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Principiul 
reciprocității în 
procesul civil

P rim-ministrul 
Iurie Leancă 

a menţionat că de suc-
cesele autorităţilor în 
apropierea de UE se 
vor bucura în egală 
măsură exponenţii 
populaţiei majoritare 
şi cei ai minorităţilor 
etnice.

Aşa se va întîmpla 
cînd, din 28 aprilie, 
moldovenii nu vor 
mai avea nevoie de 
viză pentru călătorii-
le de scurtă şedere în 
Uniunea Europeană. 
Nimeni nu îi va între-
ba pe cetăţenii moldo-
veni reprezentanţi ai 
căror etnii sînt. Ceea 
ce va conta este paşa-
portul biometric al Republi-
cii Moldova. 

Oficialul a menţionat că 
în statul nostru minorităţile 
naţionale întotdeauna au 
convieţuit în pace şi armo-

nie cu populaţia majoritară, 
care manifestă un grad înalt 
de toleranţă faţă de acestea. 
Minorităţilor le este garan-
tat dreptul de a studia în lim-
ba maternă, de a-şi promova 
tradiţiile, de a participa la 

viaţa social-
politică a ţării, 
şi asta pentru 
că sînt cetă-
ţeni cu drep-
turi depline ai 
ţării.

Iurie Lean-
că spune că 
este firesc ca 
într-o diver-
sitate de etnii 
să existe şi o 
diversitate de 
opinii privind 
politica inter-
nă sau externă 
a țării. Totuşi, 
e crucial ca 
aceste diferen-
ţe să se reflec-
te în acţiuni 

ce nu depăşesc cadrul legal. 
Manipularea sau dezinfor-
marea, realizată pe fundalul 
promovării drepturilor mi-
norităţilor naţionale, este in-
admisibilă. Orice atitudine 

trebuie să se materializeze 
în acel exerciţiu democratic 
numit „alegeri”.

Premierul a subliniat 
că toţi ne dorim să trăim în 
pace şi linişte, fără tensiuni 
şi animozităţi, iar oamenii 
să se respecte, indiferent de 
provenienţa lor etnică, lim-
ba vorbită sau culoarea pie-
lii. Iar atunci cînd apar scîn-
tei cu iz de separatism, este 
important să fie descurajate. 
Asta se face prin dialog şi 
discuţii cu oamenii simpli, 
spunîndu-le că separatismul 
niciodată nu a adus pace şi 
stabilitate şi nu a favorizat 
cetăţenii în ansamblu, ci 
doar un cerc foarte mic de 
oameni care urmăresc inte-
rese departe de a fi nobile.

Premierul nu crede că si-
tuaţia din Moldova poate fi 
comparată cu cea din Ucrai-
na. „Ceea ce s-a întîmplat în 
ţara vecină a fost urmarea 
directă a politicii oscilante 

C etăţenii Republicii 
Moldova vor călători 

fără vize în Israel începînd cu 
mijlocul lunii iunie curent, la 
cîteva săptămîni după ce vor fi 
eliminate şi vizele pentru statele 
Uniunii Europene.

Cel puţin, aşa susţine Vlad 
Filat. Potrivit ex-premierului, 
fiind în Israel, la sfîrşitul săptă-
mînii trecute, de unde a adus îm-
preună cu ÎPS Vladimir Focul 
Haric, a vorbit la telefon cu mi-
nistrul de Externe al Israelului, 
Avigdor Lieberman, care este 
originar din R. Moldova.

„În mai 2012, convenisem 
cu autorităţile israeliene ca 
cetăţenii moldoveni să poată 
merge în Israel fără vize. Astăzi,             
Avigdor Lieberman mi-a dat 
o veste bună: pînă cel tîrziu la 
mijlocul lunii iunie urmează 
să călătorim fără vize în Israel. 
Este încă un succes remarcabil 
pentru țara noastră!”, a scris 
Vlad Filat pe Facebook.

S tatele Unite ale Americii pledează pentru ca Republica 
Moldova să devină parte a Uniunii Europene. Mesajul a 

fost reiterat de senatorul american Robert Corker, care s-a aflat, 
recent, într-o vizită la Chișinău și a menționat că țara noastră 
va beneficia și în continuare de sprijin pentru dezvoltare.

R. Corker a încurajat autoritățile de la Chișinău să continue 
transformările de democratizare a țării, precizînd că progresele 
sînt vizibile. „SUA își doresc ca cetățenii moldoveni să simtă 
libertatea și democrația, fără presiuni externe. Apreciez cura-
jul autorităților din Republica Moldova și observăm progrese-
le pe care le faceți pentru cetățeni și în vederea apropierii de 
UE”, a subliniat senatorul american în cadrul întrevederii cu 
președintele Parlamentului, Igor Corman.

La rîndul său, șeful Legislativului a vorbit despre prioritățile 
agendei de integrare europeană, consolidarea cooperării mol-
do-americane, evoluțiile din UTA Găgăuzia și regiunea trans-
nistreană, situația din Ucraina și relațiile Moldovei cu Federația 
Rusă. „Obiectivele noastre sînt menținerea stabilității politice 
în țară și consolidarea coeziunii sociale pentru ca Republica 

Moldova să semneze și să ratifice Acordul de Asociere în legis-
latura curentă. Trebuie să depășim toate provocările și riscurile 
pentru a asocia cît mai grabnic țara noastră la UE”, a declarat 
Igor Corman.

La întrevedere au mai participat deputații Ana Guțu, 
președinta Comisiei politică externă și integrare europeană și 
Valeriu Ghilețchi, președintele Grupului parlamentar de priete-
nie Republica Moldova-SUA.

De asemenea, senatorul american a vizitat Guvernul, unde 
a fost primit de către premierul Iurie Leancă. „Această vizită 
este un mesaj de solidaritate, de prietenie şi totodată, sprijin po-
litic. Este foarte important pentru noi, deoarece anul 2014 este 
un an crucial pentru Republica Moldova”, a declarat șeful Gu-
vernului de la Chișinău, exprimîndu-și speranța că Moldova va 
fi inclusă ca ţară beneficiară pentru cel de-al doilea Program 
Compact din partea Corporaţiei Provocările Mileniului.

Senatorul Robert Corker, membru al Comitetului pentru 
Relații Externe din cadrul Senatului SUA, a efectuat pentru 
prima dată o vizită în Republica Moldova.

Cetăţenii Republicii 
Moldova, fără vize în 

„Ţara Sfîntă”

promovată de fostul exe-
cutiv de la Kiev şi de fos-
tul preşedinte, Viktor Ia-
nukovici, care în ultimul 
moment s-a răzgîndit să 
semneze Acordul de Aso-
ciere cu UE. Această de-
viere i-a dezamăgit enorm 
pe ucraineni, care aveau 
aşteptări înalte şi foarte 
justificate, de altfel, în 
ceea ce priveşte apropi-
erea ţării lor de Uniunea 
Europeană”, a remarcat 
premierul. La Chişinău, 
dimpotrivă, politica Gu-
vernului a fost şi conti-
nuă să fie consecventă în 
acest sens. „Nu am ezitat 
nici măcar pentru o clipă 
în ceea ce priveşte opţiu-
nea noastră europeană şi 
promovarea reformelor”, 
a subliniat oficialul.

Începe ziua cu DREPTUL!
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,,Nici un gest de bunătate, indiferent cît e el de mic, nu e în zadar”. 
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Iurie Leancă: Nu am ezitat nici o clipă în ceea 
ce priveşte opţiunea noastră europeană

,,SUA pledează pentru ca Moldova să devină parte a UE” 

Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  
numгr al ziarului DREPTUL  va apгrea 

la 9 mai  2014.
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Examene la limba rusă pentru 
migranţi
Migranţii care doresc să muncească în Federaţia Rusă 

vor trebui să susţină examene la limba rusă, istoria Federaţi-
ei Ruse, dar şi să cunoască legislaţia acestei ţări. Examenul 
se va desfăşura în centrele de învăţămînt atît de pe teritoriul 
Rusiei, cît şi în afara ţării. Certificatul obţinut va fi valabil 
cinci ani. 

Preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin, a semnat legea cu 
privire la modificările incluse în Legea federală referitoare 
la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă. Le-
gea a fost adoptată de către Duma de Stat pe data de 4 aprilie 
2014 şi aprobată de către Consiliul Federaţiei pe 16 aprilie 
anul curent. 

Aceasta vizează îmbunătăţirea legislaţiei de migraţie a 
F. Ruse în ceea ce priveşte introducerea unui act obligatoriu 
care să ateste cunoaşterea limbii ruse, a istoriei şi a cadrului 
juridic al Federaţiei Ruse pentru cetăţenii străini, care vor să 
obţină permis de şedere permanentă sau temporară, permis de 
muncă sau brevet, cu excepţia specialiştilor de înaltă califica-
re. Certificatul va fi valabil cinci ani, după care, cetăţenii stră-
ini vor susţine examene pentru obţinerea unui nou document. 

Republica Moldova rămîne anual cu 
tot mai puţini cetăţeni
Preşedintele Nicolae Timofti a semnat un nou decret pri-

vind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova de către mai 
multe persoane.

Ţara noastră rămîne anual  cu tot mai puţini cetăţeni. 
Aceştia aleg să depună cerere din diferite motive şi majorita-
tea sînt deja stabiliţi cu traiul în alte ţări.

Prin ultimul decret semnat de preşedintele ţării în acest 
sens, 134 de persoane au ales să nu mai fie cetăţeni ai Re-
publicii Moldova.  Majoritatea solicitanţilor sînt stabiliţi cu 
traiul în Germania.

Pe de altă parte, dar în număr mic, sînt şi persoane care 
depun cereri pentru a dobîndi sau redobîndi cetăţenia, iar în 
luna matie curent,  cetăţenia Republicii Moldova a fost redo-
bîndită de 12 persoane.

Precizăm că, din 1994 pînă în 2014, au fost emise 158 de 
decrete privind renunţarea la cetăţenie.

Accesul transportului privat pe 
teritoriul cimitirelor, interzis
În preajma Paştilor blajinilor, accesul transportului privat 

pe teritoriul cimitirelor din Capitală va fi interzis. Decizia 
a fost luată de municipalitate în legătură cu executarea lucră-
rilor de salubrizare şi amenajare de către serviciile de profil.

Astfel, începînd cu 24 aprilie a fost limitat accesul auto-
mobilelor pe teritoriul cimitirului ,,Sf. Lazăr”, iar din 25 apri-
lie – pe teritoriul Cimitirului Central de pe str. A. Mateevici, 
Catolic, Sf. Treime, Buiucanii Vechi, Sculeni, Şt. Ciobanu, 
Băcioii Noi, Petricani, Ciocana.

Pentru a ajunge cu maşinile proprii în zona Cimitirului 
,,Sf. Lazăr”, în zilele de Paştile Blajinilor, pe 27 şi 28 aprilie, 
persoanele cu dizabilitate locomotoare trebuie să obţină per-
mis de acces.

