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Asigurarea securităţii 
circulaţiei rutiere – o 
prioritate a MAI 

Procurorii din statele 
baltice îşi împărtăşesc 
experienţa cu colegii 
din Moldova

Instruirea 
judecătorilor în 
perspectiva alegerilor 
locale

Prim-ministrul Vlad Filat 
a avut o întîlnire cu Misiunea 
Departamentului European 
al Fondului Monetar Inter-
naţional (FMI), condusă de 
Nikolay Gueorguiev, potrivit 
Direcţiei comunicare şi rela-
ţii cu presa a Guvernului. 

Misiunea se află în vizi-
tă în Republica Moldova în 
perioada 27 aprilie - 12 mai, 
2011. 

Vlad Filat a urat mem-
brilor Misiunii bun venit la 
Chişinău, exprimîndu-şi spe-
ranţa că şi de această dată, 
activitatea acesteia va fi una 
plină. Premierul a precizat 
că Guvernul de la Chişinău 
a depus toate eforturile pen-
tru a îndeplini angajamentele 
asumate şi va continua să ac-
ţioneze în acelaşi ritm. 

,,Deşi nu ne-a fost uşor, 
inclusiv din cauza situaţiei 
politice din ţară, Guvernul a 
implementat reformele nece-
sare şi va continua să mun-
cească în vederea obţinerii 
unei creşteri sănătoase, cre-
ării unui climat investiţional 
favorabil şi asigurării unei 
protecţii sociale adecvate ca-
tegoriilor defavorizate ale po-
pulaţiei”, a spus Vlad Filat. 

Premierul şi-a exprimat 
disponibilitatea şi deschi-
derea de a oferi tot suportul 
necesar pentru ca activitatea 
Misiunii Departamentului 
European al FMI să fie una 
productivă. 

Nikolay Gueorguiev a 
felicitat Guvernul de la Chi-

şinău pentru rezultatele obţi-
nute în anul care a trecut, dar 
şi pentru primele rezultate 
înregistrate în 2011. Şeful 
Misiunii a spus că, în primul 
trimestru al anului curent, 
Republica Moldova conti-
nuă să înregistreze rezultate 

bune, nivelul inflaţiei fiind 
în scădere, iar contul curent 
al balanţei de plăţi are un 
deficit mai mic decît era pre-
văzut. 

Nikolay Gueorguiev a 
precizat că, după ritmul de 
dezvoltare economică, ţara 
noastră depăşeşte nu doar 

statele din Europa de Est, 
ci şi unele din Uniunea Eu-
ropeană. Şeful Misiunii şi-a 
exprimat aprecierea şi pen-
tru modul în care sînt rea-
lizate reformele prevăzute 
în Programul de guvernare 
,,Integrare europeană: Liber-

tate, Democraţie, Bunăstare 
2011-2014”. 

Referitor la scopul vizi-
tei, Nikolay Gueorguiev a 
spus că Misiunea va discuta 
cu autorităţile în contextul 
celei de-a treia evaluări a 
programului încheiat de Re-
publica Moldova, susţinut 

de FMI prin mecanismele de 
finanţare ECF (Mecanismul 
extins de creditare) şi EFF 
(Mecanismul de finanţare 
extinsă). 

Misiunea va analiza evo-
luţiile recente din economie 
şi progresul înregistrat în re-

Negocieri 
avansate 
privind 

Acordul de 
Asociere 
RM-UE

 Pe 5 mai, la Chişinău se 
va desfăşura reuniunea Con-
siliului de Cooperare RM-UE 
în cadrul căreia va fi prezen-
tat cel de-al doilea Raport de 
Progres privind negocierile 
Acordului de Asociere. 

 Raportul a fost semnat de 
delegaţiile RM şi UE în urma 
celei de-a şasea runde de ne-
gocieri care s-a desfăşurat la 
mijlocul lui aprilie curent. 
Atunci, părţile au închis pro-
vizoriu negocierile pe toate 
subiectele legate de Dialogul 
Politic şi Reforme, Cooperare 
în domeniul Politicii Externe 
şi de Securitate. 

Capitolul Justiţie, Libertate 
şi Securitate este, la fel, aproa-
pe de un acord provizoriu. 

În ceea ce priveşte com-
partimentul Cooperarea 
Economică, Sectorială şi Fi-
nanciară, deocamdată au fost 
închise provizoriu 21 din cele 
24 de capitole negociate.

Circulaţia trenurilor prin regiunea transnistreană a fost sus-
pendată în martie 2006, cînd Republica Moldova şi Ucraina au 
ajuns la un acord privind introducerea unui nou regim vamal 
pentru regimul separatist de la Tiraspol.

Chişinăul şi Tiraspolul au ajuns la un acord privind relu-
area transportului feroviar de pasageri şi mărfuri în regiunea 
transnistreană, a anunţat şeful Căilor ferate din Transnistria, 
Serghei Marţinko.

Marţinko a afirmat că s-a ajuns la o înţelegere potrivit căre-
ia autorităţile de la Chişinău vor ridica problema creşterii nu-
mărului de pasageri transportaţi pe calea ferată, prin regiunea 
transnistreană, la reuniunea care va avea loc la 18 mai.

Circulaţia trenurilor prin regiunea transnistreană a fost sus-
pendată în martie 2006, cînd Republica Moldova şi Ucraina au 
ajuns la un acord privind introducerea unui nou regim vamal 
pentru regimul separatist de la Tiraspol. Potrivit acordului, Ti-
raspolul nu poate exporta nimic în mod legal fără acordul auto-
rităţilor de la Chişinău. De asemenea, în această perioadă, con-
ducerea Căilor ferate din Republica Moldova a redirecţionat 
traficul feroviar spre nordul regiunii transnistrene. Tiraspolul a 
catalogat acest gest drept o blocadă economică.

În prezent, prin Transnistria circulă cîteva trenuri de marfă 
de tranzit care aparţin Rusiei şi Ucrainei, precum şi două tre-
nuri de pasageri Chişinău-Moscova şi Chişinău-Odesa.

alizarea Programului cu FMI, 
va actualiza şi va evalua per-
spectivele macroeconomice 
şi va discuta cu autorităţile 
cadrul de cheltuieli pe ter-
men mediu şi planurile pri-
vind politica fiscală, precum 
şi alte politici macroecono-
mice şi structurale în vede-
rea susţinerii stabilităţii ma-
croeconomice şi promovării 
creşterii economice durabile 
pe perioada următoare. 

Programul Moldovei cu 
FMI este prevăzut pe trei 
ani şi a fost aprobat la 29 
ianuarie 2010. Acesta este 
susţinut de un credit în va-
loare totală de 369,6 mili-
oane de drepturi speciale de 
tragere (DST), din care 170 
milioane de DST (circa 259 
milioane de dolari SUA) au 
fost deja debursate. Urmă-
toarea tranşă de 50 milioane 
de DST (circa 79 milioane 
de dolari SUA) din cadrul 
programului va fi transferată 
după finalizarea celei de-a 
treia evaluări.

Începe ziua cu DREPTUL!

Un adevăr spus pe jumătate este o minciună întreagă. 
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O misiune a FMI a sosit la Chişinău pentru 
a treia evaluare a acordului semnat de R. Moldova 

Acord între Chişinău şi Tiraspol privind reluarea 
transportului feroviar 
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Toate punctele fixe de control ale 
poliţiei rutiere vor fi demolate
Cele 4 puncte fixe de control ale poliţiei rutiere la ieşiri-

le din capitală sînt în proces de desfiinţare. Clădirile a două 
dintre ele deja au fost demolate, a declarat şeful Poliţiei mu-
nicipale, Silviu Muşuc. Este vorba despre punctele la ieşirile 
din capitală spre Ialoveni şi spre Sîngera.

Silviu Muşuc a menţionat că închiderea punctelor se face 
în conformitate cu politicile de ajustare la standardele europe-
ne. Procedura nu presupune sistarea patrulării şi a verificării. 
Echipajele de poliţie îşi vor continua activitatea, a menţionat 
şeful Poliţiei municipale.

La Chişinău existau 4 puncte fixe de control ale poliţiei 
rutiere la ieşirile spre Ialoveni, Sîngera, Străşeni şi Orhei. 

Funcţionarii publici riscă excluderea 
din cursa electorală dacă nu-şi vor 
suspenda activitatea la locul 
de muncă
Concurenţii electorali din categoria funcţionarilor publici, 

obligaţi să-şi suspende activitatea la locul de muncă, vor fi 
avertizaţi sau riscă chiar excluderea din cursa electorală dacă 
nu vor degreva în timp util. 

„Termenul este stabilit de fiecare organ electoral în parte. 
Însă, suspendarea activităţii publice ar trebui să intervină nu 
mai tîrziu de 3 zile de la înregistrarea concurentului electo-
ral, aşa cum se obişnuia la alegerile parlamentare din anul 
trecut”, a declarat secretarul Comisiei Electorale Centrale, 
Andrei Volentir. 

Potrivit Codului electoral, în categoria funcţionarilor care 
sînt obligaţi să-şi suspende activitatea pe perioada campaniei 
electorale intră vicepremierii, miniştrii, viceminiştrii, mem-
brii din oficiu ai Guvernului, conducătorii autorităţilor publi-
ce centrale, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, primarii, 
viceprimarii, pretorii şi vicepretorii.

Lipsa laboratoarelor moderne 
stagnează descoperirea omorului 
dublu de la Durleşti
Structurile de forţă din Republica Moldova nu sînt în sta-

re să efectueze expertizele necesare care ar duce mai rapid 
la descoperirea dublului asasinat de la Durleşti. Declaraţii în 
acest sens a făcut ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, 
în cadrul unei emisiuni radiofonice.

Ministrul s-a referit la expertiza ADN, ţara noastră nea-
vînd un laborator de acest tip. 

,,Crima va fi descoperită, nu mă îndoiesc. Cînd vor fi acu-
mulate şi studiate probele necesare, atunci vom veni cu un 
răspuns la această crimă”, a menţionat Roibu.

Anterior, ministrul Afacerilor Interne declarase că a fost 
reţinut un bărbat suspectat de comiterea dublului asasinat de 
la Durleşti. 

Amintim că în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, doi 
tineri, un băiat de 18 ani şi o fată de 15 ani au fost găsiţi 
împuşcaţi într-o maşină de marca BMW, în orăşelul Durleşti, 
lîngă Biserica ,,Sfîntul Andrei” din localitate. 

