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Profesorul Victor 
VOLCINSCHI la 
popas aniversar

Reformele în domeniul 
drepturilor omului constituie 
o prioritate pentru Republica 
Moldova în avansarea dialogului 
cu Uniunea Europeană

Recomandări de 
prevenire a agresiunilor 
sexuale asupra copiilor

(Anonim)

P rimarul Chișinăului, Dorin 
Chirtoacă, a declarat, în 

cadrul ședinței săptămînale a Pri-
măriei, că municipiul Chișinău are 
toate șansele de a adera la Uniunea 
Europeană. De această părere este 
și Banca Europeană de Investiții, 
care, apreciind rezultatele econo-
mice din ultimii doi ani ale muni-
cipiului, a acceptat propunerea de 
a negocia finanțarea unui nou pro-
gram investițional.

În ultima perioadă, primarul Ca-
pitalei, Dorin Chirtoacă, a efectuat 
mai multe vizite de lucru prin Euro-
pa, una dintre care la Luxembourg, 
unde s-a întîlnit cu reprezentanții 
Băncii Europene de Investiții.

,,Din punctul lor de vedere, mu-
nicipiul Chișinău este pregătit să 
adere la UE, și asta pentru că pa-
rametrii economici sînt în creștere. 
Bugetul a fost dublat față de anul 
2007. Datoria a fost micșorată. Îm-
prumuturile se iau cu dobîndă foar-
te bună. În afară de aceasta, rata de 
împrumut este de 3,5% din 20% posibile. Pro-
iectele care s-au desfășurat se bucură de succes, 
în special cel ce ține de troleibuze”, a declarat 
Dorin Chirtoacă.

În această ordine de idei, primarul de 
Chișinău a comunicat că autoritățile locale au 
acum toate șansele de a încheia noi proiecte 
investiționale cu BEI. Unul dintre acestea se re-
feră la izolarea termică a clădirilor.

S erviciul Vamal şi Poliţia 
de Frontieră au dispus o 

serie de măsuri, menite să asigu-
re un control eficient în punctele 
de trecere. Scopul urmărit este 
reducerea timpului de aşteptare 
în posturile vamale, în perioada 
sărbătorilor de Paşti.

Pentru a preîntîmpina aglo-
merările, generate de apropie-
rea sărbătorilor pascale, va fi 
suplimentat numărul vameșilor 
în punctele de trecere a fronti-
erei. În funcţie de situaţie, se va 
mări și numărul echipelor mo-
bile, antrenate la supravegherea 
traseelor naţionale şi frontierei 
de stat. Activităţile menţionate 
sînt  puse în aplicare începînd 
cu 21 aprilie şi vor dura pînă pe 
21 mai.

Și pe segmentul transnis-
trean vor fi întreprinse acţiuni de 
simplificare a controlului vamal 
în cadrul posturilor interne, cu 
suplinirea colaboratorilor va-
mali şi efectuarea unui control 
vamal selectiv.

Anul trecut, în perioada săr-
bătorilor de Paști au fost înregis-
trate aproximativ jumătate de 
milion de traversări de persoane 
şi peste 96 de mii de traversări 
cu mijloace de transport. Cea 
mai „activă” frontieră a fost cea 
cu Ucraina.

Facilitări 
la trecerea 

frontierei de stat

C etăţenii Republicii Moldova 
vor fi scutiţi de taxe consulare 

la perfectarea vizelor de lungă şedere 
pentru Polonia începînd cu data de 1 
mai 2013. Acest lucru se referă la vizele 
de muncă, reîntregirea familiei, studii, 
tratament.

Intenţiile părţii poloneze privind 
abolirea taxelor la eliberarea vizelor de 
lungă şedere pentru cetăţenii R. Mol-
dova au fost anunţate anterior de către 
copreşedintele Adunării Parlamentare 
Polonia-Moldova, Andrzej Halicki, în 
cadrul vizitei efectuate în ţara noastră, 
la 11 martie 2013, fapt confirmat şi de Ministrul Afacerilor 

Externe al Republicii Polonia 
prin decizia adoptată în acest 
sens.

Totodată, Ministerul Afa-
cerilor Externe şi Integrării 
Europene precizează că, abo-
lirea taxelor nu se referă la 
solicitările de vize poloneze 
de scurtă şedere, inclusiv 
vizele Schengen, perfectate 
în continuare contra plată de 
către Secţia consulară a Am-
basadei Republicii Polonia la 
Chişinău.

,,Dînșii s-au arătat foarte deschiși să sprijine 
din nou cooperarea cu Primăria Chișinău prin ac-
cesarea de noi finanțări. În zilele de 25 și 26 mai 
curent, ei vor fi la Chișinău pentru a continua 
negocierile și a elabora un contract de finanțare 
ce vizează eficiența energetică. Este vorba des-
pre izolarea termică a unor școli, grădinițe, spi-
tale și chiar blocuri de locuit”, a specificat Dorin 
Chirtoacă.

Totodată, edilul a precizat că, deocamdată, 
suma care urmează a fi împrumutată încă nu 
a fost definitivată, lucru ce urmează a fi clari-
ficat în funcție de capacitatea de împrumut a 
Primăriei Chișinău. Limita stabilită în prezent 
de autoritățile locale este de 10% din bugetul 
anual. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Dacă trăieşti cu trecutul, viitorul nu mai vine niciodată.
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Banca Europeană de Investiții: 
Chișinăul este gata să adere la UE

Cetăţenii moldoveni vor fi scutiţi de taxe la 
perfectarea vizelor de lungă şedere pentru Polonia
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Legea care prevede schimbarea 
sistemului de vot şi cea care in-

terzice votul în baza paşapoartelor sovie-
tice au fost promulgate de preşedintele 
ţării Nicolae Timofti. Actele normative 
au fost publicate, recent, într-o ediţie 
specială a Monitorului Oficial.

Trecerea la un sistem electoral mixt 

a fost votată de parlamentari la sfîrşitul 
săptămînii trecute şi prevede ca 51 de 
deputaţi să fie aleşi pe liste de partid, iar 
restul 50 în baza circumscripţiilor uni-
nominale. Popunerea a venit din partea 
democraţilor şi a fost susţinută de libe-
ral-democraţi, liberalii disidenţi şi depu-
taţii neafiliaţi.

Totodată, aleşii au decis ca moldo-
venii cu paşapoarte sovietice să nu poată 
participa la alegeri, actele urmînd a fi 
înlocuite, din banii statului, cu buletine 
de identitate. Proiectul nu a fost susţinut 
de deputaţii comunişti, care au declarat 
că documentul discriminează mii de ce-
tăţeni.

9 Mai cu stegulețe UE
Contrar tradiției din anii precedenți, în acest an, Guver-

nul a decis să acorde mai multă atenție Zilei Europei, care 
este sărbătorită pe 9 mai, decît Zilei Victoriei.

Din cei 220 de mii de lei alocați penru organizarea 
festivităților dedicate sărbătorilor din 9 mai, circa 80 la sută, 
adică 166 de mii de lei, vor fi folosiți pentru achiziționarea 
stegulețelor cu drapelele R. Moldova și Uniunii Europene.

Doar patru mii de lei se vor cheltui pentru instalarea 
plăcuțelor la Focul Veșnic, în memoria celor căzuți pe cîm-
pul de luptă. Baloanele vor costa peste 12 mii de lei, apa 
minerală - peste șase mii de lei, iar opt mii de lei vor costa 
serviciile tehnice.

La fel ca și în anii trecuţi, banii au fost alocați din Fondul 
de rezervă al Guvernului, nefiind prevăzuți în Bugetul de stat 
pentru 2013.

Potrivit unei dispoziții, responsabil de ,,organizarea 
manifestațiilor la cel mai înalt nivel” este ministrul Apărării 
Vitalie Marinuță.

Veteranii celui de-al doilea război 
mondial vor primi ajutoare de la stat 
cu ocazia zilei de 9 Mai
Veteranii celui de-al doilea război mondial, dar şi cei 

care au avut de suferit de pe urma conflictului, vor primi 
şi în acest an, bani din partea statului, cu ocazia zilei de 9 
Mai. Astfel, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Famili-
ei anunţă că de bani vor beneficia 5000 de persoane, iar din 
bugetul statului au fost alocate patru milioane de lei.

Participanții cu dizabilități şi participanţii la cel de-al doi-
lea război mondial vor primi fiecare cîte 800 de lei. Totodată, 
persoanele care au avut de suferit de pe urma conflagraţiei 
vor primi cîte 700 de lei. 

La fel, autorităţile publice locale şi organizaţiile teritori-
ale ale veteranilor vor organiza acţiuni consacrate sărbătorii. 
Vor avea loc întîlniri ale veteranilor cu elevii, studenţii, or-
ganizaţiile obşteşti. Se vor desfăşura mese rotunde tematice, 
conferinţe, seminare cu participarea veteranilor. De aseme-
nea, pentru ei și cu participarea lor, vor fi organizate activităţi 
culturale și de caritate.

Mortalitatea depăşeşte natalitatea 
de aproape două ori în regiunea 
transnistreană
Numărul de populaţie, înregistrat în regiunea transnis-

treană la data de 1 aprilie 2013, a constituit 508 524 persoane, 
dintre care circa 70 la sută sînt stabilite cu traiul în spaţiul 
urban, potrivit serviciilor statistice din autoproclamata rmn.

De la începutul anului curent, numărul de locuitori în re-
giune s-a micşorat cu 771, din motive fireşti, şi cu 144 - din 
cauza emigrării.

În primele trei luni, în regiunea separatistă s-au născut 
1153 copii, în timp ce 1924 oameni au decedat. De cele mai 
dese ori, cauzele deceselor sînt bolile cardiace (696 cazuri), 
afecţiunile coronare (298), malformaţiile (282). În ianuarie-
martie 2013, au murit opt copii în vîrstă de pînă la un an, 
dintre care trei în raionul Rîbniţa.

În perioada de referinţă, în rmn au fost înregistrate 663 
căsătorii şi 462  divorţuri.

CNAM obligă moldovenii care 
muncesc peste hotare să cumpere 
poliţe de asigurare 
CNAM obligă moldovenii care muncesc peste hotare să 

cumpere poliţe de asigurare. Instituţia expediază scrisori prin 
care avertizează cetăţenii că aceştia sînt obligaţi să procure 
poliţa de asistenţă medicală, în caz contrar, suma va fi înca-
sată prin instanţa de judecată. Costul unei poliţe de asigurare 
este de 3300 de lei, la care se vor adăuga penalităţi de 0,1% 
pentru fiecare zi de întîrziere.