În Moldova se lansează prima 
bibliotecă stradală
Pasionaţii de lectură au parte de o surpriză inedită în 

această săptămînă. Centrul Republican pentru Copii şi Tine-
ret ,,Artico” a lansat proiectul în Republica Moldova ,,Little 
Free Library” (Biblioteca Stradală).

,,Little Free Library” este o mişcare non-profit care a luat 
naştere în Statele Unite ale Americii, mai exact în Hudson, 
Wisconsin. Aceasta presupune construirea şi întreţinerea 
unor ,,adăposturi” pentru cărţi localizate în parcuri, staţii, 
grădini publice şi alte locuri preferate de locuitorii oraşelor.

Cititorii vor avea posibilitatea să împrumute cărţi şi să 
contribuie la dezvoltarea bibliotecilor stradale aducînd cărţi 
noi. Scopul proiectului este de a scoate cărţile de pe rafturi şi 
încăperi închise pentru a le aduce mai aproape de oameni.

O moldoveancă va face puşcărie în 
Italia pentru violenţă
O moldoveancă va face puşcărie în Italia pentru că o bă-

tea pe bătrîna pe care o îngrijea. Instanţa a condamnat-o la 
doi ani şi jumătate de închisoare.

Vecinii au auzit în repetate rănduri ţipete în casa batrînei 
şi au alertat poliţia. În locuinţă au fost instalate camere vi-
deo, astfel, moldoveanca a fost surprinsă lovind şi insultînd 
bătrîna. Rudele victimei au mai cerut de la moldoveancă 50 
de mii de euro – pagube morale şi materiale. Femeia din Re-
publica Moldova locuia de 4 ani în casa bătrînei împreună cu 
fiul şi iubitul ei şi primea un salariu de 1800 de euro.

G uvernul îndeamnă cetăţenii 
moldoveni care muncesc în 

străinătate să se întoarcă acasă şi să 
contribuie la dezvoltarea ţării. Pen-
tru a facilita acest proces, Ministerul 
Muncii a elaborat un plan de acţiuni, 
pentru anii 2014-2016, privind sus-
ţinerea cetăţenilor reîntorşi de peste 
hotare. 

Planul prevede îmbunătăţirea servi-
ciilor sociale, medicale şi de educaţie, 
dar şi activităţi de informare şi suport 
în procesul de angajare în Moldova. 
Printre altele, urmează să fie create bi-

rouri de consultanţă în domeniul migra-
ţiei şi reintegrării. Acestea vor funcţio-
na în cadrul agenţiilor teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă. 

 Un alt punct se referă la recunoaş-
terea calificărilor obţinute înainte sau în 
timpul activităţii de peste hotare. Mi-
granţii reveniţi acasă vor putea benefi-
cia de consultanţă privind posibilitatea 
de investiţii în ţară. 

 Totodată, actele de stare civilă, so-
licitate de migranţi, vor fi eliberate în 
regim preferenţial. Ei vor beneficia şi 
de un examen medical profilactic, fără 

plată. Toate informaţiile utile în proce-
sul de reintegrare a moldovenilor reve-
niţi la baştină vor fi incluse într-o bro-
şură, distribuită gratis. În acelaşi timp, 
proiectul prevede dezvoltarea unei 
baze de date cu privire la toţi migranţii 
sosiţi în ţară. Responsabilii de colecta-
rea datelor vor fi angajaţii birourilor de 
reintegrare. 

 Datele Ministerului Muncii ara-
tă că, peste 330 de mii de moldoveni 
muncesc, anual, peste hotare, iar apro-
ximativ 60 la sută dintre ei şi-au expri-
mat dorinţa de a se întoarce în ţară.

Guvernul cheamă moldovenii acasă. Ce măsuri vor fi întreprinse 
pentru reintegrarea migranţilor plecaţi peste hotare

U n medicament utilizat în tratamentul cancerului de 
sîn, numit „Herceptin”, a fost falsificat şi distribuit 

în mai multe state din Europa. Despre aceasta a atenţionat 
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA). 

O anumită cantitate de flacoane cu „Herceptin” au fost 
furate din spitalele italiene, au fost falsificate şi ulterior re-
introduse în lanţul comercial. EMA anunţă indicii care de-
monstrează că flacoanele ar putea fi falsificate, printre care 
numerele de serie a medicamentului: H4311B07, H4329B01, 
H4284B04, H4319B02, H4324B03, H4196B01, H4271B01, 
H4301B09, H4303B01. 

Compania „Roche Registration Ltd” din Marea Britanie, 
care deţine autorizaţia de punere pe piaţă a acestui medica-
ment, a anunţat că va retrage aceste serii din farmacii și spi-
tale, pentru măsuri de precauţie. 

Reprezentanţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitive-
lor Medicale precizează că „Herceptinul” se găseşte în spi-
talele şi farmaciile moldoveneşti, dar seriile menţionate ale 
medicamentului nu au fost importate în R. Moldova. 

Atenţie! Un medicament 
falsificat, distribuit în 
Europa. Se vinde şi în 
Republica Moldova

C etăţeni din 62 de 
state sînt scutiţi de 

obligativitatea posedării 
unei vize la intrarea, ieşirea 
şi tranzitarea teritoriului Re-
publicii Moldova.

Potrivit paginii oficiale a 
Ministerului Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene 
(MFA), au dreptul de a intra 
în Republica Moldova, pen-
tru o perioadă de pînă la 90 
de zile, în decursul a 6 luni 
cetăţenii: Austriei, Belgiei, 
Bulgariei, Ciprului, Dane-
marcii, Estoniei, Finlandei, 

Franţei, Germaniei, Repu-
blicii Elene, Irlandei, Italiei, 
Letoniei, Lituaniei, Marelui 
Ducat de Luxemburg, Mal-
tei, Poloniei, Portugaliei, Re-
gatului Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord, Cehiei, 
României, Slovaciei, Slove-
niei, Suediei.

Totodată, sînt scutiţi de 
necesitatea de a avea vize şi 
cetăţenii străini din: Rega-
tul Ţărilor de Jos, Ungaria, 
Principatul Andorra, Spania, 
Croaţia, Azerbaidjan, Cana-
da, Confederaţia Elveţiană, 

Statele Unite ale Americii, 
Serenisima Republică San 
Marino, Principatul Liech-
tenstein, Regatul Norvegiei, 
Islanda, Principatul Monaco, 
Japonia, Vatican, Israel, Ar-
menia, Belarus, Kazahstan, 
Kîrgzstan, Georgia, Ucraina, 
Federaţia Rusă, Tadjikistan, 
Uzbekistan, Uniunea Austra-
liană, Comunitatea Bahamas, 
Barbados, Chile, Coreea, 
Ecuador, Malaezia, Noua Ze-
elandă, Republica Seychelles, 
Republica Singapore, RAS 
Hong Kong, RAS Macao.

Pe lîngă această listă de 
62 de state a căror cetăţeni 
sînt scutiţi de obligativitatea 
de a avea o viză la intrarea 
în Republica Moldova, exis-
tă şi o listă de 131 de ţări, 
cetăţenii cărora sînt obligaţi 
să solicite viză pentru țara 
noastră.

De menţionat că sînt şi 
11 state, în care titularii pa-
şapoartelor diplomatice şi de 
serviciu au dreptul de a intra 
în Republica Moldova pe 
aceeaşi perioadă menţionată 
mai sus.

I nspectoratul Naţional 
de Patrulare (INP) a 

emis mai multe recomandări 
privind circulaţia transpor-
tului pe drumurile şi traseele 
ţării în perioada sărbătorilor 
de Paşti. 

Astfel, avînd în vedere 
că în preajma sărbătorilor 
pascale, care încă nu s-au 
terminat, cresc valorile de 
trafic, INP le recomandă şo-
ferilor din Capitală să evite, 
pe cît e posibil, zona centrală 
a municipiului, să nu depă-
şească coloanele formate în 
aşteptare la semafoare, să nu 
oprească sau să staţioneze în 
locuri interzise şi să respecte 

atît semnalizarea rutieră spe-
cifică, cît şi semnalele agen-
ţilor de patrulare în vederea 
prevenirii ambuteiajelor.

Pentru cei care sărbăto-
resc Paştile în alte localităţi, 
INP le recomandă să por-
nească la drum cu anumită 
rezervă de timp, să circule 
cu viteză redusă, în special 
pe arterele care permit dez-
voltarea unei viteze mai mari, 
să nu se angajeze în depăşiri 
neregulamentare.

De asemenea, şoferii 
sînt îndemnaţi să nu urce la 
volan şi să nu conducă după 
consumul de băuturi alcoo-
lice.

INP îndeamnă șoferii 
să nu urce băuţi la volan 
în perioada sărbătorilor 

pascale

Vezi mai jos cetăţenii căror state pot veni fără vize 
în Moldova

A cțiunile de reformă din matricea de politici de dezvolta-
re în domeniul competitivității au fost discutate  într-o 

ședință de lucru prezidată de șeful Executivului, Iurie Leancă.
În acest sens, pînă la finele lunii viitoare, urmează să fie 

aprobate 29 de acte normative pentru 
îmbunătățirea predictibilității mediului 
de afaceri, crearea condițiilor egale de 
concurență și reducerea costurilor de 
conformare reglementară, consolidarea 
stabilității sectorului financiar, promo-
varea transparenței și îmbunătățirea ac-
cesului la finanțare şi creşterea transpa-
renţei investiţiilor publice.

În aceste acțiuni vor fi implicate 
20 de autorităţi abilitate cu funcţii de 
control al agenţilor economici. Ele urmează să promoveze în 
şedinţa Guvernului metodologiile sectoriale pentru  crearea 
Registrului controalelor de stat, care va fi instituit, astfel încît 
agenţii economici să aibă o transparenţă şi o predictibilitate 
mai mare a controalelor efectuate de diverse instituţii.

Odată cu lansarea acestui registru, autorităţile abilitate cu 

funcţie de control vor avea obligaţia să raporteze trimestrial 
despre controalele planificate la întreprinderi, iar informaţia 
va fi publicată.

Alte reforme ce vor fi promovate de Guvern, în contextul 
matricii de politici de dezvoltare, ţin 
de consolidarea stabilităţii sectorului 
financiar: amendamente la Legea cu 
privire la pieţele de capital pentru o 
mai bună protecţie a acţionarilor şi 
investitorilor în valorile mobiliare 
în Republica Moldova, modificări la 
Legea cu privire la ipotecă şi introdu-
cerea posibilităţii de a utiliza bunurile 
mobile drept gaj, pentru sporirea ac-
cesului la finanţare, dar şi aprobarea 

unei hotărîri care va obliga toate instituţiile publice şi societă-
ţile pe acţiuni cu capital majoritar de stat să efectueze licitaţii 
publice pentru serviciile bancare, informează Guvernul.

Reformele economice necesare mediului de afaceri şi ce-
tăţenilor vor fi realizate cu Suportul Băncii Mondiale  care vor 
oferi suport financiar şi tehnic.

Executivul e în grabă. 30 de acte normative privind mediul de 
afaceri vor fi aprobate pînă la finele lunii mai
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E xodul judecătorilor 
continuă. 