Deponenţii Băncii de Economii născuţi 
pînă în 1991 pot primi indexarea 
la prima etapă
Comisia centrală pentru indexarea depunerilor băneşti 

ale cetăţenilor informează că deponenţii Băncii de Economii 
născuţi pînă în anul 1991, care au depus cereri de înregistrare 
pînă la 31 martie anul curent inclusiv, pot să se adreseze la 
subdiviziunile acestei instituţii bancare, pentru primirea in-
dexării la prima etapă. 

Indexarea se face în baza Legii din 12 decembrie 2002 
privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Ban-
ca de Economii şi a Hotărîrii Guvernului nr. 199 din 28 mar-
tie 2011. 

Potrivit lui Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, pre-
şedinte al comisiei respective, concomitent, va continua re-
cepţionarea cererilor de înregistrare de la deponenţii Băncii 
de Economii născuţi pînă în anul 1991, pentru includerea în 
listele beneficiarilor de indexare în anul curent. Recepţiona-
rea cererilor se efectuează în orice subdiviziune a Băncii de 
Economii, pînă pe 1 iunie 2011. 

În Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru indexarea 
depunerilor băneşti ale cetăţenilor, sînt prevăzute 65 milioa-
ne de lei.

Duminică şi Luni, de Paş-
tele Blajinilor, către cimitirul 
Sf. Lazăr de pe str. Doina se 
va călători gratuit cu 3 rute 
de autobus. Atît transportul 
public, cît şi cel privat, pe 
teritoriul cimitirului va fi re-
stricţionat. Tot în aceste zile 
cimitirele din capitală vor fi 
asigurate cu ambulanţe şi apă 
potabilă. 

Despre aceasta au anunţat 
la şedinţa operativă de la Pri-
mărie, şefii direcţiilor genera-
le de profil.

Vadim Cojuşneanu, direc-
torul Combinatului servicii 
funerare, a spus că 95 la sută 
din cimitire sînt salubrizate. 
S-a scos de pe teritoriul lor 
1000 de maşini de gunoi. Şi 
oamenii sînt activi, vin şi fac 
curat la morminte.

De joi, 28 aprilie şi pînă 
luni, 2 mai, autorităţile in-
terzic accesul transportului 

Transport gratuit de Blajini către cimitirul Sf. Lazăr
pe teritoriul cimitirului Sf. 
Lazăr, cel public va fi re-
stricţionat, mai spune Vadim                   
Cojuşneanu. Este permisă 
doar transportarea persoane-
lor cu dizabilităţi.

Cetăţenii care doresc să 
ajungă la cimitirul Sf. Lazăr, 
cel mai mare din Europa, vor 
circula gratis în aceste două 
zile cu autobusele de pe ruta 
C, care vor porni din str.  Vasi-
le Alecsandri, fosta Baie Cen-
trală, cu autobusele de pe ruta 
D, care vor merge prin secto-
rul Rîşcani şi cu autobusele de 
pe ruta 27, care vor merge pe 
str. Ceucari. Acestea vor putea 
fi luate de pe bdul Renaşterii, 
vizavi de Circ. Autobusele 
vor circula de la ora 6.00 di-
mineaţa şi pînă la ora 21.00 
seara, a spus şeful adjunct al 
Direcţiei generale transport 
public şi căi de comunicaţie, 
Adrian Boldurescu.

În caz de necesitate, nu-
mărul unităţilor de transport 
pe aceste rute va fi suplimen-
tat. Adrian Boldurescu a mai 
adăugat că oamenii se vor 
putea deplasa spre cimitir cu 
microbusul şi cu rutele de au-
tobus 10 şi 28, care vor cir-
cula în acea zi pe str. Doina, 
contra plată şi în baza unui 
permis obţinut de la Primărie. 
Duminică şi luni, va fi redi-
recţionat transportul public 
pe str. Doina, în perimetrul 
străzii Socoleni pînă la şosea-
ua Balcani, spune primarul 
Dorin Chirtoacă.

Luminiţa Suveică, şefa 
Direcţiei sănătate a precizat 
că cimitirul Sf. Lazăr va fi 
asigurat cu 4 ambulanţe, ci-
mitirul central cu 2, iar cele-
lalte la solicitare.

Direcţia comerţ, alimenta-
ţie publică şi prestări servicii, 
a pregătit pentru cele 11 cimi-

tire din capitală 30 de autori-
zaţii pentru agenţii economici 
care vor dori să-şi comerci-
alizeze mărfurile în preaj-
ma cimitirelor, din categoria 
acestora sînt excluse băuturi-
le alcoolice, a spus Vladimir 
Nirca, şeful direcţiei. Ordinea 
publică va fi asigurată de un 
efectiv mare de poliţişti, a 
spus Silviu        Muşuc, şeful 
Poliţiei municipale. Acesta 
a mai spus că pentru o mai 
bună asigurare a ordinii, oa-
menii sînt rugaţi să nu vină 
la cimitir cu maşina proprie, 
dar să circule cu transportul 
public.

Chiar dacă de Blajini se 
bea mai puţină apă şi mai 
mult vin, Regia Apă Canal 
Chişinău va asigura cimitirul 
Sf. Lazăr cu 4 cisterne cu apă 
potabilă şi cu 2 cisterne, ci-
mitirul central din str. Arme-
nească.

Doar cîteva din posturile 
de televiziune care activează 
pe teritoriul Republicii Mol-
dova respectă drepturile de 
autor şi cele conexe. În rest, 
celelalte televiziuni pun pe 
post emisiuni sau filme pira-
tate. Declaraţia a fost făcută 
în cadrul unei conferinţe de 
presă, de Vasile Năstase, pre-
şedintele Asociaţiei pentru 
dezvoltarea culturii şi pro-
tecţia drepturilor de autor şi 
conexe. 

În opinia lui Năstase, fe-
nomenul masiv de piraterie, 
comis de unele posturi de te-
leviziune, nu poate fi contra-
carat din motivul că acestea 

Doar cîteva posturi TV din ţară respectă drepturile 
de autor şi cele conexe

sînt fondate sau patronate de 
oameni politici din R. Mol-
dova. Năstase a mai declarat 
că nici Consiliul Coordonator 
al Audiovizualului, care este 
obligat să prevină cazurile de 
piraterie, nu a întreprins în ul-
timii patru ani nimic în direc-
ţia respectivă. 

Sursa citată a mai spus că 
asociaţia pe care o conduce 
a întreprins un şir de măsuri 
pentru a preveni cazurile de 
piratare a produselor unor 
companii internaţionale cu 
renume de posturile de tele-
viziune, dar încă nu a obţinut 
rezultatul scontat. ,,În cazul 
unui post TV, am reuşit să 

aflăm doar că fondator este o 
companie olandeză cu un fond 
statutar de 42 milioane de lei, 
dar nicidecum nu am reuşit să 
aflăm numele conducătorilor 
acestei întreprinderi”, a spe-
cificat Năstase, menţionînd 
că în R. Moldova noţiunea de 
proprietate privată este una 
abstractă. 

Vasile Năstase a mai spus 
că, în ultima perioadă de timp, 
după ce unele televiziuni din 
Moldova au obţinut drepturi 
exclusive asupra unor filme 
sau emisiuni de la compani-
ile internaţionale cu renume, 
se poate observa ,,migraţia 
pirateriei de pe segmentul 

american pe cel rusesc sau 
francez”. 

Preşedintele Asociaţiei 
pentru dezvoltarea culturii şi 
protecţia drepturilor de autor şi 
conexe a solicitat implicarea în 
procesul de luptă contra pira-
teriei atît a societăţii civile, cît 
şi a structurilor de stat, inclusiv 
Procuratura Generală şi MAI. 

Conform datelor Asociaţi-
ei pentru dezvoltarea culturii 
şi protecţia drepturilor de au-
tor şi conexe, care şi-a propus 
monitorizarea a 17 posturi de 
televiziune pe parcursul unui 
an de zile, peste 80 la sută din 
filmele difuzate de televiziuni-
le din Moldova sînt piratate.

Familiile defavorizate cu 
venituri mici care locuiesc în 
aceiaşi locuinţă şi se întreţin 
dintr-un buget comun vor 
avea parte de o campanie de 
informare despre modul de a 
primi ajutor financiar de la 
stat.

În acest sens, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei a lansat la 26 apri-
lie, campania de comunicare 
cu privire la ajutorul social 
acordat persoanelor după ce 
depun o cerere la primărie, 
prin care motivează starea 
financiară.

„Prin ajutorul social, sta-
tul  susţine familiile care cu 
adevărat au nevoie de aceas-
ta. Dar, în acelaşi timp, este 
foarte important ca membrii 
acesteia să se implice, să de-

pună efort pentru a se integra 
în societate, pentru a-şi găsi 
un loc de muncă şi a ieşi din 
impas”, a declarat ministrul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Valentina Buliga.

Campania de comunica-
re, care va dura pînă la finele 
anului 2011, conţine spoturi 
video şi radio, materiale in-

formative - broşuri şi 
pliante, care, pe de o 
parte vor sensibiliza 
populaţia faţă de acest 
subiect, iar pe de altă 
parte, vor informa 
despre procedura de 
acordare a ajutorului 
social.

Pe parcursul anului 
2010, lunar, aproxi-
mativ 32 mii de fami-

lii din ţară au beneficiat de 
ajutor social. Suma medie a 
prestaţiei a constituit circa 
700 de lei.

În total, pe parcursul 
anului 2010, peste 59 mii de 
familii defavorizate au bene-
ficiat de cel puţin o plată a 
prestaţiei de ajutor social.

Conform datelor oferite 
de minister, în R. Moldova 
sînt aproximativ 75 mii de 
familii foarte sărace.

Ajutor social familiilor 
defavorizate

Mai mult de jumătate de milion 
de pasageri au traversat 

frontiera ţării în perioada 
sărbătorilor de Paşti

În perioada sărbătorilor de Paşti din numărul de 569 mii 
traversări înregistrat la nivelul întregii frontieri, peste 168 
mii treceri au fost efectuate de cetăţeni străini şi aproximativ 
401 mii, de cetăţenii moldoveni, potrivit datelor Serviciului 
de  Grăniceri.