Potrivit datelor CNAM, în Republica Moldova cca 
20% din populaţie nu are poliţă de asigurare medicală. 
În acest sens, Tatiana Nogailîc, preşedintele Asociaţiei Mol-
dovenilor din Italia ,,AssoMoldave”, a subliniat că majorita-
tea emigranţilor plecaţi la muncă în peninsula italică nu au 
acces la servicii de sănătate.

De cealaltă parte, reprezentanţii CNAM au spus că potri-
vit noilor prevederi legale, care intră în vigoare de la 1 iulie, 
cetăţenii care fac dovada aflării în ţară mai puţin de 183 de 
zile într-un an vor fi scutiţi de achitarea primei de asigurare 
obligatorie.

D iscuţii pro şi contra despre can-
didatul la şefia Procuraturii Ge-

nerale, iar în prezent – procuror general. 
Unii l-au criticat, alţii au văzut 
în lipsa sa de experienţă, în 
organele Procuraturii, un atu 
serios pentru reformarea insti-
tuţiei. Fostul procuror, Valeriu 
Gurbulea, spune că acest lucru 
e foarte dificil. Noul procuror, 
Corneliu Gurin, deşi nu are un 
program detaliat pentru etapa 
următoare, rămîne optimist în 
această privinţă. 

Fostul membru al Partidu-
lui Acţiunea Democratică, Cor-
neliu Gurin, şi-a depus jură-
mîntul, declarînd că prioritatea 
numărul unu este reformarea 
Procuraturii Generale. 

Corneliu Gurin a fost 
numit în funcţia de procuror 
general de către președintele 
Parlamentului, Marian Lupu. El a pri-
mit voturile de încredere ale deputaților 
PD, PLDM, neafiliaților Mihai Godea 

şi Sergiu Sîrbu, dar și ale grupului con-
dus de Vadim Mișin. Împotrivă au votat 
PCRM şi PL. 

Precizăm că, Corneliu Gurin are 
37 de ani, este căsătorit şi are un copil. 
Noul procuror general a absolvit Fa-

cultatea de Drept a Universităţii ,,Ale-
xandru Ioan Cuza”, din Iaşi, şi deţine 
licenţa de avocat. În timpul guvernării 
comuniste, Corneliu Gurin a fost timp 
de 4 ani directorul Aparatului Parla-
mentului, iar în 2001 a fost consilierul 
speakerului comunist, Eugenia Ostap-
ciuc. Ulterior, el a activat în mai multe 
organizaţii neguvernamentale. În 2011, 
Corneliu Gurin a devenit membru al 
Partidului Acţiunea Democratică, unde 
a deţinut şi funcţia de vicepreşedinte. 
Acum două luni, înainte de a fi membru 
al Comisiei de selectare a procurorului 
general, C. Gurin s-a autosuspendat din 
partidul condus de Mihai Godea. El ur-
mează să depună cererea de părăsire a 
formaţiunii politice. Pînă atunci însă, 
noul procuror a reuşit să facă cunoştin-
ţă cu colegii de serviciu. 

După partea oficială a evenimentu-
lui, Corneliu Gurin a discutat cu subal-
ternii săi aproximativ jumătate de oră cu 
uşile închise. 

Precizăm că, Corneliu Gurin îl suc-
cede în funcţie pe Valeriu Zubco.

Corneliu Gurin – noul procuror general

C omerţul stradal din 
preajma Pieţei Cen-

trale le dă noi bătăi de cap 
autorităţilor Capitalei. Potri-
vit directorului interimar al 
Pieţei Centrale, Veaceslav 

Balan, pe străzile din preaj-
ma structurii respective au 
apărut din nou persoane care 
vînd în mod neautorizat.

,,În jurul pieţei au apărut 
acei comercianţi care ne dau 
bătăi de cap, de mai mult 
timp. Pe strada Varlaam stau 
cei care vînd haine, apoi pe 
alt perimetru sînt cei care 
comercializează legume şi 
fructe. Nu am văzut ca să 
intervină oamenii legii, pen-
tru a face ordine”, a declarat  
Veaceslav Balan.

În acelaşi timp, şeful Po-
liţiei municipale cere majo-
rarea amenzilor.

,,Ca să se amelioreze situ-
aţia, trebuie să propunem să 
fie reîntors dreptul poliţiei 
de a interveni. Propunem, de 
asemenea, modificări în le-
gislaţie, pentru a fi majorate 
amenzile şi posibilitatea de a 

fi ridicată marfa. Acelaşi lu-
cru este şi pe strada Tiraspol”, 
a menţionat şeful Poliţiei 
municipale, Silviu Muşuc.

Primarul municipiului 
Chişinău s-a arătat nemulţu-

mit că poliţia a fost privată 
de dreptul de a interveni.

,,Cineva s-a implicat în 
aşa fel, încît comercianţii 
să-şi facă de cap cum vor ei. 
Acum vom vedea dacă au 
voinţă să schimbe situaţia. 
Dacă vorbim despre Europa, 
trebuie să ajungem acolo şi 
noi”, a afirmat edilul Capita-
lei, Dorin Chirtoacă.

Amintim că la sfîrşitul 
lunii martie, aleşii locali 
au decis majorarea taxelor 
pentru proprietarii gherete-
lor. Astfel, taxa pentru ghe-
retele din Capitală a crescut 
de la 2300 pînă la 3500 de 
lei pe an. De asemenea, a 
fost introdusă şi o taxă pen-
tru amplasare, care va fi de 
2400 de lei.

În Chişinău sînt 45 de 
pieţe, cu aproape 19 000 de 
locuri de vînzare.

Doar jumătate dintre 
respondenții unui 

sondaj, lansat de portalul 
Discriminare Media, consi-
deră că viitorul consiliu al 
Nediscriminării și Egalității 
va soluționa cazurile de dis-
criminare ale cetățenilor și 
au încredere că își va înde-
plini cu brio acest rol. 

Cealaltă parte de 
respondenți nu crede însă, că 
această instituție va schim-
ba situația la capitolul dat, 
pentru că deciziile adoptate 
nu presupun și sancționarea 
directă a celor care discrimi-
nează.

Totodată, 44% dintre 
respondenți consideră că în 
rezultatul înființării CNE, cel 
mai mult vor avea de cîștigat 
minoritățile sexuale, urmate 
de persoanele cu dizabilități 
în proporție de 17% și 
persoanele de altă etnie în 
proporție de 14%. Doar 1% 
dintre respondenți cred că fe-

meile, tinerii și persoanele în 
etate vor avea de cîștigat. 

Potrivit Legii cu privire 
la asigurarea egalității, con-
siliul urma să-și înceapă ac-
tivitatea odată cu intrarea în 
vigoare a legii, adică pe 1 
ianuarie 2013.

Comerţul stradal din nou în 
vizorul autorităţilor Capitalei 

Sondaj: Află cine ar avea 
de cîștigat după înființarea 

Consiliului 
anti-discriminare

Nicolae Timofti a promulgat legea care prevede 
schimbarea sistemului de vot



Dreptul 3VINerI,  26 aprIlIe 2013Tema zilei

Omul se perpetuă în timp prin 
valoarea personalităţii sale. 

Or, persoana la care ne vom referi 
în cele ce urmează, a impresionat 
întotdeauna  prin demnitate, mora-
litate, onoare şi profesionalism, iar 
lista calificativelor pozitive, cu si-
guranţă, nu se încheie aici. Este vor-
ba despre Victor Volcinschi, doctor 
în drept, profesor universitar la Fa-
cultatea de Drept a Universităţii de 
Stat din Moldova, care şi-a sărbăto-
rit, recent, onorabila vîrstă de 80 de 
ani. Cu acest prilej,  Institutul Na-
ţional al Justiţiei, în colaborare cu 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Fundaţia Germană pentru Coopera-
re Juridică Internaţională (Fundaţia 
IRZ) şi Asociaţia Judecătorilor din 
Moldova, a organizat o conferinţă 
ştiinţifică internaţională cu generi-
cul „Dreptul privat, ca factor în dez-
voltarea relaţiilor economice: tradi-
ţii, actualitate şi perspective”.

Evenimentul, moderat de Sergiu 
Băieşu, decanul Facultăţii de Drept 

a USM, a întrunit cei mai de elită 
reprezentanţi ai justiţiei autohtone, 
oaspeţi de peste hotare, profesori şi 
studenţi. Adresîndu-i alese cuvinte 
de felicitare, S. Băieşu a remarcat 
faptul că domnul V. Volcinschi şi-a 
dedicat, practic, toată viaţa Univer-
sităţii de Stat din Moldova.

În context, Otilia Dandara, pro-
rector pentru activitate didactică la 
USM, a transmis urări de sănătate 
din partea rectoratului universităţii, 
menţionînd că profesorii reprezintă 
pilonii de bază ai unei facultăţi, care 
au constituit-o şi o consolidează în 
permanenţă. ,,Constatăm că unul 
dintre pilonii de bază ai Facultăţii 
de Drept a USM este domnul pro-
fesor Victor Volcinschi, care zeci de 
ani a pus umărul la formarea aces-
teia, promovînd astfel imaginea, nu 
doar a ei, ci şi a USM, atît în ţară, 
cît şi peste hotarele ei.

Este un profesor remarcabil, un 
cercetător ştiinţific deosebit, prin 
mîinile căruia au trecut generaţii 
întregi de jurişti. Nu cred că exis-
tă vreo funcţie, astăzi, în sistemul 
de drept autohton, în care să nu fie 
vreun discipol de-al domniei sale”, 

a punctat O. Dandara. La finalul 
discursului, prorectorul USM, a în-
mînat distinsului dascăl, cu prilejul 
aniversării a 80-a, diploma şi me-
dalia din partea rectoratului, pentru 
activitate didactico-ştiinţifică prodi-
gioasă și contribuţie considerabilă 
la pregătirea cadrelor de înaltă cali-
ficare în domeniul dreptului.

Prezent la întrunire, Alexandru 
Tănase, preşedintele Curţii Consti-
tuţionale a Republicii Moldova, a 
accentuat că organizarea, la ceas 
aniversar, a unei astfel de conferin-
ţe, vine să confirme că activitatea 

profesională a ilustrului savant V. 
Volcinschi este de fapt un stil de 
viaţă. ,,Este imposibil a discuta des-
pre V. Volcinschi, făcînd abstracţie 
de uimitoarea sa carieră profesio-
nală. Cred că acest nume va rămîne 
înscris pentru totdeauna în istoria 
ţării noastre, în calitate de autor 
ideolog al Codului civil, care este 
considerat Constituţia economiei 
de piaţă”, a evidenţiat A. Tănase în 

mesajul său.
Şi dacă   nu există vreo funcţie, 

astăzi, în sistemul de drept autoh-
ton, în care să nu fie vreun discipol 
de-al lui V. Volcinschi, cum spunea 
mai sus O. Dandara, fiind diriguit 
de acest renumit profesor, Nichifor 
Corochii, preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM) a 
venit şi el cu un mesaj special, în 
care a ţinut să accentueze că anume 
merituosul dascăl a fost cel care a 
vegheat asupra formării sale profe-
sionale, totodată, el fiind şi cel care 
a contribuit enorm la constituirea te-
meliei CSM, care este una durabilă. 