Recent, președintele Re-
publicii Moldova, Nicolae 
Timofti, a semnat decretele 
de eliberare din funcție încă 
a unui grup de judecători, 
informează un comunicat al 
președinției. 

Astfel, în temeiul art.25 
alin.(1) lit.a) din Legea cu 
privire la statutul judecă-
torului, au fost eliberați din 
funcția de judecător, con-
form cererii depuse: Mi-
hail Gavriliță, judecător și 
președinte al Judecătoriei 
Strășeni; Valentina Tripaduș, 
judecător la Curtea de Apel 
Bălți; Elena Lazareva, ju-
decător la Curtea de Apel 
Comrat; Tamara Pelin, ju-

decător la Curtea de Apel 
Chișinău; Tamara Anghel, 
judecător la Judecătoria 
Rîbnița; Nicolae Chirtoagă, 
judecător la Judecătoria Bri-
ceni; Ion Dandara, judecător 
la Judecătoria Sîngerei; Mi-
hail Dolghieri, judecător la 
Judecătoria Briceni; Iurie 
Guzun, judecător la Judecă-
toria Briceni; Vasile Macri-
nici, judecător la Judecătoria 
Rezina; Ion Raropu, judecă-
tor la Judecătoria Călărași; 
Mihail Buruian, judecător 
la Curtea de Apel Chișinău; 
Tudor Culava, judecător la 
Judecătoria Strășeni; Lud-
mila Curca, judecător la 
Judecătoria Cimișlia; An-
drei Negurița, judecător la 
Judecătoria Ștefan Vodă; 

Gheorghe Ursan, judecător 
de instrucție la Judecătoria 
Telenești.

Unii specialiști din do-
meniul vizat au justificat, în 
cadrul unor emisiuni televi-

zate, plecarea în masă din 
sistem a magistraților prin 
faptul că mulți dintre ei se 
confruntă cu probleme de 
sănătate sau au ajuns la vîr-
sta pensionării. Alții pleacă 
pentru că  cerinţele refor-
mei justiţiei sînt prea dure, 
susțin experții. 

Totodată, e de menționat 
că N. Timofti a numit doi 
judecători noi la Curtea de 
Apel Chișinău. 

Prin urmare, în urma 
examinării candidatu-
rilor, de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, 
președintele țării, le-a nu-
mit, prin decret prezidențial, 

pe Elena Cobzac şi Oxana 
Robu în funcția de judecător 
la Curtea de Apel Chișinău. 

Pentru ocuparea acestor 
funcții vacante, în cadrul 
Curții de Apel Chișinău, au 
concurat cinci judecători. 

Pîna la numirea în noua 
funcție, Elena Cobzac a ac-
tivat la Judecătoria Rîșcani, 
mun. Chișinău, iar Oxana 
Robu a activat la Judecăto-
ria Ciocana, ambele în cali-
tate de judecătoare.

CSM a examinat cere-
rile în ședința din 11 martie 
2014.

Menționăm că, în 2013 și 
de la începutul anului 2014, 
în instanțele de judecată din 
țară au fost făcute mai multe 
numiri, iar aproape 40 de ju-
decători au depus cereri de 
demisie.

Cor. Dreptul

R ecent, s-a desfășurat trainingul de for-
mare LI-B ,,Planificarea unui proces 

de certificare a experţilor judiciari”, în cadrul 
proiectului ,,Asigurarea obiectivităţii şi trans-
parenţei în sistemul justiţiei penale prin dez-
voltarea expertizei criminalistice”, care face 
parte din  programul internaţional MATRA 
privind supremaţia legii şi buna guvernare. 

La seminar au participat experţi în do-
meniu de la Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, 
Centrul de Medicină Legală, Centrul Naţi-
onal Anticorupţie, experţi judiciari privaţi.

Potrivit Centrului pentru Drepturile 
Omului, în cadrul instruirii, experţii olan-
dezi Lydia Bestebreur şi Koen Herlaar au 
prezentat comunicări cu temele: ,,Criteriile 
de apreciere a unui expert bun de expertiză 
judiciară”, ,,Definirea criteriilor de com-
petenţă sau performanţă”, ,,Competenţe şi 
instruire”, ,,Evaluarea competenţei şi edu-
caţiei continue”. Acestea au fost discutate 
pe larg cu participanţii la seminar.

E de menționat că a avut loc și cursul de 
formare C: ,,Planul de implementare pentru 
certificarea experţilor judiciari în domeniul 
grafoscopiei şi expertizei tehnice a documen-
telor”,  care include 3 etape:

-   faza LI-C a procesului de instruire este 
una practică. În cadrul instruirii, participanţii 
vor fi ghidaţi pentru a aplica cunoştinţele do-
bîndite la atelierele de certificare în cursul de 
formare B;

-   a doua etapă a cursului de formare C va 

avea loc  pe 27 mai, la Chişinău. La această 
întîlnire participanţii la LI-C şi unul dintre 
formatorii din Olanda vor face o totalizare a 
instruirii.

Cursul va fi finalizat în perioada 18-22 au-
gust curent, la Haga, Olanda. În cadrul vizitei 
de trei zile la Institutul de Expertiză Judiciară 
de la Haga, cei 12  participanţi selectaţi  vor 

discuta cu formatorii olandezi versiunea fina-
lă a planului de implementare a proiectului.

De menționat că instruirea a fost organi-
zată  de  Centrul pentru Drepturile Omului din 
Moldova, în comun cu  Consiliul Naţional al 
Experţilor Judiciari şi Specialiştilor de Per-
formanţă din Moldova, Institutul de Crimina-
listică din Olanda, cu susţinerea financiară a  
Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.

Cor. Dreptul

Încă un grup de judecători au părăsit sistemul, iar la Curtea de Apel 
Chișinău au fost numiți alți doi magistrați 

Î n ultimii doi ani, 20 de avocați din 
Republica Moldova au fost cercetați 

penal, în mare parte pentru acte de corupție. 
Totalizarea a fost făcută de președintele Uni-
unii Avocaților Gheorghe Amihalachioaie, în 
raportul de activitate pentru anul 2013. 

În anul 2012 au fost traşi la răspundere 
penală 8 avocaţi, anul trecut numărul acesto-

ra a crescut pînă la 12, iar în primele trei luni 
ale anului curent - 6 avocaţi au deja calitatea 
de învinuit în dosare penale. 

„Nu vreau să obijduiesc pe nimeni, însă 
după discutarea fiecărui caz în parte de tra-
gere la răspundere penală, împreună cu alţi 
colegi, după studierea circumstanţelor cau-
zei concrete, dar şi a persoanei care a săvîrşit 

infracţiunea respectivă, se profilează o sta-
tistică care arată clar că, în majoritatea cazu-
rilor, persoana trasă la răspundere penală a 
activat anterior în organele MAI şi ale Pro-
curaturii”, susține Gh. Amihalachioaie. 

Acesta s-a arătat indignat de faptul că 
unii avocaţi care au fost cercetați penal s-au 
ales doar cu amenzi și continuă să activeze 

în sistem „fiind exemplu 
demn de urmat pentru alţi 
avocaţi”. 

„Comisia pentru Eti-
că şi Disciplină nu are 
posibilitatea să-l tragă la 
răspundere disciplinară 
pe un asemenea avocat, 
fiindcă acesta nu a fost 
condamnat penal şi nu 
poate fi supus răspunderii 
disciplinare de două ori 
pentru aceeaşi faptă. În 
asemenea circumstanţe, 
Uniunea Avocaţilor este 

în imposibilitate de a lua măsuri cu avocații 
ce comit încălcări grave ale deontologiei 
profesionale”, mai spune președintele Uni-
unii Avocaților. 

Pentru a schimba situația, mai mulți 
avocați au propus modificarea Legii cu privi-
re la avocatură. În curînd, ar putea fi înaintată 
o iniţiativă legislativă în acest sens.

În ultimii doi ani, 20 de avocați au fost 
cercetați penal 

La Chișinău s-a desfășurat cursul 
de formare LI-B ,,Planificarea unui 

proces de certificare a experţilor 
judiciari” 

A proape un milion de 
moldoveni sînt ple-

caţi la muncă peste hotare. 
Sînt datele unui raport al 
Biroului de Migraţie şi Azil. 
Studiul mai arată care sînt 
destinaţiile preferate de ce-
tăţenii noştri, dar şi motivele 
pentru care emigrează. 

Potrivit raportului, în 
2012, peste 820 de mii de 
moldoveni se aflau în stră-
inătate. Cei mai mulţi mi-
granţi, adică aproape jumă-
tate de milion, sînt angajaţi 
la muncă sezonieră. În ace-
laşi timp, peste 300 de mii 
au un loc de muncă stabil 
peste hotare şi revin în ţară 
o dată la 2-3 ani sau chiar 
mai rar.

 Studiul arată că, mai bine 
de 2/3 din totalul migranţilor 

lucrează în Rusia. Pe locul 
doi este Italia, unde muncesc 
aproximativ 20 la sută dintre 
moldovenii plecaţi peste ho-
tare. În top urmează Spania, 

Israel şi Canada. 
 Potrivit cercetării, princi-

palul motiv al emigrării este 

salariul foarte mic primit în 
Moldova. De asemenea, lip-
sa locurilor de muncă, dar şi 
condiţiile proaste de muncă 
din ţara noastră sînt alte ca-

uze care îi determină pe cei 
mai mulţi dintre moldoveni 
să muncească peste hotare. 

Topul ţărilor preferate de moldovenii 
migranţi aflați în căutarea unui loc de muncă

M oldova ar putea fi 
invadată de cer-

şetori. Poliţia se aşteaptă că 
numărul oamenilor străzii 
va creşte odată cu revenirea 
persoanelor care practicau 
cerşitul în alte ţări.

Într-adevăr, după cum 
spun oamenii legii, în pre-
zent există un risc mare de 
întoarcere în Moldova a 
grupărilor organizate, care 
practică cerşitul. Şi asta din 
cauza situaţiei complicate 
din Ucraina, tensionării re-
laţiilor cu Rusia, dar şi a li-
beralizării regimului de vize 

cu Uniunea Europeană. Spe-
cialiştii din domeniu spun că 
toate aceste aspecte vor ge-
nera revenirea în ţară a celor 
care îşi cîştigă extistenţa din 
mila altor oameni.

 Organizatorii cerşitului 
riscă pînă la 5 ani de închi-
soare, iar dacă oamenii sînt 
recrutaţi şi forţaţi să stea în 
stradă cu mîna întinsă, pe-
deapsa este pînă la 12 ani de 
puşcărie. Cu toate acestea, 
pentru cerşitul propriu-zis nu 
este prevăzută nici o sancţiu-
ne. Mai ales că este aproape 
imposibil de demonstrat că 

cerşitul este o activitate or-
ganizată. Aşa spun oamenii 
legii. 

 ,,Sînt riscuri, ca acele 
persoane, care s-au ocupat 
cu munca forţată, cerşitoria, 
cu alte exploatări cum ar fi în 
Federaţia Rusă sau Ucraina, 
ar putea să revină în Repu-
blica Moldova cu astfel de 
activităţi infracţionale sau să 
se reorienteze spre Uniunea 
Europeană. De aceea, inves-
tigăm şi acest domeniu ca să 
fim gata pentru un eventual 
flux de aşa gen”, spune pro-
curorul Eduard Bulat. 

