Brumă Mariana, pentru data de 22 mai 2014, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-1, privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător      Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ghidu-Borş Nico-
lae, a.n. 18.07.1987, pentru data de 13 mai 2014, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de 
pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de Ghidu-Borş 
Liubovi privind  desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului 
copilului minor şi încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător       Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Belîi Maxim, pentru data de 13 mai 2014, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile nr. 2-1122/14, la cererea de che-
mare în judecată depusă de Belaia Alina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător       E. Galuşceac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
SRL ,,Miramal Grup”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Moara 
Roşie, nr. 22, apt. 3, pentru data de 3 iulie 2014, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 35) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM 
,,Almos-Com” SRL privind încasarea sumei.

Judecător       Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cociu Dumitru 
Vladimir, pentru data de 7 mai 2014, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea cet. Cociu Doina privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

Judecător      Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Coban Victor, 
pentru data de 22 aprilie 2014, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de către Pedureţ Dmitrii privind încasarea 
datoriei.

Judecător       Oxana Robu          
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Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: 
Inga Vlaicu, master în drept, lector universitar,   
USPEE ,,Constantin Stere”;  Alexandru 
Munteanu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Ion        
Căpăţînă, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Lilian Velişco, master în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Violeta Gîrleanu, judecător, Rîşcani, mun. 
Chişinău; Veronica Carapirea, preşedintele 
Judecătoriei Basarabeasca; Tatiana 
Molcianova, judecător, Basarabeasca; Lilia 
Gavriliuc, judecător, Floreşti; Ludmila 
Caraianu, judecător, Ceadîr-Lunga; 
Alexandru            Parfeni, vicepreşedintele 
Judecătoriei Ungheni; Iurie Iordan, 
judecător, CA Chişinău; Nicolae Craiu, 
judecător, CA Chişinău; Victor Tighineanu, 
preşedintele Judecătoriei Floreşti; Iurie 
Cotruţa, judecător, CA Chişinău; Vasile 
Nogai, judecător, Glodeni; Adrian Cerbu, 
judecător, Bălţi; Evghenii Dvurecenschi, 
preşedintele Judecătoriei Taraclia.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

S e ştie că Paştile, ca şi 
Crăciunul, este o săr-

bătoare care uneşte familia şi 
este un bun prilej de 
bucurie şi veselie, pe 
de-o parte că Isus Hris-
tos a înviat, iar pe de 
altă parte că păcatele 
noastre au fost iertate 
şi începem un nou ci-
clu al vieţii.

În Duminica Invi-
erii, obiceiul este ca 
oamenii să se îmbrace 
cu haine noi, semnifi-
caţie a primenirii tru-
pului şi a sufletului, şi 
să meargă la slujba de 
Paşti. Înainte de a se 
îmbrăca, în dimineaţa 
acestei zile sfinte, se 
pune într-un vas apă 
rece, un ou şi un ban 
de argint şi se spală cu aceas-
tă apă  pe faţă pentru a fi roşu 
în obraji ca oul, pentru a fi 
tari ca banul şi pentru a avea 
belşug. Tot acum vine şi ie-
puraşul, mult aşteptat de co-
pii, care aduce multe cadouri 

şi voie bună, această tradiţie, 
deşi provine din Germania, 
se face din ce în ce mai vădi-

tă şi în spaţiul românesc.
Cei care se duc la bise-

rică în ziua de Paşti trebuie 
să ducă pentru sfinţit: pască, 
ouă roşii, o sticlă cu vin (din 
care va bea după sfinţire toată 
familia, la masa de Paşti, iar 

unii îl ţin tot anul), o buca-
tă de miel fript sau drob, caş 
sau brînză, sare şi un colac 

cu lumînare pentru biserică. 
De obicei, alimentele 

sînt puse într-un coş  învelit 
cu cel mai frumos ştergar 
din casă, împodobit cu flori 
şi dus de femeie, însoţită de 
toată familia, la biserică.

După ce se vine de la bi-
serică cu bucatele sfinţite, se 
așează masa şi toată familia 

se strînge pentru a 
lua Sfintele Paşti 

– anafura sfinţită, 
a ciocni ouă roşii 
şi pentru a mîn-
ca drob şi pască, 
cozonac şi alte 
preparate pregă-
tite pentru acestă 
zi, dar şi a bea un 
pahar de vin sfin-
ţit. Între timp, cei 
mici îl vor aştepta 
cuminţi pe iepuraş 
să le aducă cele 
dorite, jucării, hăi-
nuţe şi dulciuri.

Este un prilej 
n e m a i p o m e n i t 
pentru moldoveni 

să sărbătorească Paştile în 
familie, alături de cei dragi şi 
prieteni, de  a-şi vizita rudele 
şi, poate după luarea tradiţi-
onalei mese, să iasă la iarbă 
verde.

Fiţi fericiţi!

Î n preajma sărbătorilor pascale ouăle sînt la mare căutare. 
Vă oferim cîteva sfaturi despre cum să alegem corect 

ouăle, în speranţa de a vă ajuta să cumpărați doar produse de 
calitate.

Trebuie să cunoaştem că, ambalajele care conţin ouă au pe 
partea exterioară, în mod vizibil cu uşurinţă şi perfect lizibil, 
scris următoarele: codul centrului de ambalare; categoria de 
calitate; ambalajele sînt identificate fie prin cuvintele „Cate-
goria A”, fie prin litera „A”, singură sau însoţită de menţiunea 

„proaspete”; categoria de greutate; data limită de consum; men-
ţiunea „ouă spălate”, în cazul în care sînt spălate şi o  condiţie 
specială de depozitare, adică o indicaţie prin care consumato-
rii sînt sfătuiţi să păstreze ouăle la frigider după cumpărare.