,,Domnul V. Volcinschi este o călăuză 
ce poate fi caracterizată printr-o în-
altă demnitate omenească, cinste  şi 
modestie – valori umane incontesta-
bile. Nu am văzut şi nici nu am auzit 
de vreo situaţie neplăcută vizavi de 
personalitatea acestui profesor.

În altă ordine de idei, vreau să 
menţionez şi faptul că sînt profund 
impresionat de firea poetică şi rafi-
namentul umorului ale acestui pro-
fesor marcant. Sînt sigur că cele mai 
frumoase lucruri, domnul V. Vol-
cinschi urmează să le facă de acum 

încolo”, a conchis N. 
Corochii.  

Cu totul şi cu totul 
speciale au fost şi me-
sajele adresate de  că-
tre Mihai Poalelungi, 
preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie;          
Anastasia Pascari, di-
rectorul Institutului Na-
ţional al Justiţiei; Ghe-
orghe Amihalachioaie, 
preşedintele Uniunii 
Avocaţilor din Republi-
ca Moldova; Dorin Va-

culovschi, 
d e c a n u l 
Facultăţii 
Economie 
Generală 
şi Drept a 
Academi-
ei de Studii 
Economi-
ce a Mol-
dovei.

T o t o -
dată, sin-
cere şi 
calde urări 

de sănătate au fost adresate omagia-
tului de către Alexandru Ţiclea, rec-
torul Universităţii Ecologice, Bucu-
reşti, care i-a  înmînat şi diploma de 
excelenţă.

De menţionat e şi faptul că Ion 
Druţă, preşedintele Asociaţiei Ju-
decătorilor din Republica Moldova, 
pe lîngă mesajul de felicitare deo-
sebit, i-a decernat lui V. Volcinschi 
diploma şi medalia Asociaţiei Jude-

cătorilor. ,,Prin hotărîrea executi-
vului Asociaţiei Judecătorilor din 
Republica Moldova, diploma şi 
medalia Asociaţiei, care de obicei, 
se acordă celui mai bun judecător, 
dar de această dată ne permitem 
să facem o abatere, în cel mai po-
zitiv sens, le înmînăm celui mai 
bun profesor al anului”, a sublini-
at I. Druţă. 

Imediat după adresarea  me-
sajelor de felicitare, auditoriul a 
purces la lucrările conferinţei. 

Astfel, startul a fost dat chiar de 
către cel omagiat – V. Volcinschi. 
Plin de energie şi activism deosebit, 
profesorul V. Volcinschi a prezentat 
comunicarea cu tematica ,,Relaţiile 
sociale patrimoniale ca obiect de re-
glementare a dreptului privat”.   

,,Actualitatea şi perspectivele 
dreptului comercial în condiţiile 
noului Cod civil român” (raportor, 

dr.  Stanciu Cărpenaru, Universita-
tea Bucureşti); ,,Limitele constitu-
ţionale ale dreptului de a practica 
activitatea de întreprinzător” (ra-
portor,  Nicolae Roşca, conferenţi-
ar, USM); ,,Răspunderea adminis-
tratorului societăţii cu răspundere 
limitată pentru actele frauduloase 
încheiate de el în numele socie-
tăţii în dreptul german” (raportor, 
Wolfgang Arenhövel, preşedintele 
Judecătoriei Supreme din Bremen 
în demisie, ex-preşedintele Uniunii 
Federale a Judecătorilor din Ger-
mania); ,,Fiducia şi operaţiunile fi-
duciare în Codul civil al Republicii 
Moldova” (raportor, Sergiu Golub, 
Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj 
Napoca); ,,Rolul solidarităţii pasive 
în garantarea obligaţiilor” (raportor, 
dr. prof. Florin Ciutacu, Universi-
tatea Creştină „D. Cantemir”, Bu-
cureşti); ,,Criteriile de calificare a 
clauzelor abuzive” (dr. Dorin Cimil, 
conferenţiar, USM); ,,Unele parti-
cularităţi ale reglementării dreptului 
de proprietate privată în Codul civil 
al Republicii Moldova şi în noul 
Cod civil român” (raportori: dr. Eu-
genia Cojocari, USM; dr. Gheorghe 
Botea, Universitatea Ecologică, 
Bucureşti); ,,Autonomia dreptului 
muncii faţă de dreptul civil şi carac-
terul său mixt: Drept pivat - Drept 
public” (raportor, dr. Alexandru   
Ţiclea, rector al Universităţii Ecolo-
gice, Bucureşti); ,,Contestarea hotă-
rîrilor adunării generale a societăţii 
cu răspundere limitată şi a societăţii 
pe acţiuni în dreptul german” (ra-

portor, Wolfgang Arenhövel, pre-
şedintele Judecătoriei Supreme din 
Bremen în demisie, ex-preşedintele 
Uniunii Federale a Judecătorilor 
din Germania)  – acestea sînt doar 
cîteva dintre tematicile rapoartelor 
care au prezentat un interes deose-
bit. 

Precizăm că domnul Victor  
Volcinschi a desfăşurat o bogată 

activitate didactică, ştiinţifică, ur-
cînd succesiv toate treptele învăţă-
mîntului universitar: lector, lector 
superior, conferenţiar, profesor 
universitar, şef de catedră, decan 
al Facultăţii de Drept şi prim-ad-
junct al ministrului Învăţămîntului 
şi Ştiinţei. 

Este apreciată contribuţia dom-
niei sale la formarea a trei catedre 
pe care le-a şi condus – Catedra 
Drept Internaţional şi Drept al Re-
laţiilor Economice Externe, Cate-
dra Drept al Antreprenoriatului de 
la USM şi Catedra de Drept de la 
ASEM. 

În paralel cu munca la catedră, 
a realizat o prodigioasă activitate 
ştiinţifico-metodică, fiind un bun 
specialist în dreptul privat roman, 
dreptul civil, dreptul proprietăţii 
intelectuale, participant la peste 30 
de conferinţe ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale, autor şi coautor a 
peste 90 de publicaţii ştiinţifice. În 
perioada anilor 1994-1996 a fost 
membru al grupului internaţional 
de lucru pentru elaborarea Codului 
civil, model pentru ţările CSI, şi al 
grupului de lucru pentru elabora-
rea şi definitivarea proiectului Co-
dului civil al R. Moldova, în anii 
1999-2001.

 Activitatea sa didactică şi ştiin-
ţifică a fost completată cu o bogată 
experienţă practică  – membru al 
Consiliului Superior al Magistratu-
rii, membru al Consiliului ştiinţific 
consultativ al Curţii Supreme de 
Justiţie, vicepreşedinte al Uniunii 

Juriştilor, preşedinte al arbitrajului 
de pe lîngă Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale, 
preşedinte al Consiliului metodic 
de control al Centrului republican 
de reciclare a lucrătorilor justiţiei 
etc.

Cor. DRePTuL
Foto: Institutul Naţional al 

Justiţiei

Profesorul Victor VOLCINSCHI la popas aniversar
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Noul Proiect de lege 
privind organiza-

rea activității notarilor a 
fost discutat, recent, în ca-
drul unei mese rotunde, ce 
a avut loc la Chișinău. La 
eveniment au participat  
reprezentanții Ministerului 
Justiției (MJ), Matthias Me-
yer, ambasadorul Republicii 
Federale Germania (RFG) 
în Republica Moldova, Jon 
Meyer, directorul execu-
tiv al Uniunii Notarilor din 
Germania, și Aliona Bleah, 
reprezentantul Fundației 
Germane pentru Coopera-
re Juridică Internațională 
(IRZ). De asemenea, la 
masa rotundă au participat 
circa 40 de reprezentanți ai 
autorităților publice centrale 
și ai asociațiilor obștești ale 
notarilor din R. Moldova, po-
trivit Ministerului Justiției.

Întrunirea a fost organi-
zată cu scopul de a discuta 
proiectul de lege vizat cu 
toți actorii implicați, precum 
și de a aduce la cunoștință 
avizul experților germani pe 
segmentul dat.

În context, Lilia Ioniță, 
șeful adjunct al Direcției Ge-
nerale Legislație din cadrul 
MJ, care a dat startul eveni-
mentului, a  subliniat că pro-
iectul de lege discutat conţine 
reglementări orientate spre 
reformarea sistemului de or-

ganizare a activităţii notarilor 
şi modernizarea statutului 
acestei profesii, în confor-
mitate cu direcţiile strategice 
stabilite în Strategia de re-
formare a sectorului justiției 
(2011-2016).

Referindu-se la inițiativa 
de perfecționare a cadrului 
legislativ în dome-
niul notariatului din 
țara noastră, Matthi-
as Meyer, amba-
sadorul RFG în 
Moldova, a salutat 
ideea și a remarcat 
importanța  crucia-
lă a profesiei de no-
tar, menționînd că 
în Germania ea se 
bucură de cea mai 
mare încredere din 
partea populației. 

La rîndul lor, 
reprezentanții MJ 
au specificat că no-
utatea proiectului 
constă în însăşi organizarea 
activităţii notarului. Dacă 
pînă la moment, notarii ca 
exponenţi ai unei profesii 
liberale, nu aveau un organ 
profesional instituţionalizat, 
în prezentul proiect se propu-
ne crearea Camerei Notariale, 
ca organ de autoadministrare 
şi reprezentare a profesiei. 
Un alt institut neexistent și 
prevăzut în noul proiect este 
răspunderea disciplinară a 

notarului stagiar. O schim-
bare de concept vizează şi 
instituţia admiterii în pro-
fesia de notar. Unicul organ, 
împuternicit cu dreptul de a 
organiza, desfășura şi admi-
te în profesie, este Comisia 
de Licenţiere, constituită pe 
lîngă MJ. Totodată, luînd în 

consideraţie caracterul pu-
blic al serviciilor prestate şi 
elementul delegării atribuţi-
ilor de prestare a serviciilor 
notariale, s-a păstrat, totuşi, 
atribuţia de supraveghere şi 
control a MJ.