La frontiera de stat au fost înregistrate mai mult de jumă-
tate de milion de pasageri, care au traversat frontiera ţării şi 
aproximativ 124 mii traversări mijloace de transport. Cea mai 
„activă” frontieră  a fost 
cea cu Ucraina, în spe-
cial punctul de trecere 
Otaci, în care au fost 
înregistrate peste 114 
mii traversări persoane. 
A urmat Leuşeniul cu 
56 mii traversări per-
soane, Volcineţ peste 
47 mii, Sculeni peste 
41 mii, Aeroport peste 38 mii şi Palanca peste 27 mii traversări 
persoane.

De asemenea, numărul de traversări a cetăţenilor străini a 
crescut, în perioada 18-24 aprilie, cu 22 % faţă de perioada 
similară a anului trecut.  Astfel, în perioada de referinţă au fost 
înregistrate 163 mii traversări persoane la intrarea în ţară şi 113 
mii traversări, la ieşire.

Potrivit Serviciului Grăniceri, şirul de măsuri, menit să flu-
idizeze traficul şi să reducă timpii de aşteptare la controlul de 
frontieră va continua pînă la 13 mai, în punctele de trecere se 
va lucra la capacitate maximă pentru asigurarea unui control 
operativ şi fluent, în acest sens,  fiind pregătiţi ofiţeri  şi tehnică 
portativă  de citire a documentelor de călătorie.
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n acest context, pro-
punerea Fundaţiei Est-
Europene de instru-

ire a judecătorilor în acest 

domeniu a fost acceptată pe 
deplin de INJ. Cu un gene-
ric în ritmul vieţii cotidiene 
„Contenciosul electoral: 
aspecte teoretice şi practi-
ce”, seminarul de formare a 
formatorilor INJ a dat star-
tul instruirii. Evenimentul 
şi-a desfăşurat lucrările în 
luna martie curent, fiind or-
ganizat de INJ în colaborare 
cu Fundaţia Est-Europeană, 

Comisia Electorală Centra-
lă şi Fundaţia Internaţională 
pentru Sistemele Electorale, 
cu participarea judecătorilor 
din curţile de apel şi Curtea 
Supremă de Justiţie, prece-
dat de 5 seminare zonale de 
instruire a judecătorilor. 

În cadrul seminarului 
de formare a formatorilor,   
Anastasia Pascari, Director 
executiv al INJ, Steven Gray, 
Director pe Ţară, IFES, Iurie 
Ciocan, Preşedintele Comi-
siei Electorale Centrale, So-

rin Mereacre, Preşedintele 
Fundaţiei Est-Europene, Iu-
lia Sîrcu, judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie şi Ion 

Creangă, profesor univer-
sitar, în domeniul dreptului 
administrativ au abordat te-
matici ce ţin de soluţionarea 
litigiilor de către organele 
electorale, procedura de exa-
minare a acestora în instan-
ţele de judecată, răspunderea 
contravenţională pentru în-
călcarea legislaţiei electora-
le, precum şi necesitatea şi 
perspectivele perfecţionării 

legislaţiei privind contenci-
osul electoral. Alţi formatori 
naţionali precum Svetlana 
Novac, judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie, Mihail 
Antonov şi Aurelia Parpa-
lac, judecători la Curtea de 
Apel Bender/Căuşeni, Elena      
Lazareva, judecător la Cur-
tea de Apel Comrat, Domni-
ca Manole, judecător la Cur-
tea de Apel Chişinău, Edu-
ard Ababii şi Tatiana Duca, 
judecători la Curtea de Apel 
Bălţi, Ion Dănilă şi Galina 

Varvin, judecători la Curtea 
de Apel Cahul, Corneliu Gu-
rin, expert juridic ADEPT, 
au pus în discuţie aceleaşi 

tematici în cadrul semina-
relor de instruire continuă a 
judecătorilor în teritoriu care 
şi-au desfăşurat lucrările la 
Chişinău, Căuşeni, Comrat, 
Bălţi şi Cahul, pe parcursul 
lunii aprilie curent.

Reieşind din dispoziţiile 
constituţionale, precum şi ac-
tele internaţionale, rezultă în 
mod firesc principiul votului 
universal care garantează fi-
ecărui cetăţean dreptul de a 
alege şi de a fi ales fără de-
osebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, 
sex, opinie, apartenenţă poli-
tică, avere sau origine socială. 

În contextul acestor abordări, 
în cadrul seminarelor zonale, 
formatorii naţionali s-au ex-
pus asupra reglementărilor şi 
standardelor internaţionale a 
acestui drept, precum şi asu-
pra drepturilor concurenţilor, 
observatorilor şi mass-media 
ca drept de acces la informa-
ţie în cadrul alegerilor. 

Importanţa instruirii 
judecătorilor în domeniul 
contenciosului electoral este 
determinată inclusiv prin 

prisma litigiilor electorale, 
participanţii la seminar avînd 
ocazia de a-şi aprofunda cu-
noştinţele şi de a dezbate 
chestiuni cu referire la pro-
cedura de examinare a aces-
tor categorii de litigii. Fiind 
determinate de majoritatea 

divergenţelor ce ţin de rea-
lizarea drepturilor electorale 
de către cetăţenii Republicii 
Moldova, examinarea şi so-
luţionarea litigiilor electo-
rale reprezintă unul dintre 
mijloacele principale de pro-
tecţie a drepturilor exclusiv 
politice de a alege şi de a fi 

ales. Asfel, reglementarea 
normativă a procedurii de 
examinare a acestor catego-

rii de litigii prin intermediul 
instituţiei contenciosului 
electoral pare a fi nu numai 
admisibilă, dar şi cu certitu-
dine justificată.

De asemenea, în cadrul 
lucrărilor a fost abordată şi 
soluţionarea litigiilor de că-
tre organele electorale, în 
calitate de formatori fiind 
desemnaţi reprezentanţii Co-
misiei Electorale Centrale 
Corina Borzin, Igor Vremea 
şi Vasile Gafton.

Un rol important în edifi-
carea şi consolidarea cunoş-
tinţelor teoretice şi practice 
ale participanţilor în dome-
niul contenciosului electoral 
a avut-o jurisprudenţa CtE-
DO, cu referire la Articolul 
3 al Protocolului nr.1 al Con-

venţiei pentru Drepturile şi 
Libertăţile Fundamentale ale 
Omului care reglementează 
obligaţia părţilor contractan-
te de a organiza, la intervale 
rezonabile, alegeri libere cu 
vot secret, în condiţiile care 
să se asigure libera expri-
mare a opiniei poporului cu 

privire la alegerea corpului 
legislativ. Astfel, participan-
ţii la seminare au avut ocazia 

de a trata tematica abordată 
cu referire la cazuri practice 
de soluţionare a acestor cate-
gorii de litigii în raport cu le-
gislaţia electorală naţională 
prezentate de către formato-
rii naţionali instruiţi. Au fost 
puse în discuţie şi Liniile Di-
rectorii cu privire la alegeri, 
adoptate de către Comisia 
de la Veneţia în cadrul celei 
de-a 51-a Sesiuni Plenare din 
2002 cu referire la organiza-
rea alegerilor, procedura de 

votare, monitorizarea alege-
rilor, dar şi alte condiţii im-
puse în acest sens. 

În cadrul seminarelor zo-
nale de instruire au benefici-
at 88 de judecători. La finele 
fiecărui seminar au fost înmî-
nate certificate de participare 

care atestă instruirea acesto-
ra în domeniul vizat. 

Ecaterina FISTICAN,
consultant în Secţia 

abilităţi non-juridice,
relaţii cu publicul 

şi editări,
Institutul Naţional 

al Justiţiei

Instruirea judecătorilor în perspectiva alegerilor locale
Examinarea litigiilor electorale este o parte indispensabilă a procesului elec-

toral, iar orice instruire în acest domeniu constituie o posibilitate de a pătrunde 
cît mai adînc în cadrul legal ce ţine de soluţionarea acestor categorii de litigii. 
Fiind un ansamblu de norme juridice care reglementează procedura formu-
lării şi soluţionării cererilor prin care se contestă încălcarea reglementărilor 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, instituţia contenciosului 
electoral îşi rezervă rolul unui mecanism juridic de efectuare a controlului în 
cadrul procesului electoral, fiind garanţia asigurării unor alegeri libere, demo-
cratice şi corecte. În perspectiva alegerilor electorale locale, instruirea forma-
torilor şi instruirea continuă a judecătorilor în acest domeniu este prerogativa 
Institutului Naţional al Justiţiei, luîndu-se în consideraţie aportul considerabil 
al instanţelor de judecată în vederea examinării şi soluţionării litigiilor elec-
torale, confirmării legalităţii alegerilor electorale drept unul dintre mijloacele 
principale de asigurare a drepturilor exclusiv politice de a alege şi de a fi ales.  

Î
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La eveniment au parti-
cipat factori de decizie din 
cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii, Procuraturii 
Generale, Institutului Naţio-
nal al Justiţiei, Ministerului 
Justiţiei, Oficiului Central de 
Probaţiune,  şi altor instituţii.

Necesitatea aprofundării şi 
lărgirii aplicabilităţii pedepse-
lor alternative la detenţie a fost 
unul din subiectele discutate. 
Astfel, membrul Consiliu-
lui Superior al Magistraturii, 
Dumitru Visternicean a sub-
liniat importanţa referatului 
presentenţial de probaţiune în 
asigurarea calităţii actului de 
justiţie din perspectiva apli-
cării individuale a sancţiuni-
lor comunitare.

Un alt subiect asupra că-
ruia participanţii la eveniment 
şi-au expus opiniile a vizat 
procesul de evaluare a perso-
nalităţii făptuitorului. Potrivit 
experţilor, acest proces pre-
supune vaste cunoştinţe psi-
hosociale, pe care nu toţi con-
silierii de probaţiune le au. În 
acest sens, Mircea Roşioru, 
reprezentant al Procuraturii 
Generale, a propus mai multe 
recomandări privind antrena-
rea în procesul de elaborare 
a rapoartelor presentenţiale 

Eficientizarea sistemului de probaţiune – o necesitate
Serviciul de probaţiune din Republica Moldo-

va a cunoscut o dezvoltare considerabilă în ulti-
mii ani. Totuşi, mecanismul normativ de aplicare 
a acestui serviciu, inclusiv a muncii neremunera-
te, nu este bine definitivat şi necesită ajustări. O 
recunoaşte chiar şeful Oficiului Central de Pro-
baţiune, Igor Cepraga. Cît priveşte beneficiarii, 
este necesară adoptarea, în cadrul sistemului de 
probaţiune, a unui spectru de programe indivi-
duale de tratament diferenţiat pe grupuri ţintă. 
Acestea sînt cîteva din concluziile la care au ajuns 
participanţii la masa rotundă cu genericul „Efi-
cientizarea  sistemului de executare a măsurilor 
nonprivative de libertate”.

de probaţiune a persoanelor 
ce au cunoştinţe în domeniul 
psihologic, precum şi înainta-
rea unei iniţiative legislative 
care ar facilita interacţiunea 
dintre ofiţerul de urmărire pe-
nală şi consilierii de probaţiu-
ne.      