Moldova riscă să fie invadată de un val 
mare de cerşetori
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Î n starea actuală de dezvolta-
re a societăţii contemporane, 

colaborarea internaţională în diver-
se domenii între statele suverane şi 
egale în drepturi devine o realitate 
incontestabilă, impusă de necesi-
tăţi obiective. 

Astăzi, principiul cooperării 
este unanim admis în raporturile 
dintre state, contribuind la cunoaş-
terea reciprocă între naţiuni, la asi-
gurarea progresului şi dezvoltării, 
la consolidarea unei păci durabile 
şi realizarea armonizării juridice. 

Republica Moldova nu este în 
afara acestor preocupări şi proce-
se, ci dimpotrivă, pe parcursul ani-
lor, a reuşit să-şi creeze o anumită 
imagine pe plan internaţional. In-
teresată să-şi armonizeze legislaţia 
şi modul de înfăptuire a justiţiei la 
standardele europene, țara noastră 
şi-a proiectat clar vectorul spre in-
tegrarea europeană, exprimîndu-şi 
consimţămîntul de a fi parte la to-
talitatea instrumentelor internaţio-
nale în materia asistenţei juridice 
internaţionale.

De altfel, noţiunea de asisten-
ţă juridică internaţională îmbracă 
două accepţiuni: o accepţiune mai 
restrînsă, aşa-numita asistenţă 
juridică cu caracter judiciar, prin 
care se înţelege asistenţa pe care 
organele judiciare din diferite state 
şi-o acordă în cursul procesului ju-
diciar şi care se manifestă în mod 
obişnuit prin efectuarea sau trimi-
terea actelor procedurale devenite 
necesare în cadrul acelui proces; 
şi o accepţiune mai largă, prin care 
se înţelege orice asistenţă juridică 
oferită.

Pe de altă parte, odată cu extin-
derea fundamentului juridic în baza 
căruia se realizează cooperarea în 
domeniul acordării asistenţei juri-
dice internaţionale de către Repu-
blica Moldova, inevitabil s-a lărgit 
spectrul şi volumul asistenţei care 
se pretinde că poate fi prestată. În 
plus, posibilităţile de cooperare in-
ternaţională în domeniul asistenţei 
juridice internaţionale s-au diversi-
ficat, motiv pentru care sînt situaţii 
cînd nu există nici un instrument 
internaţional în domeniu, iar sta-
telor nu le rămîne altceva de făcut 
decît să asigure un tratament egal 
în bază de reciprocitate cu un alt 
stat.   

Principiul reciprocitații presu-
pune asigurarea făcută de către un 
stat altui stat cu care întreţine rela-
ţii diplomatice, culturale, economi-
ce, de a avea un tratament egal sau 
echivalent cu acela pe care acest 
stat din urmă îl asigură la rîndul 
său. Pe de altă parte, reciprocitatea 
este soluția la care se recurge în 
situația în care tratatele interstata-
le nu acoperă prin reglementări cu 
norme procedurale necesare ele-
mentelor de extranietate. 

Principiul respectiv se aplică 
atunci cînd nu există nici un in-
strument internaţional în domeniu, 
la care sa fie parte ambele state. 
În lipsa unui tratat internațional, 
poate fi acordată asistența juridică 
internațională în baza principiului 
reciprocității prin intermediul ca-
nalelor diplomatice.

Conform art.16 alin.(4) C. proc. 
civ., ,,executarea pe teritoriul Re-
publicii Moldova a hotărîrilor, de-
legaţiilor şi adresărilor instanţelor 
judecătoreşti străine, ale arbitraje-
lor internaţionale se efectuează în 
conformitate cu prezentul cod, cu 

tratatele internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte, precum 
şi pe principiul reciprocităţii”. 

Astfel, în materia procedurală, 
reciprocitatea este admisă la înde-
plinirea delegațiilor judecătorești 
străine, precum şi la recunoaşterea 
și executarea hotărîrilor judecăto-
reşti şi arbitrale străine pe teritoriul 
Republicii Moldova.

În această ordine de idei, reci-
procitatea este cerută în unele pro-
bleme ale procesului civil internaţi-
onal, ca recunoaşterea şi executarea 
hotărîrilor judecătoreşti străine.

O reglementare expresă în 
acest sens avem în art.467 alin.(1) 
C. proc. civ. potrivit căruia, hotă-
rîrile judecătoreşti străine, inclusiv 
tranzacţiile, sînt recunoscute şi se 
execută de plin drept în Republica 
Moldova fie că astfel se prevede 
în tratatul internaţional la care Re-

publica Moldova este parte, fie pe 
principiul reciprocităţii în ceea ce 
priveşte efectele hotărîrilor judecă-
toreşti străine.

În acest context, hotărîrile 
judecătoreşti străine nu pot avea 
efecte juridice în aceleaşi condiţii 
ca şi hotărîrea propriilor instanţe 
de judecată. Astfel, hotărîrea ju-
decătorească străină nu poate avea 
puterea probantă a unui act auten-
tic, dacă nu a fost recunoscută de 
către instanţa de judecată a statului 
în care se invocă. Totodată, hotă-
rîrea străină nu poate avea pe de-
plin drept forţă executorie şi auto-
ritate de lucru judecat, deoarece se 
opune suveranitatea statului pe te-
ritoriul căruia este invocată această 
hotărîre.

Într-o atare situaţie, forţa de 
constrîngere devine inaplicabilă, 
deoarece aceasta se aplică numai 
pe teritoriul statului care o exercită, 
iar organele de executare ale unui 
stat nu se supun ordinului instan-
ţelor altui stat, avîndu-se în vedere 
principiul suveranităţii şi egalităţii 
statelor. 

Hotărîrea judecătorească străi-
nă produce efecte în altă ţară doar 
în condiţiile prevăzute de tratatele 
şi convenţiile internaţionale pri-
vind asistenţa juridică în materie 
civilă şi penală la care Republica 
Moldova este parte şi legislaţia na-
ţională respectivă. De regulă, aces-
te condiţii constau în recunoaşterea 
hotărîrii judecătoreşti străine sau 
în obţinerea exequatorului pentru 
hotărîrea respectivă. 

Tratatele şi convenţiile inter-
naţionale privind asistenţa juridică 
în materie civilă şi penală la care 
Republica Moldova este parte sînt: 
Convenţia Comunităţii Statelor 

Independente privind asistenţa ju-
ridică şi raporturile de drept în pro-
cesele civile, familiale sau penale, 
din 22 ianuarie 1993, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 
16.03.1996, Tratatul de asistenţă 
juridică între Republica Moldova 
şi Federaţia Rusă în materie civi-
lă, familială şi penală, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 
26.01.1995, Tratatul de asistenţă 
juridică între Republica Moldova 
şi Republica Letonă în materie ci-
vilă, familială şi penală, în vigoa-
re pentru Republica Moldova din 
19.06.1995, Tratatul de asistenţă 
juridică între Republica Moldova 
şi Republica Lituaniană în materie 
civilă, familială şi penală, în vigoa-
re pentru Republica Moldova din 
18.02.1995; Tratatul de asistenţă 
juridică între Republica Moldova 
şi România în materie civilă, fami-

lială şi penală, în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 22.03.1998; 
Tratatul de asistenţă juridică între 
Republica Moldova şi Turcia în 
materie civilă, familială şi penală, 
în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 23.02.2001 etc.

În cazul inexistenţei cadrului 
juridic naţional şi internaţional 
ce reglementeată recunoaşterea şi 
executarea hotărîrilor judecătoreşti 
străine se aplică principiul recipro-
cităţii între ţara în care s-a emis 
hotărîrea judecătorească şi ţara în 
care urmează să se recunoască şi 
să se execute. Guvernul Republicii 
Moldova decide măsura aplicării 
reciprocității cu referire la un alt 
stat. De obicei, condiţiile de re-
ciprocitate sînt stabilite printr-un 
acord scris între Ministerul Justi-
ţiei al statului nostru şi instituţia 
responsabilă a statului străin.

În cazul în care executarea ho-
tărîrii este solicitată în baza prin-
cipiului de reciprocitate, fapt ce 
presupune lipsa unui instrument la 
care sînt parte ambele state, cere-
rea este transmisă pe cale diploma-
tică, pentru a reduce riscul adresării 
unui organ nepotrivit.

Aplicabilitatea acestui princi-
piu se referă în aceeaşi măsură şi 
asupra recunoaşterii şi încuviin-
ţării executării hotărîrilor arbitra-
re străine. La momentul aderării 
la Convenţia de la New York, 
din 10.06.1958, în vigoare din 
17.12.1998, Republica Moldova 
a făcut următoarea rezervă: „Con-
venţia va fi aplicată pe bază de reci-
procitate numai asupra sentinţelor 
arbitrale pronunţate pe teritoriul 
unui alt stat contractant ”. 

Referitor la îndeplinirea dele-
gaţiilor judecătoreşti străine, trebu-

ie de menţionat că, deoarece juris-
dicţia unei instanţe se extinde ex-
clusiv asupra teritoriului statului în 
care activează, efectuarea  actelor 
procedurale (înmînarea citaţiilor şi 
altor acte, obţinerea explicaţiilor 
părţilor, depoziţiilor martorilor, ra-
porturilor de expertiză, cercetarea 
la fața locului, luarea măsurilor de 
asigurare a acţiunii etc.) la solicita-
rea unei instanţe judecătoreşti stră-
ine se face doar cu acordul statului 
unde actul de procedură urmează a 
fi realizat.

Prin delegaţie judecătorească 
(comisie rogatorie) se înţelege so-
licitarea pe care instanţa sesizată 
privind soluţionarea unui litigiu, 
numită instanţa solicitantă, o face 
unei instanţe de judecată ori altui 
organ din altă ţară, numită instanţă 
solicitată, de a efectua unele acte 
de procedură.

Modul de stabilire a relaţiilor 
între instanţele judecătoreşti din 
Republica Modova şi cele străine 
privind executarea delegaţiilor se 
determină de legislaţia Republicii 
Moldova sau de tratatul internaţi-
onal la care aceasta este parte. 

De regulă, procedura respec-
tivă este reglementată de tratatele 
cu privire la asistenţa juridică în 
materie civilă, de familie şi pe-
nală. Trebuie de menţionat că pe 
bază de reciprocitate, statele ac-
ceptă adesea să execute delegaţiile 
judecătoreşti chiar în lipsa unor 
tratate internaţionale care să le 
oblige. 

În acest sens, potrivit art.11 al 
Convenţiei privind procedura ci-
vilă de la Haga din 01.03.1954, în 
vigoare pentru Republica Moldo-

va din 03.11.1993, autoritatea judi-
ciară căreia îi este adresată comisia 
rogatorie va fi obligată să o efec-
tueze folosindu-se de aceleaşi mij-
loace de constrîngere ca şi pentru 
executarea unei comisii rogatorii 
a autorităţilor statului solicitat sau 
pentru satisfacerea unei cereri fă-
cute în acest scop de către o parte 
interesată. 