În același timp, Jon Me-
yer, directorul executiv al 
Uniunii Notarilor din Ger-
mania, a declarat că, în linii 
generale, proiectul de lege 
poate fi caracterizat drept 

unul foarte reușit și a anunțat 
disponibilitatea părții germa-
ne de a discuta și în continua-
re  la acest subiect.

Precizăm că, elaborarea 
Proiectului de lege privind 
organizarea activității notari-
lor a fost inițiată prin Ordinul 
ministrului Justiției nr.298 

din 15.07.2011, de către un 
grup de lucru în cadrul MJ, 
cu participarea notarilor, 
mediului academic şi soci-
etăţii civile. Scopul proiec-
tului este de a  contribui, în 
mod esențial, la fortificarea 
profesiei de notar, la reali-
zarea eficientă a drepturilor, 
libertăților și intereselor legi-
time ale omului.

Cor. DRePTuL

Reformele privind drepturile și 
libertățile fundamentale ale 

omului  – acesta a constituit subiectul 
de bază al discuțiilor ce au avut loc în 
cadrul celei de-a IV-a reuniuni a Dia-
logului RM-UE. La evenimentul prezi-
dat de viceministrul Justiției Vladimir 
Grosu au participat Dirk Schuebel, fos-
tul șef al Delegației UE în Republica 

Moldova, experți europeni, ambasa-
dori, reprezentanți ai Delegației UE și 
ai societății civile. 

Potrivit unui comunicat al  Minis-
terului Justiției, în debutul reuniunii, 
Vladimir Grosu, viceministrul Justiției, 
a ținut să puncteze  importanța politi-
cilor inițiate de R. Moldova în dome-

niul drepturilor omului și a precizat 
că „justiția trebuie să fie funcțională 
și aplicată corect”. Vladimir Grosu a 
menționat că printre succesele vizibi-
le în domeniul drepturilor omului sînt 
modificările în Codul de procedură pe-
nală și civilă și avansarea în domeniul 
antidiscriminării. 

La rîndul lor, experții europeni au 

încurajat R. Moldova în realizarea re-
formelor și au salutat implicarea și con-
sultarea societății civile în procesul de-
cizional. În acest sens, Elisabeth Tison, 
șef al unității pentru directive privind 
politica în domeniul drepturilor omului 
și cooperare multilaterală, UE, a de-
clarat că ,,drepturile omului sînt valori 

comune, pe care se bazează dialogul cu 
Republica Moldova, iar implementarea 
reformelor va fi susținută în continua-
re”.

În cadrul întrevederii, s-a discu-
tat despre drepturile politice și civile, 
un accent aparte fiind pus pe ultimele 
evoluții privind libertatea de exprima-
re, respectarea drepturilor copiilor, pre-

cum și respectarea drepturilor 
omului în regiunea estică a 
statului nostru. De asemenea, 
au fost analizate progresele în-
registrate în domeniul comba-
terii discriminării, xenofobiei 
și a planului de acțiuni privind 
susținerea populației de etnie 
romă. 

La capitolul restanțe, a fost 
semnalată întîrzierea constitu-
irii Consiliului pentru Preve-
nirea și Eliminarea Discrimi-
nării și Asigurarea Egalității. 
Un alt subiect discutat ține de 
cooperarea în cadrul forurilor 
internaționale, R. Moldova, fi-
ind încurajată să adere la Acor-

dul privind Privilegiile și Imunitățile 
Curții Penale Internaționale.

Amintim că reuniunea Dialogului 
RM-UE se organizează anual și  vizea-
ză subiecte de actualitate și  importanță 
majoră pentru R. Moldova. 

Cor. DRePTuL

Ș i din nou, în vizor – combaterea torturii și relelor tra-
tamente. 

Recent, la Chișinău a avut loc seminarul dedicat combate-
rii impunității și relelor tratamente. La eveniment au luat par-
te viceministrul Justiției Vladimir Grosu și vicepreședintele 
Curții Administrative din Germania, Wolfgang Bartsch, 
agentul guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Eu-
ropeană pentru Drepturile Omului (CEDO) Lilian Apostol, 
experți europeni și reprezentanți ai societății civile. 

Potrivit Ministerului Justiției, scopul seminarului re-
zidă în dezbaterea subiectelor privind combaterea torturii, 
impunității și relelor tratamente. De asemenea, nu a fost 
ocolită nici tematica referitoare la castrarea chimică și posi-
bilitatea amînării aplicării acestei măsuri.

În luarea sa de cuvînt, viceministrul Justiției Vladimir 
Grosu a subliniat importanța schimbului de experiență și 
expertiză europeană în domeniu. ,,Deși situația a evoluat, 
problema persistă. Dacă în urmă cu 3-5 ani, cazurile de tor-
tură și maltratări nu ajungeau în instanțele de judecată, acum 
acestea ajung în instanță”, a punctat V. Grosu. Totuși, vice-
ministrul  Justiției, a insistat pe necesitatea unui mecanism 
mai riguros în aplicarea pedepselor pentru cazurile de tortură 
și rele tratamente. 

La rîndul său, vicepreședintele Curții Administrative din 
Germania Wolfgang Bartsch a declarat că tortura și relele 
tratamente reprezintă un fenomen omniprezent care trebuie 
eradicat, indiferent de dezvoltarea economică a unei țări.

La fel, în cadrul seminarului, au  fost analizate ultimele 
evoluții în jurisprudența CEDO și cazurile relevante împo-
triva R. Moldova; standardele juridice internaționale privind 
prevenirea torturii, abuzul de putere al poliției, tratamente-
le inumane și degradante, precum și reabilitarea victemelor 
torturii. 

În context, reprezentanții Ministerului Justiției au rapor-
tat modificări în Codul penal și Codul de procedură penală, 
printre care a fost exclusă posibilitatea de amnistiere, reca-
lificare a infracțiunii de tortură într-o faptă comparativ mai 
ușoară, precum și limitarea dreptului de a ocupa funcții pu-
blice pentru agenții statului care au aplicat tortura. În același 
timp, a fost consolidat statutul victimei ca subiect al proce-
durii penale;  s-au inclus norme care stabilesc obligativitatea 
și operativitatea expertizei medico-legale și reglementarea 
expresă a competenței exclusive  a procurorilor de a efectua 
urmărirea penală.

Cor. DRePTuL

Reformele în domeniul drepturilor omului 
constituie o prioritate pentru Republica 

Moldova în avansarea dialogului cu uniunea 
Europeană

Ultimele evoluții 
privind combaterea 

torturii și relelor 
tratamente

Proiectul de lege privind organizarea 
activității notarilor a fost discutat în cadrul 

unei mese rotunde

C hiar dacă au greşit, 
nu sînt lăsaţi baltă. 

Este vorba despre deţinuţii 
Penitenciarului nr. 5, Cahul, 
care au beneficiat de un semi-
nar de informare, la iniţiativa 
Serviciului activitate educa-
tivă, psihologică şi asistenţă 
socială din cadrul instituţiei 
vizate şi Agenţia Teritorială 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă din oraşul Cahul.

 Potrivit unui comunicat 
al Departamentului Institu-
ţiilor Penitenciare, seminarul 
a vizat angajarea în cîmpul 
muncii la eliberarea din de-
tenţie, identificarea individu-
ală a unui post de lucru, for-
tificarea încrederii în sine şi 
creşterea şanselor de a găsi 
un loc de muncă corespun-
zător aspiraţiilor şi pregătirii 
profesionale a celor care îşi 
ispăşesc pedeapsa.

Astfel, persoanele aflate 
în penitenciarul în cauză au 
avut oportunitatea de a ob-
ţine informaţii despre posi-
bilităţile de angajare în cîm-

pul muncii, situaţia pe piaţa 
muncii şi principalele sale 
tendinţe de dezvoltare, drep-
turile şi obligaţiile pe care 
le au conform legislaţiei în 
vigoare.

Reprezentanţii agenţiei 
le-au vorbit deţinuţilor des-
pre posibilitatea urmării cur-
surilor gratuite de formare 
profesională, modul de des-
făşurare şi structura organi-
zatorică a acestora care este 
constituită din pregătirea te-
oretică şi instruirea practică.

 Prin organizarea acestui 
seminar, s-a urmărit creş-
terea capacităţii persoane-
lor care se vor elibera din 
detenţie, de a-şi găsi un loc 
de muncă. Temele abordate 
s-au bucurat de un succes 
deosebit în rîndul participan-
ţilor. Aceştia au fost neaştep-
tat de interesaţi şi receptivi la 
informaţiile oferite, interve-
nind cu întrebări şi comen-
tarii, se mai precizează în 
comunicat.

L.D.

Deţinuţii sînt informaţi cu 
privire la încadrarea în 

cîmpul muncii



Dreptul 5VINerI,  26 aprIlIe 2013Educaţie juridică

Polițiștii 
au uniformă nouă
Recent, în cadrul şedinţei Guvernu-

lui, a fost acceptat proiectul Hotă-
rîrii privind aprobarea uniformei, însem-
nelor distinctive şi normelor de echipare 
cu uniformă a poliţiştilor. 

Noua uniformă a Inspectoratului Ge-
neral de Poliţie va fi confecţionată din 
stofă specială de culoare albastră, de ase-
menea, ea va fi mult mai funcţională şi 
mai comodă comparativ cu uniforma pre-
cedentă. Totodată, uniforma va fi de două 
tipuri: de zi şi de gală, potrivit Direcției 
Informare și Relații Publice a MAI.

Prezentarea noii uniforme a Poliției 
Republicii Moldova a avut loc pe platoul 
Academiei „Ștefan cel Mare”. Uniforma 
are trei modele de bază – de serviciu, de 
iarnă și de ceremonie. 

În cadrul prezentării au participat 
șapte polițiști ai Inspectoratului Național 
de Patrulare care poartă modelele noi de 
uniformă. Uniforma nouă va fi compara-
tă cu uniforma veche, iar șeful comisiei 
MAI, responsabilă pentru elaborarea uni-
formei noi, Veaceslav Zaporojan, a expli-
cat diferențele și îmbunătățirile aduse de 
noua uniformă. 

De menționat e și faptul că la eve-
niment au luat cuvîntul prim-ministrul 
în exercițiu Vlad Filat și ministrul în 
exercițiu al  Afacerilor Interne, Dorin    
Recean.

Uniforma de serviciu este mult mai 
comodă decît modelul vechi, aprobat în 
anul 2000, susțin polițiștii. Ea e formată 
din pantaloni îngustați jos, un tricou și un 
chipiu, toate de culoare albastru închis. 