În urma dezbaterii, exper-
ţii au ajuns la concluzia că, la 
moment, nu există o strategie 
clară de pregătire a consilie-
rilor de probaţiune. Conform 
unor sugestii, această instru-
ire ar putea fi efectuată, ca 
şi opţiune, cu precădere în 
cadrul Institutului Naţional 
al Justiţiei. Potrivit reprezen-
tantului instituţiei, Ecaterina 
Popa, INJ este deschis spre 
colaborare la un asemenea 
nivel, mai ales că deja există 
o istorie a acestei colaborări. 
În acest context, Institutul de 
Reforme Penale şi-a reiterat 
disponibilitatea de a contri-
bui la instruirea consilierilor 
de probaţiune prin elaborarea 
unei curricule şi a materiale-
lor de instruire şi de suport 
metodologic.  

În cadrul mesei rotunde 
au răsunat şi alte propuneri, 
printre care se numără:  

- elaborarea unor norme 
metodologice cu titlu de re-

comandare în vederea deter-
minării criteriilor de solicita-
re şi întocmire a referatelor 
presentenţiale; 

- formarea şi consolidarea 
unei asociaţii a consilierilor 
de probaţiune, care ar spori 
independenţa profesională şi 
funcţională şi în cadrul căreia 
să fie luate măsurile cores-
punzătoare de adoptare a unui 
cod de etică;

- elaborarea criteriilor de 
performanţă în activitatea de 
probaţiune, evaluarea obiec-

tivă a consilierilor şi stimu-
larea celor care au cele mai 
bune performanţe;

 - dezvoltarea de către ser-
viciul de  probaţiune a unor 
programe de implicare a vo-
luntarilor în procesul de rein-
tegrare socială a persoanelor 
eliberate din detenţie şi a ce-
lor condamnate la sancţiuni 
comunitare ş.a.

 Menţionăm că evenimen-

tul a fost organizat la iniţia-
tiva Institutului de Reforme 
Penale şi se încadrează în 
proiectul „Consolidarea im-
plementării alternativelor la 
detenţie în Republica Moldo-
va”, implementat cu suportul 
Open Society Institute, Buda-
pesta. Începînd cu luna sep-
tembrie, 2010, IRP a moni-
torizat participativ activitatea 
serviciului de probaţiune prin 
diverse instrumente şi meto-
de, printre care: aplicarea de 
chestionare, focus-grupuri cu 

actorii implicaţi etc. În urma 
activităţii de monitorizare a 
fost elaborat un raport. 

Pentru cei care nu cunosc, 
probaţiunea este un complex 
de activităţi de evaluare, asis-
tenţă, consiliere psihosocială 
şi supraveghere în comunitate 
a persoanei în conflict cu le-
gea penală (învinuit, inculpat, 
condamnat) cu scopul de a o 
reintegra în societate şi de a 

proteja comunitatea de riscul 
recidivei. Probaţiunea dispu-
ne de strategii de intervenţie 
în toate etapele procesului de 
înfăptuire a justiţiei penale. 
Astfel, există probaţiune:

- presentinţială - evaluare 
psihosocială a personalităţii 
bănuitului, învinuitului, in-
culpatului;

- sentinţială: în comunita-
te - activităţi orientate spre re-
integrarea socială a persoane-
lor eliberate de pedeapsa pe-
nală prin asistenţă, consiliere, 

controlul comportamentului 
şi supravegherea respectării 
obligaţiilor impuse de instan-
ţă;

- penitenciară - activităţi 
socio-educative desfăşurate 
în penitenciar şi activităţi de 
pregătire pentru eliberare din 
locurile de detenţie;

- postpenitenciară - acor-
dare de asistenţă persoanelor 
eliberate din locurile de de-

tenţie în scopul reintegrării 
lor în societate.    

Diversitatea activităţilor 
de probaţiune serveşte unui 
dublu scop: protecţia comu-
nităţii prin monitorizare con-
tinuă a comportamentului 
infractorului şi reintegrarea 
socială a acestuia. Potrivit 
autorilor studiului, avantajele 
unei asemenea reacţii sociale 
sînt evidente: nu toate tipu-
rile de infracţiuni sînt atît de 
grave, încît să necesite deten-
ţii costisitoare; cei eliberaţi 
sub probaţiune pot obţine 
sau menţine serviciul şi plăti 
impozite/taxe; infractorii pot 
avea grijă de propriile familii 
şi îşi pot îndeplini celelalte 
obligaţii financiare fără să de-
vină o povară pentru stat etc. 

Instituţia probaţiunii este 
implementată în Republica 
Moldova la nivel de proiecte 
pilot de IRP începînd cu anul 
2003. Instituţional, serviciul 
de probaţiune a fost creat la 
12 ianuarie 2007, preluînd în 
totalitate rezultatele proiecte-
lor pilot ale IRP. Cadrul nor-
mativ-juridic al probaţiunii a 
fost consolidat prin Legea nr. 
8-XVI din 14.02.2008 cu pri-
vire la probaţiune. 

Potrivit statisticii, numă-
rul beneficiarilor serviciului 
de probaţiune este în continuă 
creştere. Astfel, la 1 ianuarie 
2010, serviciul de probaţiune 
avea 6493 de beneficiari, in-
clusiv 213 copii în conflict cu 
legea. Dintre aceştia, 843 (in-
clusiv 25 copii) persoane au 
fost condamnate la muncă ne-
remunerată în beneficiul co-
munităţii, 3170 (inclusiv 178 
copii) persoane - condamnate 
cu suspendarea executării pe-
depsei şi 1229 persoane - eli-
berate înainte de termen.  

Lilia DUMINICA

Organizat în incinta Misiunii OSCE, foru-
mul a întrunit procurori din Republica Moldo-
va, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernu-
lui, Institutului Naţional al Justiţiei, precum şi 
ai societăţii civile. De asemenea, în calitate de 
experţi în stabilirea premiselor necesare pentru 
o reformă calitativă a Procuraturii Republicii 
Moldova au participat procurori ai Procuratu-
rilor Generale din statele baltice, desemnaţi în 
cadrul Proiectului „Susţinerea reformei Pro-
curaturii şi consolidarea capacităţilor ei, în 
baza experienţei statelor baltice”. 

În cuvîntul de salut, şeful Misiunii OSCE 
în Moldova, Philip Remler, a ţinut să menţio-
neze că proiectul vizat nu urmăreşte să ofere 
un model unic de reformare. „Mai curînd, pro-
curorii moldoveni se pot folosi de experien-
ţa statelor baltice atunci cînd se confruntă cu 
probleme similare, pentru a vedea ce a mers şi 
ce nu, fără a reinventa roata”, a precizat înaltul 
oficial. „Este alegerea Procuraturii, să aplice 
sau nu, practica colegilor baltici”, a mai punc-
tat acesta. 

La rîndul său, Procurorul General a remar-
cat cu acest prilej, că retrospectiva reformării 

Procurorii din statele baltice îşi împărtăşesc experienţa cu colegii din Moldova
Procurori din Letonia, Lituania şi Estonia, state ale căror instituţii au 

încheiat cu succes procesul de tranziţie la normele europene, au împărtăşit 
colegilor din Moldova experienţa proprie şi cele mai bune practici ale lor în 
domeniu.  S-a întîmplat în cadrul unei mese rotunde, organizate de Misiunea 
OSCE în Moldova, în parteneriat cu Procuratura Generală. La evenimentul 
care s-a desfăşurat cu genericul „Statutul şi rolul Procuraturii într-un stat de 
drept” a participat şi Procurorul General al RM, Valeriu Zubco. 

Procuraturii a traversat o serie de etape şi, 
pentru moment, instituţia se află în cău-
tarea unei soluţii noi şi moderne a refor-
mării. „Bazîndu-ne inclusiv pe opiniile 
experţilor care consideră că Procuratura 
nu a fost încă definitiv reformată, intenţi-
onăm să operăm unele modificări în plan 
legislativ, astfel încît ea să răspundă atît 
necesităţilor timpului, cît şi recomandări-
lor Consiliului Europei vizînd fundamen-
tarea locului, rolului şi statutul Procura-
turii în sistemul de justiţie”, a comunicat 
Valeriu Zubco.  

Acesta a dat asigurări că Procuratura 
este deschisă şi dispusă să se consulte şi 
să îşi împărtăşească viziunile cu procuro-
rii din statele baltice, precum şi cu socie-
tatea civilă. În opinia Procurorului Gene-
ral, acest fapt va crea premisele necesare 
pentru consolidarea capacităţilor instituţi-
onale şi alinierea la practica statelor - membre 
ale Uniunii Europene.

În cadrul discuţiilor, participanţii au abor-
dat o gamă largă de subiecte, principalele re-
ferindu-se la măsurile întreprinse, eforturile 

depuse, rezultatele obţinute şi progresele înre-
gistrate de Procuraturile Letoniei, Lituaniei şi 
Estoniei în procesul de reformare a propriilor 
instituţii. Părţile au făcut un schimb de opi-
nii cu privire la reforma şi modernizarea ac-
tivităţii organelor Procuraturii din Republica 
Moldova, au analizat legislaţia şi au identificat 
noi modalităţi de amplificare a cooperării în 
viitor. 

Proiectul „Susţinerea reformei Procura-
turii şi consolidarea capacităţilor ei, în baza 
experienţei statelor baltice” face parte din 
Memorandumul de înţelegere, semnat la 18 

martie curent, între Procuratura Generală şi 
Misiunea OSCE în Moldova, cu privire la sus-
ţinerea reformei Procuraturii şi consolidarea 
capacităţilor acesteia.