De obicei, în lipsa prevederilor 
tratatelor, instanţa solicitantă din 
Republica Moldova trimite dele-
gaţia judecătorească prin Ministe-
rul Justiţiei la Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene care 
prin intermediul misiunilor diplo-
matice şi oficiilor consulare este-
transmisă în străinătate. La fel, în 
cazul unei delegaţii judecătoreşti a 
unei instanţe străine, instanţa soli-
citată din ţara noastră este sesizată 
prin intermediul Ministerului Jus-
tiţiei, fie direct, fie prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe 
de către misiunea diplomatică a 
statului solicitant. În acest caz, nu 
se indică tratatul în baza căruia se 
cere asistenţă cu notificarea exactă 
a prevederii, dar se solicită recur-
gerea la reciprocitate.

Important este ca executarea 
delegaţiei instanţei judecătoreşti 
străine efectuată în temeiul trata-
tului interstatal ori în baza recipro-
cităţii să nu fie în contradicţie cu 
suveranitatea Republicii Moldova, 
să nu ameninţe securitatea ei şi să 
fie de competenţa instanţei judecă-
toreşti naţionale.

Totodată, menţionăm că, în 
principiu, dacă nu se prevede al-
tfel, în privinţa aplicării normelor 
de drept străin nu se cere condiţia 
reciprocităţii, şi dispoziţiile art.13 
din C. proc.civ. – ,,aplicarea legis-

laţiilor altor state”, nu prevăd con-
diţia reciprocităţii pentru aplicarea 
legislaţiei altor state de către  in-
stanţa de judecată.

Reciprocitatea vizează şi drep-
turile procedurale civile ale cetăţe-
nilor străini şi apatrizilor, precum şi 
a organizaţiei străine şi a organiza-
ţiei internaţionale, conform preve-
derilor art.454 alin.(1) C. proc.civ.  
şi art.17 alin.(3) al Legii nr.275 din 
10.11.1994 cu privire la statutul ju-
ridic al cetăţenilor străini şi al apa-
trizilor în Republica Moldova.

Potrivit art.454 alin.(1) C. proc.
civ., cetăţenii străini şi apatrizii, 
organizaţiile străine şi organizaţii-
le internaţionale (denumite în con-
tinuare persoane străine) sînt în 
drept să se adreseze în instanţele 
judecătoreşti ale Republicii Mol-
dova pentru apărarea drepturilor, li-
bertăţilor şi intereselor lor legitime 
şi beneficiază în faţa instanţelor ju-
decătoreşti ale Republicii Moldova 
de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi 
obligaţii procedurale ca şi cetăţenii 
şi organizaţiile Republicii Moldo-
va, în condiţiile legii. 

În conformitate cu art.17         
alin.(3) al legii menţionate, cetăţe-
nii străini şi apatrizii beneficiază  în 
procesele de judecată de aceleaşi 
drepturi procedurale ca şi cetăţenii 
Republicii Moldova. În acest sens, 
urmează a se preciza că este vorba 
de un regim aparte al condiţiei ju-
ridice a străinului. 

Nerespectarea acestui regim ar 
duce la aplicarea retorsiunii ca for-
mă de manifestare a reciprocității 
care în conformitate cu art.1584 
Cod civil, poate stabili restricţii 
similare drepturilor patrimoniale 
şi personale nepatrimoniale ale 
cetăţenilor şi persoanelor juridice 
ale statelor în care există restricţii 
speciale ale drepturilor patrimoni-
ale şi personale nepatrimoniale ale 
cetăţenilor şi persoanelor juridice 
ale Republicii Moldova.

Retorsiunea constă în măsurile 
de răspuns ale unui stat faţă de ac-
tele inamicale, contrare curtoaziei 
internaţionale ale altui stat îndrep-
tate împotriva lui. Actul de retorsi-
une, ca şi actele la care se răspunde, 
nu sînt acte ilegale. Actele inami-
cale, care determină retorsiunea, 
pot fi acte legislative, administra-
tive sau judecatoreşti. Aplicarea 
restricţiilor similare se va efectua 
cu acordul Guvernului Republicii 
Moldova doar ca răspuns la acţiu-
nile autorităţilor statului străin. 

Principiul reciprocităţii, totuşi, 
are un rol important, fiindcă în caz 
contrar s-ar încălca principiile su-
veranităţii legislative ale statelor şi 
tradiţiile de drept. Chiar dacă apa-
rent este o condiţie formală, ea poa-
te constitui o punte de asigurare, 
vizînd reciprocitatea de tratament, 
îndeosebi în relaţiile cu unele state 
care şi-au dobîndit, recent, inde-
pendenţa şi nu au reglementări în 
domeniu sau tradiţie în practică.

Principiul reciprocităţii are o 
importanţă mai mare atunci cînd 
lipseşte un tratat bilateral încheiat  
între două state în materie de asis-
tenţă juridică, acţiunile procedura-
le fiind realizate în baza reciproci-
tăţii, adică conform regulii ,,fii bun 
cu cel ce este bun cu tine şi fii rău 
cu cel ce este rău cu tine”.

Veronica Jomiru-Niculiţă, 
master în drept, 

absolventă a Institutului 
Naţional al Justiţiei

Principiul reciprocității în procesul civil
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P revenirea și combaterea 
criminalității juveni-

le, precum și a infracțiunilor 
săvîrșite împotriva copiilor, în 
special pe parcursul perioadei 
de vacanță – acestea constitu-
ie scopul celor 67 de întruniri 
desfășurate de către Direcția de 
Poliție a municipiului Chișinău 
cu elevii claselor a IX-a şi a 
XII-a. Lecțiile au fost organi-
zate în cadrul compartimentului  

,,Noi şi Legea la vîrsta majora-
tului”. Prin urmare, tinerii au 
fost familiarizați cu prevederile 
legislației în vigoare privind 
obligaţiunile şi drepturile la vîr-
sta majoratului.

Potrivit Direcției de Poliție a 
municipiului Chișinău, în cadrul 
orelor de studii, ofiţerii de poli-
ţie  le-au vorbit elevilor despre: 
răspunderea contravenţională şi penală a mi-
norilor; răspunderea pentru faptele ilicite la 
vîrsta majoratului; abandonul domiciliului; 

alcoolul, fumatul şi consecinţele acestora; 
violenţa între semeni; prevenirea cazurilor 
de suicid; formele de aplanare a conflictului 
etc.

Campania de informare a 
elevilor privind prevenirea şi 
reducerea fenomenului  vic-
timizării în rîndul copiilor, 
a avut loc în instituţiile din 
Capitală. Ulterior, Poliția 
Capitalei va mai desfășura și 
campania cu genericul ,,Un 
copil informat, un copil pro-
tejat”, scopul căreia rezidă 
în familiarizarea elevilor cu 
activitățile poliţieneşti, rolul 
şi importanţa poliţiei în asi-
gurarea respectării drepturilor 
şi libertăţilor omului, precum 
şi regulile de bază a condui-
tei în societate.

Precizăm că, lecţiile de 
informare a elevilor fac parte 
din Planul de acţiuni al Di-
recţiei de Poliţie a municipiu-
lui Chişinău privind sensibili-

zarea societăţii faţă de riscurile delincvenţei 
juvenile.

Totodată, e de menționat că pînă pe 28 

aprilie, Inspectoratul General al Poliţiei des-
făşoară operaţiunea „Grija”, care, la fel, are 
drept scop prevenirea şi combaterea delin-
cvenţei juvenile, traumatismului de diferit 
gen în rîndul copiilor şi a infracţiunilor co-
mise împotriva lor, eficientizarea măsurilor 
orientate spre combaterea cerşitului şi vaga-
bondajului, asigurarea securităţii copiilor în 
perioada vacanţei de Paști.

Astfel, oamenii legii organizează razii pe 
teritoriul întregii țări pentru a depista copii 
aflaţi fără supravegherea părinţilor, dar și ca-
zurile în care acestora li se comercializează 
produse din tutun şi băuturi alcoolice. 

În context, Inspectoratul General al Poli-
ţiei recomandă părinţilor să nu își lase copiii 
fără supraveghere acasă, în special pe cei 
mici, să îi instruiască să nu deschidă ușa per-
soanelor necunoscute, să nu urce cu persoane 
necunoscute în ascensor, precum şi în auto-
mobilul unor astfel de  persoane, să nu se joa-
ce în preajma carosabilului și să nu iasă în 
stradă sau la joacă cu bunuri de preţ.

Cor. Dreptul

S uprapopularea celulelor, acordarea 
asistenței medicale deținuților, asi-

gurarea securității în instituția penitenciară, 
condițiile materiale, pregătirea personalului 
și activitățile socio-educative desfășurate 
în penitenciar – acestea sînt subiectele dis-
cutate de către conducerea Departamentului 
Instituțiilor Penitenciare (DIP) și a Peniten-
ciarului nr. 13, Chișinău, cu deputații din Co-
misia parlamentară drepturile omului şi relaţii 
interetnice, Stella Jantuan, vicepreşedintele 
Comisiei, și Petru Vlah, care au efectuat o 
vizită de documentare la instituția de detenție 
respectivă. 

Potrivit informației Legislativului, 
discuțiile au vizat în special problemele cu 
care se confruntă  sistemul penitenciar din 

Republica Moldova şi în particular Peniten-
ciarul nr.13, Chişinău. 

Astfel, deputații s-au familiarizat cu 
condițiile de detenție ale deținuților, inclu-
siv ale femeilor și minorilor, vizitînd punctul 
medical, sălile de studii și sport, curţile de 
plimbare ale instituţiei de detenţie. În cadrul 
vizitei, deputații au discutat cu persoanele 
aflate în detenție despre problemele invocate 

de către acestea.
Vizita face parte din planul de activitate 

al Comisiei parlamentare drepturile omului 
şi relaţii interetnice și oferă documentarea 
din prima sursă privind condițiile de detenție, 
avînd în vedere complexitatea instituției nr. 
13, din Chișinău, care reprezintă penitencia-
rul cu cel mai mare număr de deținuți, a subli-
niat Stella Jantuan.

La rîndul său, directorul DIP, Ana Dabija, 
a menţionat că îmbunătăţirea condiţiilor de 
detenţie în instituţiile penitenciare constituie 
o prioritate şi un imperativ pentru progresul 
societăţii. ,,Ajustarea acestora la standardele 
internaţionale va stabili premise pentru schim-
barea pozitivă a deţinuţilor şi reintegrarea lor 
în societate”, a menționat oficialul. Directorul 

DIP a informat parlamentarii despre 
construcția noului penitenciar, care 
va fi edificat cu suportul Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei.

Rezultatele vizitei de lucru ale 
deputaților vor fi expuse într-un ra-
port de evaluare, care va conţine o 
serie de propuneri şi recomandări 
pentru depăşirea problemelor iden-
tificate în instituție.  