Noua uniformă este bazată pe modele-
le uniformelor de poliție ale statelor Uni-
unii Europene.

Ministerul Afacerilor Interne urmea-
ză să anunțe o licitație publică pentru 
confecționarea uniformelor de tip nou și 
să asigure înlocuirea treptată a acestora.

L.D.

Agresiunile sexuale asupra 
copiilor constituie o formă 

gravă de încălcare a drepturilor și 
libertăților acestora. Specialiștii din 
domeniu susțin că faptul dat poate 
provoca schimbări psihologice pen-
tru mult timp, împiedicînd dezvol-
tarea fizică, emoțională, spirituală, 
intelectuală, sexuală și influiențind 
abilitățile de cooperare și interesul 
social.

Deși în ultimul timp, tot mai 
multe cazuri de acest gen sînt făcu-
te publice, numărul lor este în scă-
dere, potrivit Direcției Informare și 
Relații Publice a Ministerului Afa-
cerilor Interne.

Astfel, datele statistice denotă 
că pe parcursul a 3 luni ale anului 
2013 au fost înregistrate 29 cauze 
penale, comparativ cu anul 2012 - 
61 cauze penale, în care copiii au 
fost victime ale infracţiunilor de 
gen sexual. Prin urmare, încălcările 
respective țin de: art.171 (violuri) 

- 9 cauze (2012-26); art.172 (acţi-
uni violente cu caracter sexual) - 6 
(2012-9); art.173 (hărţuirea sexu-
ală) - 1 (2012-0); art.174 (raportul 
sexual cu o persoană care nu a îm-
plinit vîrsta de 16 ani) - 11 (2012-
23); art.175 (acţiuni perverse) - 2 
(2012-13).

În 12 cazuri copiii au fost abu-
zaţi sexual de către membrii fami-
liei biologice sau extinse (de către 
tatăl biologic - 7, concubini - 4, alte 
rude - 1).

Chiar dacă numărul acestei 
categorii de infracțiuni este în 

descreștere, experții în domeniu 
califică situația drept una alarman-
tă, identificînd cele mai frecvente 
motive care generează acest tip de 
violență. Printre acestea se numără: 
lipsa controlului din partea părinţi-
lor; plecarea părinţilor în străinătate 
şi încredinţarea supravegherii copi-
ilor unor persoane în vîrstă, nepu-
tincioase sau care nu au influenţa 
necesară asupra educaţiei lor; curi-
ozitatea copiilor; lipsa de ocupaţii a 
copiilor; probleme psihice apărute 
în perioada de pubertate, cu efecte 
negative în planul integrării sociale; 
mediul de comunicare, în special în 
perioada preadolescenţei şi adoles-
cenţei.

Ținînd cont de situația dată, In-
spectoratul General al Poliţiei vine 
cu recomandări de prevenire a agre-
siunilor sexuale.

Recomandări pentru părinţi
• Asiguraţi o educaţie sexuală 

copiilor, în funcţie de stadiul lor de 
dezvoltare.

• Nu uitaţi: nu doar fetele, ci şi 
băieţii pot fi agresaţi sexual. Nu lă-
saţi copiii mici să se joace în stradă 
sau în locuri publice fără suprave-
ghere şi nu le permiteţi să meargă 
singuri în locuri izolate. Este de 
preferat ca cei mici să înveţe să se 
organizeze în grupuri, atît la joacă, 
cît şi în drumul spre/dinspre şcoală.

• Verificaţi cercul de prieteni al 
copilului, cînd acesta atinge vîrsta 
pubertăţii. Interesaţi-vă de locurile 
de petrecere a timpului liber. Este 
bine să ştiţi unde se află la un mo-

ment dat copilul. Acţionaţi cu dis-
creţie însă, pentru a nu lăsa impresia 
că le controlaţi activitatea la orice 
pas.

• Obişnuiţi copii să fie punctuali.
• Dacă, din motive inexplicabile, 

copilul nu se întoarce acasă la ora 
obişnuită, adresaţi-vă poliţiei.

• Observaţi cercul de prieteni 
adulţi ai copilului (chiar în cercul 
de cunoştinţe al familiei). Fiţi pru-
dent cu persoanele care manifestă 
prea mult interes pentru copil.

• Atenţionaţi mereu copiii să nu 
urce în maşini necunoscute, să nu 
vorbească cu străinii, să nu-i înso-
ţească pentru a căuta împreună cu 
ei ,,un obiect pierdut” sau pentru a 
vedea un ,,lucru frumos”.

• Ajutaţi copilul să discute des-

chis despre sexualitate. Aşa veţi afla 
de la el dacă a devenit sau este pe 
cale să devină victima unui abuz 
sexual.

• În situația în care copilul a de-
venit victimă a abuzului sexual, el 

are nevoie de atenţie. Ascultaţi-l, 
arătaţi-i că îl credeţi, spuneţi-i că 
nu este el de vină şi că este foarte 
curajos.

• Apelaţi la poliţie sau sunaţi la 
902. Pentru ca abuzul suferit să nu 
declanşeze o traumă cu efecte psi-
hologice ireversibile, copilul-victi-
mă trebuie prezentat imediat unui 
psiholog.

• În termen de 24 de ore, pre-
zentaţi-vă la serviciul de medicină 
legală, pentru a constata abuzul şi a 
primi certificatul medico-legal.

Recomandări pentru copii
• Nu te lăsa niciodată invitat de 

un necunoscut într-un local, la o pe-
trecere sau la o plimbare cu maşina.

• Refuză orice cadou care vine 
din partea unui necunoscut.

• Nu face autostopul.
• Daca un străin te 

obligă să intri într-o ma-
şină, casă etc., strigă după 
ajutor, cît poţi de tare, 
apără-te cît poţi de bine, 
încearcă să reţii numărul 
maşinii, semnalmentele 
persoanei şi orice semne 
particulare.

• Dacă eşti urmărit pe 
stradă, intră într-un ma-
gazin şi cere ajutor.

• Nu te îmbrăca pro-
vocator şi nu intra în dis-
cuţie cu persoane aflate 
sub influenţa băuturilor 
alcoolice.

• Nu spune nimănui 
că eşti singur acasă.

• Fii reticent faţă de orice persoa-
nă care îţi propune să consumi bău-
turi. Acestea pot fi băuturi alcoolice 
sau droguri.

• Dacă ești agresat fizic, acţio-
nează rapid, loveşte, ţintind ochii, 
gîtul, nasul, genunchii, organele ge-
nitale sau fugi. Orice ai alege, nu sta 
pe gînduri.

• Dacă ţi se întîmplă ceva rău ţie, 
colegilor, prietenilor tăi, informează 
imediat părinţii, profesorii şi poliţia 
la numărul de telefon 902.

L.D.

Recomandări de prevenire a agresiunilor sexuale asupra copiilor

Avocatul parlamentar Tudor La-
zăr a avut, recent, o întrevedere cu 
Claude Cahn, consilier pentru drep-
turile omului în cadrul Oficiului 
Coordonatorului Rezident al ONU 
în Moldova. Discuțiile purtate s-au 
axat asupra problematicii combate-
rii discriminării în Republica Moldo-
va și asupra evoluţiei evenimentelor 
în sfera dată. 

Astfel, potrivit unui comunicat al Cen-
trului pentru Drepturile Omului din 

Moldova, în cadrul întîlnirii s-a vorbit despre 
situaţia din unităţile 
teritorial-administra-
tive care au adoptat în 
anul trecut decizii cu 
caracter discrimina-
tor faţă de  minorităţi-
le sexuale, precum şi 
despre elaborarea, în 
prezent, a unui proiect 
de lege cu un conţinut 
similar în UTA Gaga-
uz Yeri. Tudor Lazăr 
l-a informat pe ofici-
alul ONU că, urmare 
a intervenirii avoca-
tului parlamentar, au-
torităţile raionale sau ale localităţilor vizate 
şi-au revizuit deciziile, iar în municipiul Bălţi 
instanţa urmează, în scurt timp, să se pronun-
ţe pe marginea problemei date. Ombudsmanul 
a mai precizat că proiectul de lege elaborat de 
Comisia juridică a Adunării Populare a UTA 
Găgăuzia, care exclude orice protecție pen-
tru minoritățile sexuale din această regiune, 
depășește limitele constituționale acceptate.  

Tudor Lazăr a anunţat că a adresat Gu-
vernatorului UTA Găgăuzia o scrisoare prin 
care a recomandat de a atenționa autoritățile 
împuternicite cu dreptul de elaborare și adop-
tare a actelor legislative asupra caracterului 

discriminator al proiectului de lege propus, 
în scopul evitării unei eventuale condamnări 
a Republicii Moldova la CEDO. O scrisoare 
cu un conţinut asemănător a fost expediată 
şi  preşedintelui Adunării Populare al UTA 
Gagauz Yeri, Dimitrii Constantinov, în care 
îi recomandă explicarea deputaţilor despre 
impactul negativ al adoptării acestei legi, in-
clusiv condamnarea ţării la CEDO.

În altă ordine de idei, Tudor Lazăr a rele-
vat că problema combaterii discriminării ro-
milor  a constituit tema mesei rotunde care a 
fost organizată, recent, de CpDOM la Comrat, 

cu participarea repre-
zentanţilor mai multor 
ONG-uri şi ai autorită-
ţilor publice locale. Au 
fost puse în discuţie pro-
bleme vizînd angajarea 
populaţiei de etnie romă 
în cîmpul muncii, şco-
larizarea şi antrenarea 
copiilor romi în procesul 
educaţional, combate-
rea infracţionalităţii în 
rîndul acestei categorii 
de cetățeni, accesul lor 
la servicii de sănătate. 
Tudor Lazăr a menţionat 

disponibilitatea CpDOM de a stabili o conlu-
crare cu mediatorii comunitari. Avocatul par-
lamentar a subliniat că, în acest scop, celor 15 
mediatori comunitari care deja activează le-a 
fost trimis un mesaj de încurajare, iar în per-
spectivă, după numirea  mediatorilor comuni-
tari şi în alte localităţi populate preponderent 
de cetăţeni de etnie romă, ombudsmanul pla-
nifică o întîlnire cu aceştia.

Tudor Lazăr a reiterat că rasismul, xeno-
fobia, antisemitismul şi intoleranţa trebuie 
combătute cu fermitate, pentru că aceste fe-
nomene nu au loc într-o societate democratică 
modernă. Ombudsmanul a menţionat că In-

stituţia avocatului parlamentar a comemorat 
victimele pogromului din 1903 şi a chemat 
societatea să se conducă de spiritul toleranţei 
şi respectul reciproc şi să combată orice ma-
nifestări de violenţă, discriminare  pe bază de 
rasă, culoare, limbă, religie, origine naţională 
sau etnică.