Ţine-ţi minte că, data limită de consum nu poate depăşi 28 
de zile de la ouat. Oul are un termen de valabilitate destul de 
mare însă, ar trebuie să alegeți produse cît mai proaspete.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi atunci cînd cumpă-
raţi ouă, este să fiţi atentă dacă are sau nu ştampilă. În cazul 
în care nu este inscripţionat sau ştampila nu este vizibilă, este 
recomandat să nu procuraţi.

Verificaţi coaja fiecărui ou din cofraj. Oul poate fi inscrip-
ţionat şi se poate încadra, conform ştampilei, în termenul său 
de valabilitate. Însă, dacă veţi cumpăra ouă cu coaja crăpată 

sau spartă, atunci fiţi sigură că acestea nu sînt bune pentru 
consum.

Atenţie deosebită trebuie să tragem la ouăle cumpărate de 
la ţărani. Ouăle care provin din gospodării şi care sînt comer-
cializate de ţărani la marginea drumului nu au ştampilă. Prac-
tic, nu ştiţi ce cumpăraţi.

Cum ne dăm seama dacă ouăle sînt proaspete?
Coaja ouălor proaspete trebuie să fie curată, tare, integră, 

mată, fără miros şi fără pete. Albuşul trebuie să fie transparent, 
omogen, curat, limpede, fără pete sau impurităţi în conţinut. 
Prospeţimea ouălor se confirmă şi prin densitatea albuşului 
(cu cît albuşul este mai fluid, gălbenuşul este mai vizibil şi 
mobil, cu atît oul este mai proaspăt). La ouăle proaspete găl-
benuşul trebuie să fie compact, cu culoarea clară de la galben 
deschis pînă la galben roşietic, cu miros şi gust plăcut caracte-
ristic ouălor proaspete.

Ouăle învechite se recunosc după următoarele caracteris-
tici: coaja este lucioasă, spaţiul cu aer este mare, albuşul are 
vîscozitate foarte mică şi este aproape lichefiat (apos). Ouăle 
cu gălbenuşul lipit de coajă sau cu gălbenuşul vărsat în albuş 
sînt considerate necomestibile. Ouăle alterate au miros străin, 
iar dacă procesul de descompunere a început au miros de hi-
drogen sulfurat.

Data exactă la care a murit 
Isus Hristos

Oamenii de ştiinţă au stabilit, după o analiză care lea-
gă crucificarea lui Isus Hristos de activitatea seismică din 
acea perioadă, ziua în care Mîntuitorul a murit. 

Conform Evangheliei după Matei, un cutremur puter-
nic a zguduit zona, iar cerul s-a întunecat atunci cînd Isus 
Hristos stătea pe cruce. Oamenii de ştiinţă au verificat date-
le seismice, geologice şi astrale existente din acea perioadă 
pentru a afla ziua cea mai probabilă în care a fost răstignit 
Isus Hristos.Cercetătorii au stabilit astfel că, Mîntuitorul a 
murit pe cruce pe data de 3 aprilie, în anul 33.

Pe durata cercetării au fost analizate mostre de sol 
de pe lîngă plaja Ein Gedi, apropiată de Marea Moartă. 
Specialiștii au săpat pînă la straturile mai adînci de sol 
pentru a descoperi date despre două cutremure însemnate. 
Unul dintre cutremure s-a înregistrat în anul 31 Înainte de 
Hristos, iar celălalt aproximativ în perioada 26-36, După 
Hristos.

Cercetătorii spun că al doilea cutremur a avut loc  în 
timpul cînd Pilat din Pont era procuror în Iudeea. În ceea 
ce priveşte al doilea seism, se ştiau ziua şi luna, dar nu şi 
anul cu exactitate. După ce au pus cap la cap toate infor-
maţiile astronomice, geologice şi pe cele din Biblie, oame-
nii de ştiinţă spun că data cea mai probabilă a crucificării 
lui Isus a fost 3 aprilie anul 33.

Cîteva idei creative pentru 
decoraţiunile casnice de Paşti

Mai este puţin timp pînă la cea mai mare sărbătoare 
a creştinilor. Pe vremuri, fiecare gospodar îşi aranja casa 
pentru Paşti înainte de Duminica Floriilor. Chiar dacă obi-
ceiul nu mai este respectat cu stricteţe, şi astăzi, mulţi în-
cearcă să-şi decoreze locuinţa cît mai frumos. Iată cîteva 
idei pe care le puteţi pune în aplicare. 

Cea mai simplă decoraţiune pascală este aranjamentul 
din crenguţe verzi. Nu vă trebuie decît o vază în care să le 
aranjaţi şi, eventual, cîteva globuri decorative din coji de 

ouă golite de conţinut. 
Şi pentru că ouăle sînt în 

centrul atenţiei, de Paşti, le 
putem folosi pentru a decora 
ferestrele şi pervazurile. Avem 
nevoie de cîteva ghivece mici, 
vopsite în culori vesele, pe care 
să le umplem cu un smoc de fîn 
uscat şi cîteva ouă colorate.

Tot pentru decorul ferestre-
lor, puteţi confecţiona ghirlande 
pe care să le agăţaţi de galeria 
perdelelor. În acest scop, folo-
siţi hîrtie cartonată din care să 
decupaţi ouă, puişori, iepuraşi sau flori. 

Pentru uşa de la intrare puteţi confecţiona o coroniţă 
din crenguţe de salcie, legate între ele cu fundiţe colorate. 
Printre ele puteţi fixa ouă de prepeliţă vopsite în diverse 
culori. Oaspeţii vor fi plăcut surprinşi de acest decor. 

C a l e i d o s c o p

Divert is

 

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.
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Paştile – o sărbătoare care uneşte familia

Ouăle, la mare căutare de sărbătorile pascale. Cum să le alegem corect