Penitenciarul nr. 13, Chișinău, 
deține statutul de izolator de ur-
mărire penală. Această instituție 
asigură detenția diferitor categorii 

de deținuți: persoane aflate în arest preventiv, 
persoane condamnate, persoane ce execută 
sancțiunea de arest preventiv, persoane con-
damnate aflate în tranzit dintr-un penitenciar 
în altul. 

Conform datelor DIP, la 14 aprilie curent, 
în instituție se aflau în detenție 1218 deținuți, 
se mai precizează în informația dată.

L.D.

În vizor: Combaterea delincvenței juvenile și prevenirea 
abuzurilor față de copii

Deputații din Comisia drepturile omului 
şi relaţii interetnice în vizită de lucru la 

Penitenciarul nr. 13 din Capitală

A ntreprenorii din Re-
publica Moldova au 

exportat în ianuarie-februa-
rie mărfuri în sumă de 353,6 
mil. de dolari, ceea ce este 
cu 2% mai puţin compara-
tiv cu perioada similară din 
2013. 

O reducere mai mare au 
suferit livrările peste ho-
tare de produse autohtone, 

cu  10,7%, valoarea dife-
renţei fiind de 226,7 mil. de 
dolari. Pe de altă parte, re-
exportul a crescut cu 18,4% 

- pînă la 126,9 mil. de dolari.
Potrivit Biroului Na-

ţional de Statistică (BNS), 
principalul consumator de 
produse moldoveneşti este 
Rusia, care a importat pro-
duse în valoare de 73 mil. 

de dolari, dar cu 28,5% mai 
puţin decît în perioada ianu-
arie-februarie 2013. Pe locul 
doi se situează  România  cu 
54,9 mil. de dolari, care şi-a 
majorat importurile din Re-
publica Moldova cu aproape 
10%. Italia a importat din 
Moldova produse în valoare 
de 44,3 milioane de dolari 
americani. 

În Moldova s-a redus comerţul extern

P aşapoartele biometrice de tip nou, de 
culoare bordo, vor fi eliberate din 

luna iulie şi nu din septembrie cum a fost 
anunţat anterior. La perfectarea acestora se 
vor aplica  metode 
noi de personalizare 
a informaţiei şi vor fi 
introduse elemente de 
securitate adiţionale, 
bazate pe proprietăţi-
le coloranţilor care se 
reflectă diferit la lu-
mina zilei, în funcţie 
de unghi.

Şefa Serviciului 
de presă al Ministe-
rului Tehnologiei In-
formaţiei şi Comuni-
caţiilor, Stela Nistor, 
a declarat că cererea 
pentru eliberarea paşapoartelor biometrice a 
crescut cu 34%.  În contextul în care autori-
tăţile au finalizat deja toate procedurile teh-
nice pentru eliberarea paşapoartelor biome-
trice de culoare bordo, s-a decis ca acestea să 
fie puse în uz mai devreme decît se anunţa. 
Paşapoartele de culoare albastră, inclusiv bi-
ometrice, vor rămînea valabile pînă la expi-
rarea termenului.

Paşapoartele bordo vor avea un cip cu 
sistem de operare avansat şi un nivel de se-
curitate sporit, care va reduce considerabil 
posibilitatea de falsificare a actului. Modi-

ficarea tarifelor la perfectarea paşapoartelor 
biometrice se va produce numai dacă vor 
exista factori obiectivi, precum modificarea 
preţurilor la materialele folosite sau a chel-
tuielilor pentru remunerarea muncii salaria-
ţilor. Perfectarea unui paşaport biometric în 
30 de zile costă, actualmente, 700 de lei. Cel 
mai rapid, paşaportul poate fi obţinut în 3 
ore şi costă 2280 de lei.

Paşapoartele de culoare bordo vor fi 
eliberate cu  două luni mai devreme 

decît se anunţa

Î n perioada 22-30 apri-
lie, experţii vor exami-

na politicile macroeconomice 
ale Republicii Moldova şi 
vor purta discuţii cu autorită-
ţile şi reprezentanţii mediului 
de afaceri. Monitorizarea are 
loc pentru a asigura viabilita-
tea cadrului economic şi a se 
convinge că statul are capa-
citatea să ramburseze datoria 
față de FMI. Declarațiile au 
fost făcute de șeful misiunii, 
Max Alier,  în cadrul întreve-
derii cu premierul Iurie Lean-
că și mai mulți miniștri, care 
a avut loc la Guvern.

La discuții au participat 
viceprim-ministrul, ministrul 
Economiei, Valeriu Lazăr, 
ministrul Finanţelor, Ana-

tol Arapu, ministrul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Valentina Buliga, secretarul 
general al Guvernului, Victor 
Bodiu, şi guvernatorul BNM, 
Dorin Drăguţan.

Subiectele principale 
au vizat prognozele privind 
evoluţiile macroeconomice 
în anul 2014, perspectivele 
bugetare, situaţia în sistemul 
bancar şi reformele structu-
rale promovate în diverse do-
menii. De asemenea, părţile 
au făcut un schimb de opinii 
privind ultimele evoluţii din 
regiune.

Premierul a făcut o trece-
re în revistă a acţiunilor între-
prinse de Guvernul de la Chi-
şinău pentru asigurarea stabi-

lităţii şi transparenţei secto-
rului financiar. Iurie Leancă 
a declarat că autoritățile din 
Moldova vor avea şi în con-
tinuare o abordare prudentă 
față de politicile financiar-
economice, inclusiv în con-
textul evoluţiilor regionale 
care ar putea afecta situaţia 
din Republica Moldova.

Ultima dată, o Misiune 
a FMI s-a aflat în Republica 
Moldova la sfîrșitul lunii ia-
nuarie. Iar ultimul program 
de asistenţă al FMI pentru 
Republica Moldova a fost 
finalizat în aprilie 2013, prin 
care țara noastră a beneficiat 
de asistenţă financiară în va-
loare de aproximativ 566 de 
milioane de dolari.

Misiunea FMI a venit la Chișinău. Obiectivele 
acesteia au fost discutate la Guvern
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Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUl
Numele, prenumele:

Adresa:

(aprilie 2014,  nr. 16(515)

&

Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Sînt studentă şi vreau să  mă angajez în ca-
litate  de voluntar la una din organizaţiile din 
mun. Chişinău. Ştiu că pentru aceasta este ne-
voie să fie perfectat un contract, dar nu cunosc 
care sînt obligaţiile legale ale organizaţiilor ce 

angajează voluntari.   
Marian Dîrzu, 
mun. Chişinău

Conform articolului 6 din 
Legea voluntariatului, insti-
tuţia gazdă are următoarele 
responsabilităţi: 

a) recrutarea voluntarilor 
numai pentru activitatea de 
utilitate publică prevăzută în 
contractul de voluntariat; 

b) efectuarea preselecţiei 
beneficiarilor voluntariatului 
cu care urmează să contacte-
ze voluntarii; 

c) asigurarea prestării ac-
tivităţii de voluntariat cu res-
pectarea cerinţelor de protec-
ţie şi igienă a muncii; 

d) asigurarea protecţiei 
intimităţii beneficiarilor vo-
luntariatului cu care contac-
tează voluntarul; 

e) elaborarea unui pro-
gram de voluntariat şi a unui 
regulament intern care vor 
prevedea condiţii de recru-
tare şi standarde de activitate 
a voluntarilor în baza unor 
standarde minime de calitate 
pentru activitatea de volunta-
riat stabilite de Guvern, pre-
cum şi metode şi instrumente 
de monitorizare şi evaluare a 
activităţii acestora; 

f) instruirea şi dezvolta-
rea profesională a volunta-
rilor, inclusiv privind modul 
de operare cu anumite echi-
pamente tehnice şi condiţiile 
de securitate a muncii, pen-
tru realizarea prevederilor 
contractului de voluntariat; 

g) neadmiterea volunta-
rilor la prestarea unor munci 
periculoase sau care pot dău-
na vieţii şi sănătăţii acestora; 

h) asigurarea serviciilor 
medicale în caz de accident 
sau de boală care decurg din 
natura activităţii. În cazul în 
care voluntarul nu este asi-
gurat, costul serviciilor me-
dicale este suportat integral 

de către instituţia gazdă; 
i) rambursarea integrală 

sau parţială a cheltuielilor 
indispensabile pentru desfă-
şurarea activităţii de volun-
tariat (transport, cazare, ali-
mentare, asigurare medicală 
facultativă contra riscurilor 
ce decurg din natura activi-
tăţii, diurnă etc.), în cazul în 
care voluntarul îşi exprimă 
acordul; 

j) oferirea, la cerere, la fi-
nele perioadei de activitate a 
voluntarului, a unui certificat 
nominal de voluntariat, care 
să confirme desfăşurarea de 
către acesta a activităţii de 
voluntar, experienţa şi abili-
tăţile dobîndite şi care va fi 
înregistrat într-un registru de 
evidenţă a certificatelor re-
spective; 

k) eliberarea carnetului 
de voluntar şi a scrisorii de 
recomandare dacă voluntarul 
este implicat în activitatea de 
voluntariat mai mult de 20 de 
ore lunar; 

l) ţinerea unui registru de 
evidenţă a voluntarilor, care 
să includă datele personale 
ale fiecărui voluntar, numă-
rul contractului de volunta-
riat, numărul orelor presta-
te în calitate de voluntar şi 
persoana responsabilă de 
supervizarea voluntarului în 
cadrul instituţiei gazdă; 

m) asigurarea accesului 
voluntarului la instrumentele 
de lucru şi la resursele infor-
maţionale de care dispune; 

n) informarea periodică a 
voluntarului despre progre-
sele realizate şi noile activi-
tăţi preconizate; 

o) îndeplinirea altor res-
ponsabilităţi incluse în con-
tractul de voluntariat, în te-
meiul legislaţiei. 

VINerI, 25 aprIlIe 2014

 La solicitarea cititorilorl

C auzele cu privire la 
defăimare se exami-

nează în procedură contenci-
oasă, conform prevederilor 
Capitolului II din Legea cu 
privire la libertatea de ex-
primare  şi ale Codului de 
procedură civilă. Cauzele cu 
privire la defăimare cînd nu 
este cunoscută sursa ce a răs-
pîndit informaţia defăimătoa-
re şi nici autorul informaţiei 
ori cînd persoana juridică ce 
a răspîndit informaţia a fost 
lichidată şi nu este cunoscut 
autorul articolului ori al in-
formaţiei defăimătoare sau 
acesta a decedat se exami-
nează conform procedurii cu 
privire la constatarea fapte-
lor care au valoare juridică.