Avocatul parlamentar  a mai făcut unele 
precizări privitor la opinia sa în problema edu-
caţiei sexuale în şcoală, în contextul apelului 
lansat de unele grupuri de persoane, inclusiv 
cu demnitate publică, de a retrage din biblio-
tecile şcolare a volumului II ,,Viaţa sexuală” 
al Enciclopediei medicale a familiei din co-
lecţia ,,LAROUSSE”. În opinia ombudsmanu-
lui, este necesar de a oferi elevilor cunoștințe 
adecvate vîrstei în ceea ce privește educația 
sexuală la toate treptele de învăţămînt. Acti-
vităţile de educaţie sexuală trebuie să fie opţi-
onale, desfăşurarea lor trebuie să aibă loc nu 
doar în școli, ci şi în alte locuri de instruire, 
agrement, sport, sănătate ale copiilor. Toate 
acestea, în condiţia să fie realizate de specia-
lişti competenţi.

Claude Cahn a reafirmat susţinerea PNUD 
Moldova în acţiunile întreprinse de autori-
tăţile moldoveneşti, CpDOM, pe segmentul 
combaterii discriminării şi promovarea to-
leranţei. Oficialul ONU a evidenţiat, printre 
altele, atenţia acordată de Oficiul Coordona-
torului Rezident al ONU în Moldova aplicării 
în practică a prevederilor Legii cu privire la 
mediatorii comunitari.

În cursul întrevederii Claude Cahn l-a in-
format pe avocatul parlamentar despre faptul 
prezentării părţii moldoveneşti a Raportului 
Grupului de lucru al ONU privind problema 
discriminării femeilor în legislaţie şi în practi-
că, elaborate pe marginea  vizitei mandatarilor 
speciali în Republica Moldova în luna mai 
anul trecut.

CpDOM

Întrevederea avocatului parlamentar Tudor Lazăr cu Claude 
Cahn, consilier pentru drepturile omului în cadrul Oficiului 

Coordonatorului Rezident al ONU în Moldova
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

? Republica Moldova este o ţară agrară în care 
nu se respectă drepturile majorităţii populaţiei 
care deţin terenuri agricole. Aceste drepturi sînt 
încălcate pentru că nu se cunosc. Care sînt drep-
turile şi obligaţiile prevăzute de lege ale deţinăto-
rilor de terenuri de pămînt 

Familia Ciolacu,
r-n. Calăraşi 

    Codul funciar în Capi-
tolul IV prevede că, proprie-
tarii funciari au dreptul:

– să gospodărească de 
sine stătător terenul;

– să fie proprietarii pro-
ducţiei obţinute şi a venituri-
lor din realizarea ei;

– să folosească în modul 
stabilit de lege zăcămintele, 
pădurile, apele şi alte bogăţii 
ale pămîntului;

– să construiască în modul 
stabilit de lege case, clădiri de 
producţie, edificii cu destina-
ţie social-culturală şi cu altă 
destinaţie;

– să dea terenul sau o parte 
din el în folosinţă prin arendă 
sau sub altă formă;

– să primească, în caz de 
retragere a terenului pentru 
nevoile statului şi a societăţii, 
compensarea deplină a chel-
tuielilor şi pierderilor, inclu-
siv a avantajului ratat;

– să lase ca moştenire 
terenul şi să-l înstrăineze în 
conformitate cu legea.

Posesorii şi beneficiarii au 
dreptul:

– să folosească terenurile 
potrivit condiţiilor de atribu-
ire;

– să fie proprietarii pro-
ducţiei obţinute;

– să folosească în modul 
stabilit de lege zăcămintele, 
pădurile, apele şi alte bogăţii 
ale pămîntului;

să primească, în caz de 

stingere a dreptului de pose-
siune sau beneficiere, com-
pensarea cheltuielilor legate 
de ameliorarea terenului.

Deţinătorii de terenuri sînt 
obligaţi:

– să folosească terenurile 
în conformitate cu destinaţia 
lor;

– să respecte, conform 
recomandărilor agrotehnice, 
condiţiile de exploatare a te-
renurilor, structura asolamen-
telor, să nu admită folosirea 
abuzivă a îngrăşămintelor 
chimice şi a  preparatelor de 
fitosanitărie;

– să achite la timp impo-
zitul funciar şi alte plăţi pen-
tru  folosirea terenurilor;

– să ia măsuri de preveni-
re şi combatere a eroziunilor, 
a compactării solului, a alu-
necărilor de teren, a saliniză-
rii sau înmlăştinirii secunda-
re, să asigure atît obţinerea 
unei producţii calitative, cît 
şi protecţia solului şi sporirea 
fertilităţii lui;

– să respecte drepturile al-
tor deţinători de terenuri;

– să păstreze bornele de 
hotar şi punctele reţelei geo-
dezice de stat din teren;

– să respecte proiectul de 
organizare a teritoriului;

– să prezinte la timp auto-
rităţilor administraţiei publi-
ce locale informaţiile stabilite 
prin legislaţie, privitoare la 
starea şi folosirea terenului.

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 2013,  nr. 16(467)

&

C onform prevedrilor 
art.85 din Codul de 

procedură civilă, de taxa de 
stat pentru judecarea pricini-
lor civile se scutesc:

a) reclamanţii în acţiuni-
le:

- de reintegrare în serviciu, 
de revendicare a sumelor de 
retribuire a muncii şi în alte 
revendicări legate de rapor-
turile de muncă;

- ce decurg din dreptul de 
autor şi din drepturile cone-
xe, din dreptul asupra inven-
ţiilor, desenelor şi modelelor 
industriale, soiurilor de plan-
te, topografiilor circuitelor 
integrate, precum şi din alte 
drepturi asupra proprietăţii 
intelectuale;

- de încasare a pensiei de 
întreţinere;

- de reparaţie a prejudiciu-
lui cauzat prin vătămare a in-
tegrităţii  corporale sau prin 
altă vătămare a sănătăţii ori 
prin deces;

- de reparaţie a daunei ma-
teriale cauzate prin infracţiu-
ne;

- de revendicare a repara-
ţiei prejudiciului cauzat prin 
poluarea mediului înconju-
rător şi folosirea iraţională a 
resurselor naturale;

- de revendicare a indem-
nizaţiilor de protecţie socia-
lă;

- născute din raporturi de 
contencios administrativ;

- pentru sesizările privind 
declararea ca fiind ilegale a 
manifestărilor şi adunărilor 
nesancţionate;

- de protecţie a drepturilor 
consumatorilor; 

legate de încălcarea le-- 
gislaţiei privind protecţia da-
telor cu caracter personal;

-   privind faptele de dis-
criminare;

b) cetăţenii Republicii 

Moldova  – pentru cererile 
de înfiere;

c) minorii – pentru cere-
rile de apărare a drepturilor 
lor;

c1) victimele violenţei în 
familie – pentru cererile pri-
vind aplicarea măsurilor de 
protecţie;

d) persoanele supuse re-
presiunilor politice – în prici-
nile privind represiunile;

e) avocaţii parlamentari – 
pentru cererile privind apăra-
rea intereselor petiţionarilor 
ale căror drepturi şi libertăţi 
constituţionale au fost încăl-
cate;

f) procurorul, autorităţile 
publice, organizaţiile şi per-
soanele fizice care, conform 
legii, sînt împuternicite să 
adreseze în instanţă cereri în 
apărarea drepturilor, libertăţi-
lor şi intereselor legitime ale 
unor persoane ori în apărarea 
intereselor statului sau ale 
societăţii şi să depună cereri 
de contestare a hotărîrilor in-
stanţelor judecătoreşti;

g) organele afacerilor 
interne şi Centrul Naţional 
Anticorupţie – în revendica-
rea compensării cheltuielilor 
de urmărire a persoanelor 
care se eschivează de la plata 
pensiilor de întreţinere, de la 
reparaţia prejudiciului cauzat 
prin vătămare a integrităţii 
corporale sau prin altă vătă-
mare a sănătăţii ori prin de-
ces, de la plata impozitelor şi 
altor obligaţii la bugetul sta-
tului; compensării cheltuieli-
lor de căutare a debitorului şi 
a bunurilor lui sau a copilului 
luat de la debitor în temeiul 
unei hotărîri judecătoreşti, 
precum şi a cheltuielilor de 
păstrare a bunurilor luate de 
la debitor şi  puse sub seches-
tru şi a bunurilor debitorului 
evacuat din locuinţă;

h) instituţiile de asistenţă 
socială – în acţiunile de re-
gres împotriva cauzatorului 
de daună, pentru încasarea 
de la acesta a ajutoarelor şi 
pensiei ce se plătesc persoa-
nei prejudiciate sau membri-
lor ei de familie;

i) autorităţile publice 
centrale, organele centrale de 
specialitate ale administraţiei 
publice, Curtea de Conturi 
şi organele subordonate lor, 
finanţate de la bugetul de 
stat, precum şi autorităţile 
administraţiei publice loca-
le – la înaintarea acţiunilor 
şi la contestarea hotărîrilor 
instanţelor judecătoreşti, in-
clusiv în cauzele examinate 
în procedură de contencios 
administrativ, indiferent de 
calitatea lor procesuală;

j) Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală – 
în cazul contestării hotărî-
rilor şi deciziilor ei privind 
procedura de înregistrare a 
obiectivelor de proprietate 
intelectuală;

k) organizaţiile obşteşti 
ale invalizilor, instituţiile, în-
treprinderile şi asociaţiile de 
instruire şi de producţie ale 
invalizilor – în toate acţiuni-
le şi pentru toate cererile lor;

l) părţile – în litigiile 
privind reparaţia prejudiciu-
lui cauzat prin condamnare 
ilegală, tragere ilegală la răs-
pundere penală, prin aplicare 
ilegală a măsurii preventive 
sub forma arestului  preven-
tiv sau sub forma impunerii 
angajamentului  scris de a 
nu părăsi localitatea ori prin 
aplicare ilegală a sancţiunii 
administrative a arestului;

m) participanţii la proces 
– pentru plîngerile lor împotri-
va încheierilor judecătoreşti;

n) părţile - în pricinile pri-
vind revizuirea hotărîrilor;

o) Compania Naţională 
de Asigurări în Medicină şi 
agenţiile ei teritoriale (ramu-
rale) – în acţiunile intentate 
împotriva persoanelor fizice 
şi juridice care se eschivează 
de la achitarea primelor de 
asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală; în acţiunile 
intentate împotriva prestato-
rilor de servicii medicale sau 
a lucrătorilor medicali, în 
scopul compensării materia-
le a prejudiciului cauzat sănă-
tăţii persoanei asigurate din 
culpa acestora; în acţiunile 
intentate împotriva persoane-
lor fizice şi juridice responsa-
bile pentru prejudiciul cauzat 
sănătăţii persoanei asigurate 
şi în acţiunile în regres;

p) părţile – în pricinile 
care apar în legătură cu încăl-
carea dreptului la judecarea 
în termen rezonabil a cauzei 
şi cu repararea prejudiciului 
cauzat prin această încălca-
re;

r) părţile – în pricinile 
care apar în legătură cu încăl-
carea dreptului la executarea 
în termen rezonabil a docu-
mentelor executorii şi cu re-
pararea prejudiciului cauzat 
prin această încălcare.