Conform documentului, părţile au desem-
nat membrii Grupului de Experţi, format din 
reprezentanţi ai Procuraturii Generale, ex-
perţi din ţările baltice, precum şi din partea 
Misiunii OSCE. Pînă la finele anului curent, 

experţii urmează să evalueze şi să analizeze 
problemele-cheie ale Procuraturii RM. 

Lilia DUMINICA
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Un argument în susţine-
rea afirmaţiei ministrului este 
analiza indicilor ce caracteri-
zează dinamica accidentelor 
rutiere pe parcursul ultimilor 
4 ani (2007-2010), prezentată 
în cadrul şedinţei. Aceasta de-
notă că pe fundalul majorării 
anuale a numărului acciden-
telor de circulaţie, datorită 
sporirii fluxului de transport, 
se atestă o stabilizare a numă-
rului persoanelor decedate ca 
urmare a acestora. 

Potrivit ministrului, stabi-
lizarea se datorează atît cam-
paniilor desfăşurate sub egida 
Consiliului Naţional pentru 
Securitatea Circulaţiei Rutie-
re avînd ca obiectiv promova-
rea siguranţei traficului rutier 
drept una din priorităţile poli-
ticii naţionale, cît şi aprobării 
şi implementării unor impor-
tante documente de politici 
în acest domeniu, cum ar fi 
Planul de acţiuni pentru redre-
sarea situaţiei în domeniul si-

Asigurarea securităţii circulaţiei rutiere – o prioritate a MAI
Asigurarea securităţii circulaţiei rutiere şi 

sporirea gradului de protecţie a participanţilor 
la trafic este una din priorităţile MAI. Cel puţin 
aşa a declarat ministrul Afacerilor Interne,   Ale-
xei Roibu, la şedinţa recentă a Consiliului Naţio-
nal pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere. 

guranţei traficului rutier pînă 
în anul 2014 şi Strategia naţi-
onală pentru siguranţa rutieră.

Conform datelor statisti-
ce, pe parcursul anului 2011 
se atestă o diminuare cu         
12,1 %  a numărului persoa-
nelor decedate în accidente 
de circulaţie, şi cu 4,0 % a ce-
lor traumatizate, comparativ 
cu perioada analogică a anu-
lui precedent. Totuşi, la capi-
tolul estimărilor comparative 
ale datelor statistice, Alexei    
Roibu a ţinut să menţioneze 
că nu le consideră totalmen-
te relevante, pornind de la 
considerentul că drept etalon 
pentru o îmbunătăţire a situ-
aţiei nu ar trebui să servească 
doar o simplă referire la peri-
oadele analogice anterioare.

Potrivit sursei citate, în 
acest sens, în cadrul Minis-
terului de Interne au fost 
efectuate estimări şi analize 
complexe privind dinamica 
accidentelor şi factorii care 

au influenţat producerea ac-
cidentelor. S-a examinat şi pe 
cît de adecvate şi prompte au 
fost acţiunile tuturor autorită-
ţilor publice cu responsabili-
tăţi în domeniul dat.

La capitolul colaborare 
cu societatea civilă, ministrul 

Pornind de la acelaşi deziderat 
integraţionist al Republicii Moldo-
va în comunitatea europeană, mo-
dernizarea, racordarea sectorului 
media la noile standarde devine o 
necesitate. În acest context, IDIS 
„Viitorul” a înmînat la 22 aprilie 
2011, Foaia de parcurs pentru eu-
ropenizarea media, preşedintelui 
Comisiei parlamentare de profil, 
Chiril Lucinschi.

„În condiţiile în 
care Comisia parla-
mentară care are grijă 
de acest sector a sufe-
rit schimbări de com-
ponenţă, justificate de 
scrutinele care se tot 
succed, ne-am pro-
pus ca prin acest do-
cument să îndemnăm 
Legislatorul să fie 
consecvent în a refor-
ma audiovizualul public, de a stabili 
clar rolul Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului. Domeniul me-
dia are nevoie de politici continue 
şi clare şi de susţinere permanentă. 
Totodată, vrem ca să se meargă pe 
filosofia de a interveni acolo unde 
e strictă nevoie, lăsînd breasla să 
se autoreglementeze, ţinînd cont 
de istoria de succes a Consiliului 
de presă”, susţine expertul IDIS     
Cornel Ciurea.

La rîndul său, preşedintele Co-
misiei parlamentare pentru cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport şi 
mass-media, Chiril Lucinschi, sub-
liniază: „Comisia va examina mi-
nuţios aceste recomandări şi sîntem 
bucuroşi că avem o colaborare cu 
societatea civilă, în special cu IDIS 
„Viitorul.”

Foaia de parcurs pentru euro-
penizarea media este structurată pe 
cinci compartimente: reforma audi-
ovizualului public, reforma CCA, 

IDIS „Viitorul” a transmis Foaia 
de parcurs pentru europenizarea media 

Comisiei parlamentare de profil
transparenţa finanţării mass-media, 
politici de stimulare a dezvoltării 
media independente şi optimizarea 
cadrului legal. 

Astfel, comisiei parlamentare 
de profil i se sugerează să plede-
ze pentru o implicare mai activă a 
Legislativului în procesul de ela-
borare a bugetului IPNA Compania 
,,Teleradio-Moldova”: „Activitatea 

Parlamentului în 
raport cu audio-
vizualul public ar 
trebui să depăşeas-
că practica deja in-
stituţionalizată de 
a reacţiona sau de 
a lua o atitudine în 
legătură cu politica 
Companiei. Cu alte 
cuvinte, Legislati-
vul ar trebui să se 
implice mai activ 

în ceea ce ţine de necesităţile finan-
ciare şi tehnice ale TRM, pentru a 
asigura buna funcţionare a aceste-
ia”. Totodată, e nevoie de a insista 
pe introducerea taxei de abonament 
pentru serviciile publice de radiodi-
fuziune, măsură care ar putea con-
solida capacităţile financiare ale 
instituţiei şi independenţa sa edito-
rială faţă de ingerinţele politicului.

Noua Comisie parlamentară 
pentru cultură, educaţie, cerceta-
re, tineret, sport şi mass-media ar 
trebui să continue eforturile de a 
adopta un nou Cod al Audiovizu-
alului, care să instituie principiul 
de responsabilizare individuală şi 
colectivă a membrilor CCA: „Asta 
pentru a evita angajarea politică a 
acestor persoane, inclusiv demisia 
în caz de nerespectare a legislaţiei 
care reglementează sectorul”.

O altă prioritate ar trebui să 
fie identificarea unei soluţii legale 
pentru cazul UTA Găgăuzia, cînd 

executivul autonomiei şi-a atribuit 
funcţiile Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului şi a eliberat li-
cenţe operatorilor locali de televi-
ziune prin cablu.

Pentru a evita concentrarea sau 
chiar monopolul proprietăţii me-
dia, Comisia parlamentară trebuie 
să includă în cadrul legal naţional 
prevederi menite să asigure trans-
parenţa şi accesul liber la infor-
maţia cu privire la proprietăţile                     
mass-media, inclusiv la informa-
ţiile despre tirajele de presă şi 
structurile de holding mass-media 
existente în Moldova. E nevoie de 
a elabora un mecanism eficient care 
ar asigura publicarea informaţiilor 
privind sursa şi valoarea donaţiilor, 
inclusiv a celor nefinanciare, pre-
cum şi referitor la persoanele care 
deţin şi influenţează politica edito-
rială a mijloacelor de informare în 
masă respective.

Totodată, trebuie imprimată 
viteză procesului de trecere de la 
televiziunea analogică la cea digi-
tală în termenele de pînă la 16 iunie 
2015. În acelaşi timp, tot mai multe 
voci solicită abrogarea Legii presei, 
care nu e mai mult decît un vestigiu 
sovietic. Un proiect de lege care aş-
teaptă să iasă la lumină este cel cu 
privire la ajutoarele de stat pentru 
publicaţiile periodice.

Foaia de parcurs pentru euro-
penizarea mass-media a fost elabo-
rată în cadrul proiectului european 
„Dezvoltarea şi promovarea unui 
climat mediatic modern în Repu-
blica Moldova”. Toate priorităţile 
legislative incluse în document re-
prezintă produsul a un an de con-
sultări cu mediul jurnalistic din 
Chişinău, Bălţi şi Comrat, dar şi cu 
membrii CCA şi ai comisiei parla-
mentare de profil. 

Cor. DREPTUL

a menţionat că la solicitarea 
MAI, mai multe organizaţii 
neguvernamentale au confir-
mat disponibilitatea de a im-
plementa acţiuni comune de 
informare, de educare a parti-
cipanţilor la trafic şi de preve-
nire a situaţiilor accidentare. 

În acest sens, deja a fost im-
plementat un şir de proiecte 
cu impact pozitiv asupra se-
curităţii rutiere.

Menţionăm că la şedinţa 
Consiliului Naţional pentru 
Securitatea Circulaţiei Ruti-
ere, a fost pus în discuţie şi 

Planul de măsuri privind lan-
sarea, la 11 mai 2011, în Re-
publica Moldova, a Decadei 
acţiunilor pentru siguranţa 
rutieră sub egida Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii a ONU.

Lilia DUMINICA

Consiliul de administrare 
al Programului de atragere a 

remitenţelor în economie PARE 
1+1 a aprobat 20 de proiecte 

investiţionale
Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Economiei, pentru 

cofinanţarea afacerilor au fost alocate peste 6 milioane de lei, fiind 
dublate investiţiile efectuate de întreprinderile fondate de muncitorii 
migranţi sau rudele lor care au decis să investească banii primiţi de 
peste hotare. 

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a apre-
ciat că există o cerere importantă din partea cetăţenilor migranţi, 
pentru a primi un astfel de sprijin din partea Guvernului în cadrul 
Programului PARE 1+1. Astfel, mai mult de jumătate din benefici-
arii de cursuri specializate, oferite în cadrul programului, de către 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, ODIMM, au depus deja dosare pentru a obţine finanţare. 

Consiliul de administrare al PARE 1+1 a evaluat rezultatele pro-
iectului pilot, lansat în anul 2010 şi a decis să finanţeze în continuare 
programul, în limita resurselor bugetare disponibile, după principiul 
„primul venit, primul servit”. Totodată, urmează a fi identificate mij-
loace suplimentare pentru capitalizarea bugetului PARE 1+1. 