 Persoana care se consi-
deră defăimată poate solicita, 
prin cerere prea-
labilă, autorului 
informaţiei şi/sau 
persoanei juridi-
ce care a răspîn-
dit-o, rectificarea 
sau dezminţirea 
informaţiei de-
făimătoare, acor-
darea dreptului la 
replică sau expri-
marea scuzelor şi 
compensarea pre-
judiciului cauzat. 
În caz de deces al 
persoanei defăi-
mate, cererea pre-
alabilă se depune 
de către persoana 
interesată. Cere-
rea prealabilă se depune în 
termen de 20 de zile de la 
data la care persoana a aflat 
sau trebuia să afle despre in-
formaţia defăimătoare. Aces-
ta este un termen de prescrip-
ţie. La împlinirea unui an din 
ziua defăimării, persoana nu 
poate solicita repunerea sa 
în termenul de depunere a 
cererii prealabile. Persoana 
va indica în cerere informa-
ţia pe care o consideră defăi-
mătoare şi, în cazul răspîndi-
rii unor relatări cu privire la 
fapte, circumstanţele care 
demonstrează că informaţia 
este în esenţă falsă sau, în ca-
zul răspîndirii judecăţilor de 
valoare, circumstanţele care 
demonstrează că acestea nu 
se bazează pe un substrat 
factologic suficient.

 Cererea prealabilă se 
examinează în termen de 5 
zile de către autorul informa-
ţiei şi, după caz, de către per-
soana juridică ce a răspîndit 
această informaţie. Dacă se 
constată că informaţia la care 
se referă cererea prealabilă 

este falsă sau nu se bazează 
pe un substrat factologic su-
ficient, persoana juridică ce a 
răspîndit informaţia sau au-
torul informaţiei satisface ce-
rerea prealabilă, fiind obligat 
să efectueze, după caz, rec-
tificarea sau dezminţirea in-
formaţiei defăimătoare, acor-
darea dreptului la replică sau 
exprimarea scuzelor şi com-
pensarea, la cerere, a preju-
diciilor cauzate. Rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei, 
acordarea dreptului la repli-
că sau exprimarea scuzelor 
se efectuează în termen de 
15 zile de la data examinării 
cererii prealabile, iar dacă 
informaţia a fost răspîndită 
de mass-media şi publicaţia 
sau emisiunea care a răspîn-
dit această informaţie apare 

mai rar decît o dată la 15 zile, 
în următorul număr sau emi-
siune. Plata compensaţiilor 
în temeiul cererii prealabile 
se efectuează în termen de 
15 zile de la data examinării 
cererii prealabile sau într-un 
alt termen convenit de părţi. 
În cazul refuzului de a sa-
tisface, integral sau parţial, 
cererea prealabilă, persoana 
lezată poate depune  cerere 
de chemare în judecată.  În 
cazul refuzului de satisface-
re a cererii prealabile pe mo-
tivul omiterii termenului de 
prescripţie, persoana lezată 
poate solicita, concomitent 
cu depunerea cererii de che-
mare în judecată, repunerea 
în termenul de depunere a 
cererii prealabile.

Cererea de chemare în ju-
decată cu privire la defăima-
re poate fi depusă în termen 
de 30 de zile. Acest termen 
curge de la:

a) data primirii răspunsu-
lui la cererea prealabilă;

b) data expirării terme-
nului pentru examinarea 

cererii prealabile. Termenul 
menţionat este termen de 
prescripţie.

 Persoana poate fi repusă 
în termenul de prescripţie 
dacă a omis acest termen 
din motive justificate şi a 
înaintat cererea de chemare 
în judecată în termen de 30 
de zile de la data dispariţiei 
motivelor care justifică repu-
nerea în termen.   În cazul în 
care, concomitent cu depu-
nerea cererii principale, nu 
au fost înaintate pretenţii cu 
privire la compensarea pre-
judiciilor, instanţa de judeca-
tă va respinge cererea pentru 
compensarea prejudiciilor 
depusă ulterior.

Cererea de chemare în 
judecată se întocmeşte cu 
respectarea condiţiilor pre-

văzute la art.166 şi 167 din 
Codul de procedură civilă.  
Invocînd circumstanţele de 
fapt şi de drept pe care îşi 
întemeiază pretenţiile, recla-
mantul va mai indica:

a) dacă informaţia îl vi-
zează; 

b) dacă informaţia a fost 
răspîndită de pîrît;

c) dacă informaţia com-
portă caracter defăimător;

d) dacă informaţia se 
bazează pe fapte în esenţă 
false;

e) dacă este sau nu per-
soană publică în sensul pre-
zentei legi şi dacă informaţia 
se referă la calitatea lui de 
persoană publică;

f) dacă informaţia se re-
feră la o chestiune de interes 
public;

g) dacă a fost respectată 
procedura prealabilă; 

h) dacă informaţia defăi-
mătoare a cauzat prejudicii 
morale şi materiale şi care 
este întinderea reală a aces-
tor prejudicii;

i) alte circumstanţe rele-

vante pentru examinarea ca-
uzei. În cererea de chemare 
în judecată, reclamantul va 
indica exact relatările cu 
privire la fapte a căror dez-
minţire se solicită şi textul 
dezminţirii sau judecăţile de 
valoare fără substrat factolo-
gic suficient.

 La cererea de chemare în 
judecată se anexează:

a) publicaţia ce conţine 
informaţia contestată sau 
înregistrarea emisiunii sau, 
dacă prezentarea înregistră-
rii nu este posibilă, se va in-
dica postul, emisiunea, data 
şi ora difuzării;

b) copia de pe cererea 
prealabilă cu dovada expe-
dierii sau înmînării acesteia 
pîrîtului;

c) răspunsul la cererea 
prealabilă. 

 Pentru cererea de 
chemare în judecată în 
care se solicită dezmin-
ţirea, acordarea dreptu-
lui la replică sau expri-
marea scuzelor se achită 
o taxă de stat în mărime 
de 5 unităţi convenţio-
nale. Pentru pretenţiile 
cu privire la repararea 
prejudiciului moral şi 
material cauzat prin 
defăimare se achită o 
taxă de stat în mărimea 
prevăzută la art.3 pct.1) 
lit.a) din Legea taxei de 
stat.

Reclamant în cauze-
le cu privire la defăima-

re poate fi:
a) orice persoană fizică a 

cărei onoare, demnitate sau 
reputaţie profesională a fost 
lezată prin răspîndirea unei 
informaţii; 

b) în numele persoanei 
decedate, dacă aceasta nu a 
înaintat o acţiune cu privire 
la defăimare – persoana in-
teresată, însă fără dreptul de 
a cere compensarea prejudi-
ciului moral;

c) orice persoană juridică 
a cărei reputaţie profesională 
a fost lezată prin răspîndirea 
unei informaţii.

Pîrît în cauzele cu privi-
re la defăimare poate fi per-
soana care a răspîndit infor-
maţia, autorul informaţiei şi, 
după caz, persoana de la care 
a fost preluată informaţia. În 
cazul în care acţiunea este 
intentată unei persoane care 
a preluat informaţia de la o 
terţă persoană a cărei iden-
titate este dezvăluită, ultima 
poate interveni în proces în 
condiţiile Codului de proce-
dură civilă.

Procedura de examinare a cauzelor  cu privire la defăimare
(Conform prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010)

U n student din Belarus condam-
nat la moarte a fost împușcat 

pentru că și-a ucis cu cruzime iubita 
și amantul acesteia. Execuția a stîrnit 
reacții dure din partea societății, deoa-
rece rudele tînărului nu au fost anunțate. 
Mama deținutului spune că avocatul 
fiului său a venit să-l viziteze, iar gar-
dienii l-au anunțat ca acesta deja a fost 

executat.
 Pavel Seliun a fost condamnat la 

moarte acum un an, fiind învinuit de 
dublul omor.

 Acesta și-a ucis iubita și amantul. 
Pe cel din urmă l-a tăiat bucăți pe care 
le-a aruncat la gunoi, iar capul l-a fiert 
și îl purta în geantă, fiind gasit asupra 
sa în timpul reținerii. Belarusul este 

unicul stat din Europa în care mai exis-
tă pedeapsa capitală.

 În Moldova condamnarea la moarte 
a fost pusă sub moratoriu în 1994. 20 
de state ale lumii printre care și Statele 
Unite mai practică pedeapsa cu moar-
tea.

 În Moldova aceasta a fost abolită 
în 2006.

Pedeapsa cu moartea în centrul Europei. Cum a fost executat un 
tînăr din Belarus care și-a ucis iubita 
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea ÎM ,,New 

Mega Press”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 
nr. 98, MD-2004, pentru data de 14 mai 2014, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, sala nr. 1, et. 
1) în calitate de intimat, unde va avea loc examinarea cererii 
de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Flau-M” privind în-
casarea penalităţii, apel declarat de SRL ,,Flau-M” împotriva 
hotărîrii Judecătoriei Buiucani din 05.12.2013.

Judecător  Iulia Cimpoi 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balagura Marcel, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. V. Dokuceaev, nr. 4, apt. 86, pentru data de 12 mai 
2014, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Stoinov Ivan privind încasarea prejudiciului moral.

Judecător  N. Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Corcinschi Nadejda, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. M. Lomonosov, nr. 40/2, apt. 30, pentru data de 29 
mai 2014, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Vîrcolici Angela privind rezilierea contractului de locaţiu-
ne şi restituirea sumei.

Judecător  N. Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciuprun Oxana, pentru data de 23 iunie 2014, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Ciuprun Alexandr privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  I. Busuioc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Coreţchii Efim, pentru data de 8 iulie 2014, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de 
Coreţcaia Tatiana către: Coreţchii Efim, Luca Octavian privind 
partajul bunurilor proprietate comună în devălmăşie.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Straşnei Valentina Vladimir, cu ulti-
mul domiciliul: or. Orhei, str. V. Mahu, nr. 81/5, pentru data 
de 12 mai 2014, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et. 2, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă 
înaintată de SRL ,,Orhei- Gaz” privind încasarea datoriei şi a 
cheltuielilor de judecată.

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

Judecător  Veronica Cupcea

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

solicită prezentarea cet. Rău Andrei, originar din satul Sipo-
teni, Călăraşi, cu ultimul domiciliu: satul Olăneşti, Ştefan 
Vodă, pentru data de 15 mai 2014, ora 9.15, la şedinţa de ju-
decată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă înaintată de Rău Emilia privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copiilor minori.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Jieri Viorel, 
cu domiciliul: satul Brătuleni, Nisporeni şi Jieri Valentina, cu 
domiciliul: satul Vadul-Raşcov, Şoldăneşti, pentru data de 19 
mai 2014, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. 
I. Vodă, nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrîţi în cauza civi-
lă înaintată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Labonţu Con-
stantin Toader, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Pohrebeni, 
Orhei, pentru data de 20 mai 2014, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, sala nr. 4, et. 1) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
înaintată de reclamanta Ursachi Ala Gheorghe privind încasa-
rea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Vasile Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Luchian Iurie Petru şi Luchian Va-
sile Petru, domiciliaţi: satul Berezlogi, Orhei, pentru data de 
26 mai 2014, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea cet. Luchian Angela privind anularea titlului de auten-
tificare a dreptului deţinătorului de teren.