Pot fi stabilite prin lege 
şi alte cazuri de scutire a 
părţilor de plata taxei de stat. 
Eliberarea, la cerere, a copii-
lor de pe actele judecătoreşti 
pentru participanţii la proces 
se face fără plata taxei de stat. 
Eliberarea repetată de copii 
de pe acelaşi act se supune 
taxei de stat.

 În funcţie de situaţia ma-
terială şi de probele prezenta-
te în acest sens, persoana fizi-
că sau juridică poate fi scutită 
de judecător (de instanţa ju-
decătorească) de plata taxei 
de stat sau de plata unei părţi 
a ei.

Scutirea de plata taxei de stat în procesul 
de judecată

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

Veaceslav: mun. Chişinău, şos. Munceşti, nr. 326,,A”, apt. 84, 
pentru data de 15 mai 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4) în calitate de intimat în cauza 
civilă nr. 2a-531/13, la cererea de apel depusă de Bulat Ecate-
rina împotriva hotărîrii Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, 
din 08.10.12.

Judecător  Iurie Cotruţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Toporaş Vladimir Ivan, pentru data de 15 mai 2013, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea: Orîndaş Dina, 
Orîndaş Zinaida, Prisăcaru Ion către: (Moldovanu) Toporaş 
Vladimir Ivan privind declararea nulă a contractului.

Judecător  V. Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Ziditorul”, pentru data de 27 mai 2013, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,Orfonox” privind încasarea datoriei. 

Judecător  D. Suşchevici 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Vioravi-Const”, cu ultimul sediu cu-
noscut: mun. Chişinău, or. Codru, str. Potîrnichii, nr. 101, c/f 
- 1007600017680, pentru data de 3 iunie 2013, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea SRL ,,Setrocons Grup” 
privind încasarea datoriei. 

Judecător  V. Braşoveanu

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Ziditorul” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
A. Puşkin, nr. 22, of. 522, pentru data de 12 septembrie 2013, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42), în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
SRL ,,Vicom” privind încasarea datoriei şi a dobînzii. 

Judecător  Alexandru gafton 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
,,VICMI PRIM” SRL, cu ultimul sediu: mun. Chişinău, str-la 
Studenţilor, nr. 2/2, pentru data de 22 mai 2013, ora 11.45, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în 
cauza civilă: ÎM ,,GLORINAL GRUP” SRL către SC ,,VICMI 
PRIM” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zamă Petru Petru, 
cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Florăriei, nr. 1, apt. 53, 
pentru data de 29 mai 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de intervenient accesoriu în cauza 
civilă: ,,EUROASIG GRUP” SA către CA ,,GARANŢIE” SA 
privind recuperarea dăspăgubirii de asigurare.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mihailova Lidia, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Iazului, nr. 20,,A”, pentru data 
de 27 mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii 
reclamantului Moroz Ghenadie privind restituirea sumei.

Judecător  Aliona Miron 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Art Imobiliare”, pentru data de 26 iu-
nie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
30) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL ,,Stramacom” 
privind substituirea debitorului.

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

solicită prezentarea cet. Şagalova Lidia Andrei şi Şagalov Oleg 
Ghenadie, domiciliaţi: or. Orhei, str. Ion Iakir, nr. 13. apt. 49, 
pentru data de 15 mai 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Turuta Eugeniu şi Osipov Tatiana privind 
anularea titlurilor.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Munteanu 
Serafima Ivan, a.n. 22.08.1960, cu domiciliul cunoscut: satul 
Ulmu, Ialoveni, pentru data de 16 mai 2013, ora 8.30, la şe-
dinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 19), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea depusă 
de Uşurelu Alexei privind evacuarea.

Judecător  g. Lungu 
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Trifan Nata-
lia, cu ultimul domiciliu: satul Sipoteni, Călăraşi, pentru data 
de 17 mai 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Călăraşi, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 8) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea SRL ,,Cornelia-Prim” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  P. Codreanu
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Toderaşcu 
Dumitru, cu ultimul domiciliu: or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 
nr. 35, pentru data de 17 mai 2013, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, nr. 153, bir. 8) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Cornelia-Prim” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  P. Codreanu 
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Chahin Mo-
hamed, or. Ungheni, stradela Mihai Sadoveanu, nr. 4/2, apt. 40, 
pentru data de 22 mai 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(or. Ungheni, str. Naţională, nr. 21, bir. 8) în calitate de pîrît în 
cauza civilă înaintată de Ambros Svetlana privind desfacerea 
căsătoriei. 

Judecător  Vasile Şchiopu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ceban Marina Filip, pentru data de 
4 iunie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Ceban Ivan Gheorghe privind desfacerea căsă-
toriei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Trubiţcoi Oleg, domiciliat: or. Orhei, 
str. V. Lupu, nr. 5, apt. 32, pentru data de 17 mai 2013, ora 
9.40, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) 
în calitate de pîrît/intervenient în cauza civilă intentată de SRL 
,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Djamanov Maxim, domiciliat: or. Or-
hei, str. V. Lupu, nr. 36, bir. 315, pentru data de 17 mai 2013, 
ora 9.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
bir. 5) în calitate de pîrît/intervenient în cauza civilă intentată 
de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Dinu Ecaterina, domiciliată: or. Orhei, 
str. Dimo, nr. 102, pentru data de 17 mai 2013, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate 
de pîrît/intervenient în cauza civilă intentată de SRL ,,Metical” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Vilea Ion, domiciliat: or. Orhei, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 3, apt. 55, pentru data de 17 mai 2013, ora 
10.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) 
în calitate de pîrît/intervenient în cauza civilă intentată de SRL 
,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,TehnoProtect”, pentru data de 26 iu-
nie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
30) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL ,,Stramacom” 
privind substituirea debitorului.

Judecător  Veronica Negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,UM-Nord”, pentru data de 26 iunie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) 
în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL ,,Stramacom” 
privind substituirea debitorului.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pasat Lilia, pentru data de 15 mai 2013, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 20), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Tomescu 
Natalia privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria ghervas 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ursu Iurii, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Valea Cru-
cii, nr. 26, apt. 2, pentru data de 16 mai 2013, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cravciuc 
Natalia privind încasarea datoriei.

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

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Soloviova Ana, 
pentru data de 24 mai 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18), în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea: Ungureanu Valentina, Ungureanu Petru către: 
Ungureanu Tudor, Soloviova Ana, Postica Ecaterina, Obadă 
Liubovi privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

Judecător  Ecaterina Silivestru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ganea Irina, pentru data de 28 mai 2013, ora 9.30, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea înaintată 
de Ganea Denis către Ganea Irina, intervenient accesoriu Di-
recţia pentru protecţia drepturilor copilului, sec. Botanica pri-
vind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului 
minor şi stabilirea pensiei de întreţinere.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Titan Prim”, pentru data de 17 iunie 
2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 1), unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
ÎCS ,,Contexim-Impex” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zalata Oxana, 
născută pe data de 15.09.1979 şi Zalata Vitalii, născut pe data 
de 24.01.1980, ambii domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Ciocana, 
nr. 12, apt. 69, pentru data de 15 mai 2013, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. Buian Ana privind încasarea 
prejudiciului material şi moral.

Judecător  Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Jenari”, pentru data de 23 mai 2013, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Tehconslux” privind în-
casarea datoriei.

Judecător  Ina Dutca 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Sabov Vitalie, domiciliat: or. Orhei, 
str. Dorobanţi, nr. 118, pentru data de 3 mai 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de Rotaru Mihail privind 
pierderea dreptului la spaţiul locativ.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

 Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ghinda Valentina Gheorghe, a.n. 
1988, domiciliată: satul Bursuc, Nisporeni, pentru data de 8 
mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. 
Ion Vodă, nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Ghinda Maxim privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Rodica Costru

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.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DRePTuL”

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

solicită prezentarea cet. Belenchi Cristina, domiciliată: or. Or-
hei, str. M. Eminescu, nr. 11, apt. 40, pentru data de 17 mai 
2013, ora 10.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît/intervenient în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită repetat prezentarea cet. Gudumac Aliona, pentru data 
de 17 mai 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită repetat prezentarea cet. Vulpe Alexandru, pentru data 
de 17 mai 2013, ora 11.45, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită repetat prezentarea cet. Zgalavuţa Inga, pentru data de 
17 mai 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Botea Vasile 
Nicolae, a.n. 13.06.1977, cu ultimul domiciliu: satul Zubreşti, 
Străşeni, pentru data de 7 iunie 2013, ora 13.00 şi pentru data 
de 21 iunie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Străşeni, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-364/2013, intentată de Calin Ina privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător   Veaceslav Lazari 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cataeva Svetlana, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, 
nr. 50, apt. 13, pentru data de 31 mai 2013, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Kataev Alexandr privind desfacerea 
căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa cet. Cataeva Svetlana.

Judecător     Djeta Chistol
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Povar Liudmyla, pentru data de 18 mai 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 27) în calitate 
de intimat, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea cet. Cozma Viorica privind încasarea datoriei.

Prezenţa intimatului Povar Liudmyla este obligatorie. În 
caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa ei.

Judecător       Ion Druţă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Catalon&Co”, pentru data de 6 iunie 2013, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Sanaveles” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător       Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Băetrău Oleg, 
cu ultimul domiciliu: satul Breanova, Orhei, pentru data de 15 
mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea cet. Băetrău Mariana privind decăderea din drepturile 
părinteşti. 

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

Judecător     Veronica Cupcea
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C u toţii sîntem 
sortiţi necruţă-

torului proces de îmbă-
trînire, nu îl putem sto-
pa în totalitate, pentru 
că nu putem deraia de 
la legile naturii umane.