„Vom sprijini în continuare iniţiativa privată şi întoarcerea cetă-
ţenilor noştri aflaţi la muncă peste hotare. Prioritate va fi acordată 
afacerilor desfăşurate în regiunile rurale, care creează noi locuri de 
muncă, în domenii ce pot contribui la sporirea exporturilor, înlocui-
rea produselor din import sau în sfera serviciilor”, a declarat Valeriu 
Lazăr. Ministrul Economiei a cerut ODIMM flexibilitate şi transpa-
renţă maximă în examinarea şi aprobarea dosarelor de finanţare.

În cadrul Programului pilot PARE 1+1, lansat la finele anului 
2010, au fost finanţate 9 afaceri, din fonduri oferite de Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie. În prezent sînt depuse pentru finan-
ţare în total 57 de dosare. 

Programul PARE 1+1 îşi propune să atragă în economie remi-
tenţele provenite de la muncitorii moldoveni aflaţi peste hotare prin 
oferirea suportului informaţional-consultativ şi administrativ pentru 
a fi lansate afaceri, precum şi cofinanţării investiţiilor efectuate din 
aceste surse. 

PARE 1+1 prevede că pentru fiecare leu investit din cîştigurile 
lor în străinătate, gasterbaiterii Moldovei sau rudele lor de gradul 
I vor primi un leu din partea Guvernului Moldovei, cu condiţia că 
aceste fonduri sînt direcţionate spre crearea sau dezvoltarea între-
prinderilor private cu capital social. 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

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 2011,  nr. 16(371)

&

Educaţie juridică

Locuiesc în sat şi cunosc care sînt terenurile de 
pămînt care aparţin locuitorilor din localitate, însă 
nu ştiu care sînt acele terenuri care potrivit legii 
aparţin primăriei. 

Petru Dascăl,
r-n Orhei  

Conform prevederilor Le-
gii privind terenurile, propri-
etate publică şi delimitarea 
lor de domeniul public al 
satului (comunei), oraşului 
(municipiului) ţin: 

a) terenurile aferente clă-
dirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea primăria, institu-
ţiile publice de interes local, 
cum ar fi: teatrele, biblioteci-
le, muzeele, spitalele, policli-
nicile, instituţiile de educaţie 
şi de învăţămînt etc.; 

b) terenurile împădurite, 
cu excepţia  terenurilor fon-
dului silvic proprietate pu-
blică a statului; terenurilor 
fondului apelor proprietate 
publică a statului, inclusiv 
terenurile obiectivelor ac-
vatice de suprafaţă, situate 
pe teritoriul a două sau mai 
multe raioane, ori situate pe 
teritoriul unui singur raion 
şi destinate protecţiei siste-
mului energetic, necesităţilor 
domeniului transporturilor şi 
ale altor servicii de stat; tere-
nurilor obiectivelor acvatice 
de frontieră; terenurilor de-
clarate arii naturale protejate 
de stat; terenurilor staţiunilor 
balneare de importanţă naţi-
onală; terenurilor zonelor de 
protecţie a apelor şi zonelor 
sanitare, conform datelor din 
cadastrele respective, fîşiile 
forestiere, terenurile desti-
nate reţinerii apei, terenurile 
zonelor de protecţie a apelor 
şi zonelor sanitare, terenurile 

destinate măsurilor antierozi-
onale, coridoarelor ecologice 
şi altor scopuri de protecţie a 
mediului; 

c) terenurile aferente 
obiectivelor de menire soci-
al-culturală proprietate pu-
blică a unităţilor administra-
tiv-teritoriale, terenurile ocu-
pate de pieţe, străzi, pasaje, 
terenurile folosite pentru căi-
le de comunicaţie, terenurile 
ocupate de parcuri, grădini 
publice, scuaruri, terenuri-
le folosite pentru cimitire şi 
pentru alte necesităţi ale gos-
podăriei comunale locale; 

d) terenurile destinate 
transportului rutier, ferovi-
ar, naval, aerian, transportu-
lui prin conducte, liniilor de 
telecomunicaţii, liniilor de 
transport de energie electri-
că, exploatărilor miniere şi 
altor necesităţi industriale 
ale autorităţilor administra-
ţiei publice locale, cu ex-
cepţia terenurilor ocupate 
de drumurile naţionale, de 
căile ferate şi de zonele lor 
de protecţie, terenurile ocu-
pate de conductele naţionale 
şi internaţionale de transport 
al gazelor, de alte reţele de 
transport proprietate publică 
a statului;

e) terenurile zonelor ver-
zi; 

f) terenurile ocupate de 
obiective acvatice artificia-
le, precum şi a celor aflate în 
proprietate privată. 

Încheierea căsătoriei are 
loc la organele de stare ci-
vilă. Drepturile şi obligaţiile 
juridice ale soţilor iau naştere 
din ziua înregistrării căsăto-
riei la organele de stare civi-
lă. Declaraţia de căsătorie se 
depune personal de cetăţenii 
care doresc să se căsătoreas-
că la organul de stare civilă în 
a cărui rază teritorială se află 
domiciliul unuia dintre ei sau 
al părinţilor unuia dintre ei.  
În declaraţia de căsătorie, vi-
itorii soţi trebuie să indice că 
nu există nici un impediment 
legal la căsătorie. Depunerea 
declaraţiei de căsătorie şi în-
registrarea căsătoriei au loc 
în modul stabilit pentru înre-
gistrarea de stat a actelor de 
stare civilă.

Pentru încheierea căsători-
ei este necesar consimţămîntul 
reciproc, neviciat, exprimat 
personal şi necondiţionat, al 
bărbatului şi femeii care se că-
sătoresc, precum şi atingerea 
de către ei a vîrstei matrimoni-
ale. Persoanele care doresc să 
se căsătorească sînt obligate să 
se informeze reciproc despre 
starea sănătăţii lor. Încheierea 
căsătoriei se face în prezenţa 
persoanelor care se căsătoresc, 
după expirarea unui termen de 
cel puţin o lună din momentul 
depunerii de către ele a decla-
raţiei de căsătorie.  Dacă exis-
tă motive temeinice, la cererea 
persoanelor care doresc să se 
căsătorească, şeful oficiului 
de stare civilă poate reduce 
termenul menţionat, iar în 
cazuri excepţionale (pericol 
pentru viaţă, graviditate, naş-
terea copilului etc.), căsătoria 
poate fi încheiată chiar în ziua 
depunerii declaraţiei. Terme-
nul maximal ce se stabileşte 
pentru încheierea căsătoriei 
nu va depăşi două luni de la 
data depunerii declaraţiei de 
căsătorie.

Persoanele care doresc să 

Condiţiile şi modalitatea de încheiere a căsătoriei 
se căsătorească sînt supuse 
unui examen medical gratuit 
obligatoriu. Rezultatul exa-
menului medical se comunică 
numai persoanei examinate, 
eliberîndu-i-se un certificat 
ce atestă trecerea controlului 
respectiv, care se prezintă or-
ganului de stare civilă. Mo-
dul, termenul şi limitele exa-
menului medical sînt stabilite 
de Guvern.

Vîrsta matrimonială mi-
nimă este de 18 ani.  Pentru 
motive temeinice, se poate 
încuviinţa încheierea căsăto-
riei cu reducerea vîrstei ma-
trimoniale, dar nu mai mult 
decît cu doi ani. Reducerea 
vîrstei matrimoniale va fi în-
cuviinţată de autoritatea ad-

ministraţiei publice locale în 
a cărei rază teritorială îşi au 
domiciliul persoanele care 
doresc să se căsătorească, în 
baza cererii acestora şi acor-
dului părinţilor minorului.

Nu se admite încheierea 
căsătoriei între:

a) persoane dintre care cel 
puţin una este deja căsătorită;

b) rude în linie dreaptă 
pînă la al IV-lea grad inclu-

siv, fraţi şi surori, inclusiv cei 
care au un părinte comun;

c) adoptator şi adoptat;
d) adoptat şi rudă a adop-

tatorului în linie dreaptă, pînă 
la al II-lea grad inclusiv;

e) curator şi persoană mi-
noră aflată sub curatela aces-
tuia, în perioada curatelei;

f) persoane dintre care cel 
puţin una a fost lipsită de ca-
pacitatea de exerciţiu;

g) persoane condamnate 
la privaţiune de libertate în 
perioada cînd ambele îşi ispă-
şesc pedeapsa;

h) persoane de acelaşi 
sex.

Orice persoană poate 
face opunere la căsătorie, 
dacă există un impediment 

legal ori dacă nu sînt îndepli-
nite alte cerinţe ale legii, ex-
punîndu-şi în scris motivele 
şi anexînd dovezile invocate. 
Organul de stare civilă este 
obligat să verifice opunerile 
şi, dacă acestea se confirmă, 
să refuze încheierea căsăto-
riei.

Fundaţia filantropică medico-socială „Angelus Mol-
dova” a doua oară va organiza balul de caritate „Hospice 
Angelus”, scopul căruia este de a ajuta bolnavii cu maladii 
oncologice, comunică siteul oficial al organizaţiei.

 Evenimentul se va desfăşura în sala de conferinţe a ho-
telului „Leogrand”. Anul curent, pe lîngă o licitaţie din 8-9 
loturi, preţul iniţial al cărora este de la 300 pînă la 2,5 mii 
de euro, va avea loc loteria biletelor de intrare, la care vor fi 
disputate circa 60 de premii. Costul biletului de intrare este 
de 75 de euro. Vestimentaţia - în stil clasic.

 „Printre cele mai interesante loturi este ceasul de perete 
al principesei Marina Sturdza, încrustat cu cristale Svarov-
ski, un peisaj sau portret la comandă al cunoscutului pictor 
moldovean Iurie Matei, un set de tenis cu scriitorul englez, 
autorul cărţii „Jucînd tenis cu moldovenii”, ,,Tony Hawks”, 
a spus piar-managerul fundaţiei, Irina Draguţanu.

 Invitaţi ai balului vor fi politicienii moldoveni şi per-
soane publice, precum şi diplomaţi străini şi colaboratori ai 
consulatelor. Toate mijloacele colectate vor fi direcţionate 
pentru extinderea posibilităţilor de acordare a asistenţei 
medicale bolnavilor de cancer.

 Primul bal de caritate „Hospice Angelus” a avut loc în 
toamna anului 2009. În anul 2010 organizatorii au renun-
ţat la ideea desfăşurării acestei manifestări din cauza crizei 
economice mondiale.

Un bal de caritate pentru susţinerea 
bolnavilor cu maladii oncologice va 

avea loc la 6 mai la Chişinău

Unele terenuri pentru 
construcţii ajung să coste 

cît o casă
Preţurile terenurilor pentru construcţii în Capitală osci-

lează de la 11 000 de euro pentru 0,6 ha, la 80 000 de euro 
pentru 0,6 ha, potrivit anunţurilor din ziarul Makler.

Totuşi, proprietarul unui lot de construcţii de 0,11 ha, 
din sectorul Centru, cere pentru teren 175 000 de euro. Cu 

suma respectivă pu-
teţi achiziţiona, în 
acelaşi sector, o casă 
cu suprafaţa de 193 
de metri pătraţi şi cu 
un lot adiacent de 0,5 
ha. 

Pe sectoare, cele 
mai scumpe terenuri 
sînt în Centru, Te-
lecentru, Buiucani 
şi Botanica. Preţul 
mediu pentru 0,6 ha 
urcă chiar şi pînă la 
80 000 de euro. Cele 

mai ieftine terenuri sînt la Durleşti, preţul mediu pentru 0,4 
ha ajunge la 18 000 de euro.

Analiştii imobiliari spun că preţul terenurilor este influ-

enţat de accesul la infrastructură, utilităţi şi la transportul 
public. Sectoarele Telecentru şi Buiucani sînt în topul sec-
toarelor unde mai pot fi găsite terenuri pentru construcţii, în 
timp ce în Centru suprafeţele pentru construcţii sînt limitate. 
Apar terenuri noi, doar dacă este demolat vreun imobil vechi. 
O eventuală majorare de preţ a loturilor, deocamdată, nu se 
prognozează, din cauza cererii scăzute pe piaţă.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Tis-Imt” SA, pentru data de 18 mai 2011, ora 11.45, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate 
de pîrît în cauza civilă: „Întreprinzbanca” BCA în proces de li-
chidare către Guvernul RM, Ministerul Educaţiei, Centrul Re-
publican pentru Copii şi Tineret, Ministerul Finanţelor privind 
încasarea pagubei.

Judecător  N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui „Proremiz” SRL, pentru data de 5 iulie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de lichidator în cauza civilă: ,,Nectar-A” SA către 
SRL „Proremiz” şi I/A „Camera Inregistrării de Stat” privind 
lichidarea întreprinderii.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Moroz Vasile, pentru data de 17 mai 2011, ora 12.30, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Palico Zinaida privind înlăturarea 
încălcărilor ce nu sînt legate de posesiune.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Schmidt Agroteh” SRL, pentru data de 25 mai 
2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
46) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de Marinuţa 
Tudor privind încasarea sumei. 

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tuluc Iurie V. cu domiciliul în mun. Chişinău, str. V.         
Alecsandri nr. 89, apt. 7, pentru data de 27 mai 2011, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea OM „Credite 
pentru toţi” SRL.

Judecător   V. Efros

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ostapenco Iurii cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. V. Alecsandri nr. 67, apt. 1A, pentru data de 1 iunie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
48) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui         
Coliban Serghei.

Judecător   Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Halca Tudor, pentru data de 10 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Banari Vera privind repararea preju-
diciului material.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Prodan         Vla-
dislav, Prodan Natalia domiciliaţi în mun. Chişinău, str. Alba 
Iulia nr. 184/3, apt. 2, pentru data de 6 iunie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă nr. 2-1953/2011 la cererea BC ,,Moldind-
conbank” SA privind executarea dreptului de ipotecă.

Judecător  Aliona Danilov 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Narchuk Alexander, pentru data de 14 iunie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de 
reclamat în cauza civilă intentată de Narchuk Susanna privind 
încasarea prejudiciului.

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

Judecător                                Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Prisacari Alexei, pentru data de 10 mai 2011, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Butnari      
Tatiana  privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gobjilă Claudia şi Boicenco Svetlana în calitate de pîrîţi 
şi a SC „Articole Betonate” SRL în calitate de intervenient ac-
cesoriu, pentru data de 12 mai 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea SC „ALSINOR” SRL privind 
încasarea prejudiciului.

Judecător  R. Ţurcanu

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 procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.
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Citaţii în judecată  www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Jereghe Valeriu, pentru data de 16 mai 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Jereghe Ludmila 

privind desfacerea căsătoriei.
Judecător  V. Stratan

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

pîrîtului: Cheianu Serghei, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. 
Sîngera, str. Işnovăţului nr. 19, mun. Chişinău,  pentru data de 
27 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile inten-
tată de SRL „Lorantrans” privind încasarea datoriei. 

Judecător           Svetlana Garştea-Bria

În timpul sărbătorilor 
de Paşti, de la 23 pînă la 25 
aprilie, pe teritoriul Moldovei 
s-au înregistrat 130 de infrac-
ţiuni, potrivit datelor Ministe-
rului Afacerilor Interne.

 În perioada respectivă au 
fost comise 4 omoruri, 3 jafuri 
în stradă, 52 de furturi, dintre 
care 13 din locuinţe, 2 furturi 
de automobile, o infracţiune 
legată de narcomanie, pre-

Marea Britanie se confruntă cu 
un nou val de imigranţi care ar pu-
tea solicita ajutoare de pînă la 250 
de lire pe săptămînă, după eliminarea 
unei legi care interzicea acest lucru.  
Începînd de duminică, legea care in-
terzice est-europenilor să ceară ajutor 
de şomaj, locuinţe şi beneficii fiscale, 
dacă nu au lucrat cel puţin un an de zile 
în Marea Britanie, a fost eliminată.

Criticii sînt îngrijoraţi că multe 
persoane vor veni doar pentru aceste 
lucruri în Marea Britanie şi că cei pes-
te un milion de imigranţi vor dori să 
mai rămînă.

Interdicţia există din anul 2004, 
cînd cetăţenilor ţărilor care au aderat 
la Uniunea Europeană li s-a interzis 
să ceară ajutor de şomaj, locuinţe sau 
beneficii fiscale în Marea Britanie dacă 
nu lucrau 12 luni aici. Restricţiile au 

Marea Britanie a eliminat o lege importantă pentru imigranţi

După sărbătoarea Paştelui, Chişinăul s-a umplut de gu-
noiul lăsat de petrecăreţii care s-au odihnit la iarbă verde. 

Angajaţii Primăriei vor trebui să revină în parcuri, chiar dacă 
la 16 aprilie în aceste zone s-a făcut curăţenie generală.

Dorin Chirtoacă, primarul Capitalei, a anunţat că, peste 

În Chişinău se va face curăţenie cu repetiţie 
două săptămîni, va avea loc o acţiune de salubrizare asemă-
nătoare cu cea organizată de activiştii „Hai, Moldova!”.

„În zilele de odihnă, angajaţii de la Spaţii Verzi au lucrat 
în parcurile din Capitală, strîngînd mormanele de resturi lă-
sate de orăşenii care au chefuit în zonele de agrement. Mun-
citorii au făcut cu greu faţă tonelor de gunoi rămase acolo”, 
s-a plîns Eliferie Haruţa, şeful de la Spaţii Verzi. 

Reprezentanţii unei fabrici de producere a berii au propus 
o metodă de a-i stimula pe tineri să pună mîna pe mături. 
„Agentul economic a cerut autorităţilor locale să identifice 20 
de locuri cu probleme. Compania este dispusă să organizeze 
un concurs pentru studenţi. Echipa care va face cel mai bine 
curăţenie va primi o maşină de spălat”, a spus Vadim  Brânza-
niuc, şeful Serviciului de presă din cadrul Primăriei. 

Dorin Chirtoacă a menţionat că evenimentul de la 16 apri-
lie a demonstrat că tinerii pot fi convinşi foarte uşor să parti-
cipe la acţiuni sociale.

În timpul sărbătorilor de Paşti în 
republică s-au 

înregistrat 130 de infracţiuni

În condiţiile în care Mol-
dova tinde să     adere la Uni-
unea Europeană şi să creeze 
condiţii adecvate de trai pen-
tru populaţie, statul este obli-
gat să asigure pentru fiecare 
cetăţean dreptul constituţio-
nal la comunicare şi informa-
re, a menţionat viceministrul 
Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, Mihaela Ia-
cob, în cadrul unei şedinţe de 
lucru pentru elaborarea Pro-
gramului naţio-
nal de implemen-
tare a Serviciului 
Universal.

În cadrul 
şedinţei a fost 
examinat cadrul 
legal şi norma-
tiv existent, pro-
bleme legate de 
ajustarea legisla-
ţiei în domeniu, 
situaţia privind 
accesul populaţi-
ei Republicii Moldova la ser-
viciile infocomunicaţionale, 
modalităţile de implementare 
a Serviciului Universal şi sur-
sele de finanţare.

Accesul la Serviciul Uni-
versal presupune dreptul tu-
turor locuitorilor Republicii 
Moldova de a beneficia de 
un anumit set de servicii de 
comunicaţii electronice de un 

Moldova va asigura pentru fiecare 
cetăţean dreptul constituţional la 

comunicare şi informare 
anumit nivel de calitate şi la 
preţuri accesibile, indiferent 
de amplasarea lor geografică.

În cadrul şedinţei s-a con-
statat că pentru asigurarea 
accesului cetăţenilor la ser-
viciile infocomunicaţionale 
există mai multe probleme. 
Printre acestea se numără 
imposibilitatea de achitare de 
către persoanele din păturile 
social-vulnerabile a tarifelor 
pentru serviciile electronice 

prestate, precum şi existenţa 
unui decalaj digital de dez-
voltare între ariile rurale şi 
urbane.

De asemenea, membrii 
grupului au decis să întoc-
mească setul obligatoriu de 
servicii care vor fi incluse în 
Serviciul Universal. Printre 
acestea se numără telefonul, 
faxul, Internetul.

cum şi 6 infracţiuni săvîrşite 
de minori. Colaboratorii or-
ganelor de drept au reuşit să 
stabilească identitatea a 52 de 
persoane suspecte.

 În zilele de sărbătoare 
ordinea publică a fost asigu-
rată de 2475 de poliţişti, 322 
de colaboratori ai agenţiilor 
particulare de pază şi 934 
membri ai detaşamentelor 
gărzilor populare.

fost puse pentru o perioadă de şapte 
ani.