Tot ce putem face 
e să îl încetinim, să îl 
amînăm să trăim ca şi 
cînd am fi cu 10 ani mai 
tinere. Aşa că opreş-
te îmbătrînirea chiar 
acum, las-o pentru mai 
tîrziu!

Iată cîteva soluţii:
Cinci porţii de cru-

dităţi pe zi
Mănîncă zilnic cel 

puţin 5 porţii de crudi-
tăţi. O porţie înseamnă 
jumătate de ceașcă de 
fructe şi legume tăiate, 
un fruct de mărime mij-
locie sau 170 gr. de suc 
proaspăt.

Consumă fructe şi legu-
me într-un mod variat

Variază, nu consuma zil-
nic acelaşi soi de fructe sau 

legume. Oamenii de ştiinţă 
nu au reuşit să descopere 
care dintre acestea au cel mai 
puternic efect protector, care 
este cel mai eficient pentru 

anumite afecţiuni, aşa că nu 
strică să le încerci pe toate.

Consumă crudităţi în-
chise la culoare

Pentru a beneficia de o 

cantitate maximă de an-
tioxidanţi, alege crudităţi 
închise la culoare. Pig-
menţii indică prezenţa an-
tioxidanţilor, aşa că cu cît 
mai închisă este culoarea, 
cu atît mai mult pigment 
şi, deci, cu atît mai mulţi 
antioxidanţi primeşti.

Limitează  fierberea 
legumelor

Nu poţi consuma cru-
dităţi din cauza afecţiuni-
lor intestinale? Prepară-le 
la abur, este cea mai bună 
metodă de a păstra antioxi-
danţii sau fierbe-le uşor, cît 
să rămînă încă tari (al den-
te). Fierberea îndelungată, 
în schimb, îi distruge.

Legume şi  fructe por-
tocalii

Legumele şi fructele 
portocalii, bogate în beta-
caroten, sînt de preferat a fi 

consumate nu crude, ci uşor 
fierte. Prin această metodă se 
stimulează absorbţia beta-ca-
rotenului.

Victor Volcinschi, 
doctor în drept, profesor universitar, 

Facultatea de Drept, USM
Mult stimate domnule Victor Volcin-

schi, 
Un om ales cuprinde expresia imensă 

a mai multor însuşiri. Însuşirile cu care 
a fost înzestrată prin excelenţă persona-
litatea dumneavoastră, cu siguranţă, vă 
ajută în depăşirea tuturor problemelor 

inerente nobilului domeniu în care v-aţi afirmat. Şi 
aceasta pentru că dumneavoastră nu vă lăsaţi doborît 
de împrejurări, făcîndu-ne să înţelegem că atunci cînd 
vremurile sînt mai tulburi trebuie să fim mai pregătiţi 
să le înfruntăm.

Aveţi un stil aparte de a munci, de a împărtăşi dis-
cipolilor experienţa în materia dreptului, ceea ce pre-
supune eforturi excepţionale, tenacitate, elan şi crez, 
cîştigînd prin aceasta respectul tuturor, plasîndu-vă în 
rîndul personalităţilor notorii antrenate în afirmarea şi 
propagarea idealurilor dreptăţii.

Ajuns la acest popas aniversar, cu un spirit hotă-
rît şi devotat ideii de perfecțiune, vă dorim multă să-
nătate, împliniri dintre cele mai frumoase. Gîndurile 
luminoase să vă facă viaţa cît mai senină, iar faptele 
bune să adune în preajmă cît mai multă lume cu suflet 
nobil.

La Mulţi Ani!
* * *

Iuliana Oprea, 
judecător, CSJ

Mult stimată doamnă Iuliana Oprea,
Cu deosebite sentimente, vă adresăm cele mai 

calde felicitări, prilejuiţi de frumoasa dumneavoastră 
aniversare.

Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelepciunea 
pe care o vădiţi, prin responsabilitatea fără egal de 
care daţi dovadă în munca asiduă pe care o depuneţi în 
domeniul ce vi l-aţi ales ca destin, aţi căştigat cel mai 
de preţ lucru – încrederea şi respectul cetăţenilor.

Vă dorim ca în această zi, de o semnificaţie apar-
te pentru dumneavoastră, să aveţi parte doar de clipe 
frumoase, trăite în deplină armonie spirituală, alături 
de cei dragi inimii. Sănătate, noi succese şi realizări 
remarcabile. 

La Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: ele-
na Bobeica, magistru în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Felicia Păscăluţă, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Eduard Boişteanu, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar, Facultatea de Drept, USM; Vladislav Gribin-
cea, magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Galina Moscalciuc, judecător, Buiucani; 
Viorica ursu, vicepreşedintele Judecătoriei Criuleni; 
Lucia Lupaşcu, judecător, Drochia; Valentina Tri-
paduş, judecător, CA Bălţi; Vladislav Clima, vice-
preşedintele Judecătoriei Ciocana; Nicolae Chirtoagă, 
judecător, Briceni; Iurie Diaconu, judecător, CSJ; 
Tudor Berdilă, preşedintele Judecătoriei Cantemir; 
eugeniu Bejenaru, preşedintele Judecătoriei Ocniţa.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea 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 întregească deplin fe-
ricirea.

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
echipa Dreptul 

şi Revista Naţională de Drept

Spălarea părului dăunează
Te-ai gîndit vreodată ce-ar fi să nu mai trebuiască să-ţi 

speli părul? Ţi se pare absurd? Uite că o femeie pe nume 
Susan Elkin din Marea Britanie a îndrăznit să meargă împo-
triva normelor obişnuite. Ea nu şi-a spălat părul de un an şi a 
observat că acesta a devenit mai mătăsos şi mai sănătos.

Susan spune că are un păr moale şi nu este gras, aşa că 
nu se murdăreşte. Pentru a menţine prospeţimea, ea îşi face 
doar clătiri cu spray de duş o dată în trei zile ca să elimine 
transpiraţia, apoi îl piaptănă şi îl lasă să se usuce.

Această metodă de îngrijire i-a dat părului mai mult vo-
lum, strălucire şi un aspect de curat. Mai mult decît atît, ea a 
economisit foarte mult pe vizite la coafor şi şampoane.

,,Consider că am fost cu adevărat păcălită de către produ-
cătorii de şampon, care promit doar iluzii. De la începutul 
secolului al XX-lea, tot felul de publicităţi de şampoane 
ne-au convins că este esenţial să spălăm părul, să folosim 
uleiuri naturale, care îl hidratează, dar adesea, acestea sînt 
destul de scumpe”, declară femeia. 

Adevărul este că în ultimul timp, au apărut tot mai multe 
nemulţumiri față de şampoane, care au o concentraţie chi-
mică mare. 

Fapta americancei Elkin a stîrnit controverse, dar şi a in-
spirat sute de femei din lume. Acestea spun că, într-adevăr, 
metoda dată este benefică din mai multe puncte de vedere.

A fost descoperită o nouă grupă de sînge
Noua grupă de sînge catalogată de cercetătorii ameri-

cani este extrem de rară, însă existența sa nu mai poate fi 
pusă la îndoială.

Noua grupă de sînge se află la baza unui mister medical 
vechi de peste 60 de ani. În 1952, o femeie în vîrstă de 66 
de ani, din New York, bolnavă de cancer de colon, a primit 
o transfuzie de sînge, iar corpul ei a respins sîngele, provo-
cîndu-i o reactie aproape letală. Medicii au numit grupa de 
sînge aşa ca pacienta – ,,Vel”.

„Baza moleculară a sîngelui de tip Vel-negativ a rămas 
nedescoperită mai bine de 60 de ani, în ciuda eforturilor 
intense depuse la nivel mondial”, a explicat cercetătorul 
Bryan Balliff, biochimist şi specialist în spectrometrie la 
Universitatea Vermont.

Sîngele Vel-negativ se găseşte extrem de rar, dar datori-
tă efoturilor depuse de cercetători, mii de oameni vor putea 
fi salvaţi de la deces de pe urma transfuziilor de sînge in-
corecte.

,,Chiar dacă eşti una dintre persoanele care posedă aceas-

tă grupă de sînge, 1 din 2500, acum putem să identificăm 
mai rapid genul de sînge de care ai nevoie pentru trnsfuzii”, 
a adăugat Baliff.

Stresul poate avea şi efecte benefice asupra 
creierului

Stresul poate avea şi efecte benefice asupra creierului. 
Deşi creşte riscul de atac de cord şi afectează sistemul imu-
nitar, evenimentele stresante de scurtă durată pot îmbunătăţi 
memoria.

La această concluzie au ajuns oamenii de ştiinţă de la 
Universitatea din California, în urma mai multor teste efec-
tuate pe şoareci de laborator. Rezultatele au demonstrat că în 
situaţii stresante, celulele stem se pot transforma în celule 
nervoase şi stimulează creierul.

Totuşi, ei au atenţionat că stresul provoacă, de cele mai 
multe ori, obezitate, depresie şi boli de inimă.

Milionară la şase ani
Peste 60 de perechi de pantofi, rochii de 10 000 de do-

lari şi homar la cină. Aşa arată stilul luxos de viaţă al unei 
fetiţe de numai şase ani din Statele Unite. Copila a devenit 
milionară la o vîrstă fragedă datorită concursurilor de fru-
museţe pentru copii din America, pe care le-a cîştigat aproa-
pe pe toate. 

Cei mai mulţi bani îi obţine, însă, din linia de produse 
cosmetice şi bijuterii pe care a lansat-o. Deşi pare greu de 
crezut, mama sa confirmă succesul fiicei.

Copila se simte ca un adevărat superstar şi se comportă 
ca atare. Îşi cumpără doar haine scumpe, se cazează la ho-
teluri de cinci stele şi poate comanda mîncare de peste 2000 
de dolari.

O candelă dintr-o biserică se mişcă în formă de 
cruce. Ar prevesti mari nenorociri

O adevărată minune are loc în faţa ochilor călugărilor şi 
pelerinilor care vin la Schitul Sfînta Ana din Muntele Athos. 
O candelă mare, ce se află în faţa Uşilor Împărăteşti din 
Biserica schitului, se mişcă continuu în formă de cruce din 
dimineaţa zilei de 12 aprilie.

Aceasta i-a făcut pe monahii schitului să-şi înteţeas-
că rugăciunile pentru oameni, întrucît, potrivit tradiţiei, 
dacă această candelă se mişcă în zile de sărbătoare, ea 
prevesteşte evenimente fericite, iar dacă se mişcă în zile 
lucrătoare, este un semn al venirii unor mari nenorociri 
şi încercări. 
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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.

Aniversări Cinci soluţii eficiente pentru încetinirea 
procesului de îmbătrînire