Începînd de duminică aceste per-
soane vor fi tratate precum britanicii, 
adică vor putea să solicite trei benefi-
cii imediat dacă îndeplinesc cerinţele 
din ţările lor de origine pentru acor-
darea de ajutor de şomaj, sînt în cău-
tarea unui loc de muncă şi locuiesc în 
Marea Britanie.

Toate aceste lucruri se aplică pen-
tru persoane venite din: Lituania, 
Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, 
Slovacia şi Slovenia. Aceste ţări sînt 
mai sărace decît alte ţări din Europa 
de Vest, iar salariile şi beneficiile sînt 
mai puţin generoase.

Kamil Lesniak, un barman în vîrstă 
de 20 de ani, spune că şi ,,mîine” s-ar 
muta în Marea Britanie dacă beneficiile 
de acolo ar depăşi salariul din Polonia.
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Valentina TRIPADUş, 
judecător CA Bălţi – 60 de ani 

Mult stimată doamnă  Valentina Tripaduş, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă 

preţuire şi admiraţie vă adresăm, prilejuiţi de 
frumoasa dumneavoastră aniversare, alese cu-
vinte de felicitare pentru dăruirea faţă de profe-
sia deloc uşoară pe care v-a oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru 
muncă, perfecţiunii, corectitudinii şi exigen-
ţei – 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 
aceiaşi înaltă slujire a zeiţei Themis.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Pavel Ţurcan, magistru în drept, lector supe-
rior, Facultatea de drept, USM; Viorica Ursu, 
preşedintele Judecătoriei Criuleni; Lucia    
Lupaşcu, judecător Drochia; Adela Andro-
nic, judecător Centru; Mina Sorici, judecă-
tor Sîngerei; Iurie Diaconu, judecător CSJ;                          
Tudor Berdilă, preşedintele Judecătoriei 
Cantemir; Eugeniu Bejenaru, preşedinte in-
terimar al Judecătoriei Ocniţa; Boris Bîrca, 
judecător CA Economică; Dorin Dulghieru, 
judecător Buiucani; Eugeniu Pşeniţa, judecă-
tor Edineţ; Ghenadie Eni, judecător CA Ca-
hul; Vasile Negruţa, judecător Orhei.

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 astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar 
de împliniri 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

Unele obiceiuri zilnice 
considerate benefice, printre 
care duşul zilnic şi opt ore de 
somn pe noapte, pot face mai 
mult rău organismului. Mai 
mult, cercetătorii vorbesc 
despre „şapte păcate” care 
pot dăuna sănătăţii. Descope-
ră care sînt ele:

Duşul zilnic
Preocuparea modernă 

legată de igiena personală 
poate fi în detrimentul pielii 
noastre, spune Nick Lowe, 
medic dermatolog la clinica 
Cranley din Londra.

„Majoritatea oamenilor 
se spală mult prea mult. Fo-
losirea apei fierbinţi com-
binată cu săpunuri abrazive 
poate distruge uleiurile pielii, 
provocînd uscarea, crăparea 
şi chiar infectarea acesteia. 
Pentru mulţi dintre noi duşul 
zilnic nu este necesar. Dacă 
totuşi acest gînd vă înspăi-
mîntă, încercaţi măcar să 
folosiţi apă mai rece”, spune 
medicul.

Opt ore de somn pe noapte
„Noţiunea de a dormi opt 

ore în fiecare noapte este o 
convenţie modernă care te va 
face să te simţi şi mai obosit”, 
spune profesorul Jim Horne, 
cercetător la Universitatea 
de Cercetare a Somnului din 
Loughborough.

„Omul a evoluat în aşa 
fel încît poate avea un stil de 
somn fragmentat. Somnul de 
15 minute în timpul zilei poa-
te fi echivalentul unei ore de 
somn pe timpul nopţii”, spu-
ne Jim Horne.

Clătirea gurii după spălarea 
dinţilor

„Clătirea curăţă învelişul 
protector lăsat de pasta de 
dinţi, iar absenţa acestei ope-
raţiuni ar adăuga cîteva ore de 
protecţie dinţilor”, spune me-
dicul dentist Phil Stemmer.

Medicul dentist afirmă, de 
asemenea, că spălatul dinţilor 
imediat după masă nu este re-
comandat.

„Aşteptaţi cel puţin o ju-
mătate de oră înainte de a vă 
spăla, deoarece acizii şi zahă-
rul din alimente slăbesc tem-

porar smalţul dinţilor. Dacă 
vă spălaţi pe dinţi prea repe-
de după masă, de fapt periaţi 
smalţul înainte ca acesta să se 
întărească din nou”.

Statul pe toaletă
Un studiu recent publicat 

de oamenii de ştiinţă israeli-
eni afirmă că ghemuirea este 
o poziţie mai naturală decît 
statul pe toaletă şi necesi-
tă mai puţin efort. Această 
poziţie reduce riscul bolilor 
intestinului, cum ar fi hemo-
roizii.

„Plasarea unei trepte sub 
picioare şi aplecarea înainte 
poate fi de ajutor persoanelor 
cu probleme la intestin”, spu-
ne medicul Charles Murray, 

de la spitalul Royal Free din 
Londra.

Curăţenia zilnică
Teste realizate pe 100 

de bărbaţi şi femei care fă-
ceau majoritatea treburilor 
casnice au arătat că aceştia 

aveau tensiunea arterială 
mai ridicată decît cei care nu 
munceau atît de mult în casă. 
Tensiunea ridicată era cauza-
tă de gîndurile legate de în-
deplinirea sarcinilor casnice 
precum gătitul, curăţenia sau 
cumpărăturile.

Concluzia cercetărilor 
este că nu treburile casnice 
propriu-zise cresc nivelul ten-
siunii arteriale, ci stresul pro-
vocat de realizarea acestora.

De asemenea, s-a ajuns 
la concluzia că produsele de 
curăţenie pot creşte riscul de 
apariţie a astmului.

Respiraţia greşită
„Atunci cînd cineva este 

rugat să inspire adînc cu sigu-

ranţă va sufla aerul din piept  
cînd va inhala, iar acest lucru 
este greşit”, afirmă medicul 
Neil Shah de la Societatea de 
Administrare a Stresului.

Din fericire, corpul poa-
te fi antrenat pentru a reveni 
la respiraţia corectă. Atunci 

cînd inspiraţi, încercaţi să vă 
umflaţi stomacul şi să men-
ţineţi pieptul nemişcat, iar 
atunci cînd expiraţi, contrac-
taţi muşchii abdominali.

Relaxarea după cină
„Dacă eşti inactiv în tim-

pul serii sau mănînci chiar 
înainte de culcare, corpul va 
depune acele alimente ca gră-
sime. Dar dacă faci o plimba-
re de 20 de minute după cină 
nu ai nici un motiv să nu mă-
nînci seara. Cheia pentru a nu 
lua în greutate este să mănînci 
porţii mici şi regulate”, spune 
Claire MacEvilly, nutriţionist 
la Laboratorul de Cercetare a 
Nutriţiei de la Universitatea 
Cambridge.

Parfumul cu aromă de sînge uman
O companie italiană a lansat o colecţie nouă de parfum ce 

are miros de sînge uman. Colecţia Blood Concept cuprinde 
parfumuri cu denumirile A, B, AB şi O, aşa precum grupele de 
sînge uman, fiecare în sticluţe de cîte 40 ml. Toate acestea au 
aromă de metal emanată de sîngele uman. 

Parfumul cu aromă bizară a fost lansat în aprilie 2011 în 
cadrul expoziţiei cu produse de parfumerie Esxence 2011 de 
la Milano.

O altă colecţie de parfum lansată recent este parfumul cu 
aromă de şuncă – o reţetă secretă care cuprinde 11 uleiuri pure 
cu mireasmă de şuncă. 

ATENŢIE BĂRBAŢI! 
În Zimbabwe, femeile vă pot viola 

Poliţia din Zimbabwe recomandă celor care călătoresc 
să folosească transportul în comun, deoarece riscă să fie ră-
niţi sau să treacă prin experienţe traumatizante. Un bărbat 
a fost violat de trei femei după ce acestea s-au oferit să îl 
transporte cu maşina.

Bărbatul în vîrstă de 32 de ani a fost distras de la călă-
toria sa de către femeile care pretindeau că merg în aceeaşi 
direcţie cu acesta, scrie The Herald.

Detaliile violului sînt şocante: după ce i-au injectat o 
substanţă necunoscută, femeile au abuzat pe rînd de băr-
bat. 

După viol, bărbatul a fost abandonat pe marginea dru-
mului, iar cele trei femei i-au furat bunurile.

Purtătorul de cuvînt al poliţiei locale a confirmat in-
cidentul, însă a declarat că deocamdată nu au fost făcute 
arestări.

Poliţia recomandă celor care călătoresc să folosească 
transportul în comun, deoarece riscă să fie răniţi sau să 
treacă prin experienţe traumatizante. Atacurile femeilor 
asupra bărbaţilor sînt îngrijorătoare şi şocante. Luna trecu-

tă, un bărbat în vîrstă de 24 de ani a fost violat de o femeie 
după ce a fost ameninţat de aceasta cu un şarpe. În luna 
februarie, alte trei femei au violat un bărbat după ce l-au 
ameninţat cu o armă.

Deţinuţii din Zimbabwe ar putea fi hrăniţi 
cu carne de elefant 

Sistemul de închisori din Zimbabwe este supraaglome-
rat şi foarte prost finanţat, iar cei 13 000 de deţinuţi sînt 
din ce în ce mai greu de hrănit. Potrivit unor rapoarte, au 
trecut ani buni de cînd deţinuţii nu au mai primit carne. În 
schimb, dieta lor a fost compusă din varză şi fasole. Car-
nea, însă, ar putea reveni în meniul lor în urma unui nou 
proiect de lege al Executivului. Este vorba despre carne de 
pachiderme.

„S-a convenit asupra faptului că, din moment ce experţii 
spun că populaţia de elefanţi a ţării este oricum prea mare, 
de ce să nu fie folosiţi ca hrană pentru deţinuţi, mai ales că 
nu avem nici carne şi nici bani să o cumpărăm. Toţi au fost 
de acord în acest sens şi au spus că ar trebui să aranjăm 
acest lucru cu autorităţile abilitate”, a spus purtătorul de 
cuvînt al închisorii din Zimbabwe, Obert Gutu.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

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

Vezi care sînt cele „şapte păcate” care pot dăuna sănătăţii 

C a l e i d o s C o p