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. Răilean Trifan, cu domiciliul: satul 
Vîşcăuţ, Orhei, pentru data de 2 iunie 2014, ora 8.20, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 2, bir. 4) în calitate 
de pîrît în cauza civilă înaintată de Răilean Emilia privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă pen-

tru data de 14 mai 2014, ora 11.00, licitaţie publică de vîn-
zare a următorului lot, compus din: maşină de cusut ,,Jamsy” 

- JEM 757 F; maşină de cusut ,,Ciaica” 141 M; maşină de cusut 
nr. 1076-2-00247; maşină de cusut Veritex VL5550 - 6 unităţi; 
maşină de cusut Promtex TY-500; fier de călcat profesional 

,,Silter Profesionel 2002”; cuţit de tăiat material ,,Textima” 
RSD 100; aparat de presat material ,,Prester” PI 2 - 2 uni-
tăţi; masă de călcat cu fier de călcat ,,Silter super mini 2035”; 
aparat de casă ,,Datex Micro” FCRMP 5000; maşină de cusut 

,,Minerva” 62761 P3Z; oglindă de perete; masă de birou de 
culoare albastră - 2 unităţi; masă de birou de culoare neagră; 
scaun cu rotile de culoare neagră - 2 unităţi; ceainic electric 

,,Scarlet” SC 224; filtru de apă de culoare neagră FF; bară de 
fier de culoare metalică - 3 unutăţi; material Fiber tipe 100% 
PES, CLASS65400 - 2 unităţi; palton ,,Mac&Co” de culoare 
predominant roşie, mărimea 50; palton ,,Mac&Co” de culoare 
predominant neagră, mărimea 48; palton ,,Exclusive” de cu-
loare predominant neagră, mărimea 40; palton ,,Exclusive” de 
culoare predominant neagră, mărimea 42; palton ,,Exclusive” 
de culoare predominant neagră, mărimea 44; scurtă ,,Clasic 
Fashion” de culoare bordo, mărimea 40; scurtă ,,Clasic Fa-
shion” de culoare bordo, mărimea 42; scurtă ,,Clasic Fashion” 
de culoare bordo, mărimea 44; rochie cu bolero de culoare 
predominant neagră, mărimea 42; rochie cu bolero de culoare 
predominant bordo, mărimea 46; rochie cu bolero de culoare 
alb-negru, mărimea 44, ce aparţin cu drept de proprietate de-
bitorului SRL ,,Torais Design”, c/f-1003600100157, cu sediul: 
mun. Chişinău, str. Gh. Madan, nr. 46/5, apt. 111.

Preţul iniţial constituie – 31482 lei, preţul lotului expus la 
licitaţie este de – 25185,60 lei.

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 13 mai 
2014, vor depune cererea de participare cu indicarea preţului 
propus pentru lotul scos la licitaţie şi dovada de achitare a 
acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului scos 
la licitaţie, la Biroul executorului judecătoresc Anatolie Bă-
nărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 
lei, se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu, nr. – 2224311909, c/f – 43242017, în BC ,,Victori-
abank” SA, fil. nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi executorului 
judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 336, tel. (022) 54-70-41, tel. mob. 
069130707. 

Executor judecătoresc   Anatolie Bănărescu 

V iceministrul Aface-
rilor Externe și Inte-

grării Europene, Tudor Ulia-
novschi, a spus în cadrul unei  
emisiuni că R. Moldova pre-
conizează să deschidă noi mi-
siuni diplomatice. Este vorba 
despre Japonia și Brazilia.

Tudor Ulianovschi, care 
a fost o perioadă însărcina-
tul cu Afaceri al Republicii 
Moldova în Qatar și unde a 
deschis prima misiune diplo-
matică în țările arabe, susține 
că această misiune diploma-
tică este una foarte impor-
tantă și are printre obiective 
atragerea investitorilor în 

țara noastră.
,,Pentru deschiderea am-

basadei ne-a fost oferit ajutor, 
inclusiv financiar, la capito-
lul oferirii sediului pentru 
misiune. Chiria lunară în re-
giunea diplomatică la Doha 
este minim de 5-6 mii de 
dolari. Pentru chirie benefi-
ciem de ajutor din partea par-
tenerilor qatarezi”, a precizat 
viceministrul.

În același timp, oficia-
lul susține că la moment, în 
țările din Golful Piersic este 
suficientă această ambasadă 
din Doha. ,,Lucrăm activ 
pentru a examina avantaje-

le pentru că este o premieră. 
Sîntem la faza de a lucra în 
premieră cu parteneri arabi. 
Se planifică ca această am-
basadă să acopere diplomatic 
Emiratele Arabe Unite, Ara-
bia Saudită, Omanul și Ba-
hreinul. Este important să fie 
pro-activă echipa din Doha”, 
a specificat T. Ulianovschi.

În ceea ce privește Asia, 
pe lîngă ambasada de la Bei-
jing, China, este în discuții la 
faza finală deschiderea unei 
misiuni diplomatice în Ja-
ponia. ,,Sîntem în contact cu 
partenerii din Tokyo pentru 
a organiza o vizită a premi-

erului moldovean în Japonia, 
eventual, în vara acestui an, 
iunie-iulie. Vizita ar pune și 
ultimele accente la capitolul 
deschiderea ambasadei”, a 
precizat viceministrul.

Făcînd referire la Brazi-
lia, oficialul consideră că la 
această etapă ar fi argumen-
tată acoperirea prin cumul a 
necesităților diplomatice de 
către ambasada de la Wa-
shington, ceea ce presupune 
că odată pe an ambasadorul 
de la Washington trebuie să 
călătorească în Brazilia, să 
discute cu partenerii de aco-
lo.

Republica Moldova planifică să deschidă noi ambasade

Î n Vinerea Mare, femeile aflate în 
detenție s-au pregătit și ele să înt-

îlnească creştineşte luminatele sărbători, 
cu pască și cozonaci.

Dis-de-dimineaţă, deținutele angaja-
te la cantina penitenciarului au trebăluit 
pe la bucătărie ca nişte adevărate gospo-
dine. Unele au frămîntat aluatul pentru 
cozonaci şi ruladă cu gem de mere, al-
tele au vopsit ouă, celelalte au pregătit 
bucatele meniului special de sărbătoare: 
zeamă cu tăiţei, carne la cuptor, pîrjoale 

din peşte şi salată din legume proas-
pete.

Ambianţa de pre-sărbătoare, a fost 
întreținută de un recital de cîntece re-
ligioase în aer liber susținut de mem-
brii Misiunii Biblice a Baptiștilor din 
Moldova.

Anual, la Penitenciarul din Rusca 
tuturor deţinuţilor li se creează posibi-
litatea de a sărbători creştineşte sfinte-
le sărbători de Paşti.

Și deținutele de la Penitenciarul din Rusca au întîlnit 
creștinește sărbătorile de Paști

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Popa Victor, domiciliat: mun. Chişinău, str. Ialoveni, nr. 96 
,,B”, apt. 26, pentru data de 7 mai 2014, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Fruvi Com” privind 
încasarea datoriei.

Judecător       Daria Suşchevici     
  

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd 

dosarul de executare nr. 056-430/2014, citează pentru data 
de 5 mai 2014, ora 10.00 debitorul IM ,,Bioeco Nord” SRL, 
c/f – 1006604005192, pentru a lua cunoştinţă de materialele 
dosarului de executare intentat întru executarea documentului 
executoriu nr. 2c-315/12, 2c-338/13, emis de Curtea de Apel 
Chişinău la 19.03.2014 privind încasarea de la IM ,,Bioeco 
Nord” SRL în beneficiul SA ,,Beton”, în proces de faliment, 
a sumei totale de 196 494,80 lei, inclusiv Procesul-verbal de 
sechestru din 04.04.2014 al următoarelor bunuri: 1 şopron; 5 
cisterne de 50 metri cubi de culoare gri; 1 cisternă de 20 metri 
cubi de culoare gri; 1 cisternă de 200 metri cubi de culoare gri; 
1 pompă cu filtru şi unitate de măsurare de culoare gri şi roşu; 
1 conductă de ţeavă metalică de culoare gri şi galbenă; 1 trap 
de culoare cafenie şi galbenă; 1 scară de culoare cafenie şi gal-
benă şi Raportul de evaluare al bunurilor nominalizate a căror 
valoare de piaţă constituie suma de  - 151 600 lei, pe adresa: 
mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 336.

 Concomitent, se înştiinţează debitorul IM ,,Bioeco 
Nord” SRL, că bunurile nominalizate vor fi expuse realizării 
prin licitaţie publică.

Executor judecătoresc     Anatolie Bănărescu   
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Doljicov Tatiana, pentru data de 16 mai 2014, ora 9.20, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare 
în judecată depusă de Lucoșov Anatolie privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător  Stelian Teleucă
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P sihologul Richard 
Wiseman, autor al 

unor cărţi de popularizare a 
ştiinţei care s-au bucurat de 
mare succes, ne dă sfaturi, 
simple şi eficace, care îi pot 
ajuta pe oameni să se bucu-
re noaptea de un somn bun, 
odihnitor – un element-cheie 
al unei sănătăţi înfloritoare.

1.  Lumina albastră a 
ecranelor dispozitivelor 
electronice, precum table-
te, smartphone, computere, 
perturbă somnul, deoarece 
influenţează secreţia unui 
hormon numit melatonină, 
implicat în controlul alter-
nanţei somn-veghe. Închideţi 
aparatele respective cu o oră 
înainte de culcare sau folo-
siţi ochelari speciali care să 
filtreze lumina albastră.

2.  „Obosiţi-vă” creierul 
dîndu-i ceva de făcut – de 
exemplu, pentru fiecare lite-
ră a alfabetului, să se gîndeas-
că la cîte un animal al cărui 
nume începe cu acea literă.

3.  Mutaţi-vă patul. Vă 

simţiţi mai relaxaţi, mai în 
siguranţă şi dormiţi mai bine 
dacă patul este aşezat, astfel 

încît să puteţi vedea uşa ca-
merei. E un comportament 
dobîndit prin evoluţie: o ast-
fel de poziţionare în raport cu 
intrarea în încăpere ne ajută 
să percepem mai rapid un 
eventual pericol, dîndu-ne 
timp să reacţionăm. 

4.  Prefaceţi-vă că aţi căs-
ca. Atunci cînd vă purtaţi ca 

şi cum aţi fi obosiţi, deveniţi 
somnoroşi.

5. Mîncaţi o banană înain-

te de culcare; conţine carbohi-
draţi care vă vor ajuta corpul 
şi mintea să se relaxeze.

6.  Dacă simţiţi nevoia 
unui „pui de somn” în timpul 
zilei, beţi o ceaşcă  de cafea 
chiar înainte de a a vă culca. 
Deoarece cafeaua îşi face 
efectul cam în 20 de minurte, 
vă veţi trezi foarte vioi. 

7. Ascultaţi o  muzică re-
laxantă. Studiat şi demonstrat 
ştiinţific, această înregistrare 
vă ajută să adormiţi.

8.  Dormiţi pe partea 
dreaptă; cercetările au arătat 
că inima funcţionează mai 
bine în această poziţie. Ex-
cepţie: femeile însărcinate e 
mai bine să doarmă pe par-
tea stîngă. Oricum, evitaţi să 
dormiţi cu faţa în sus sau pe 
burtă.

9.  Încercaţi să rămîneţi 
treji! Pare paradoxal, dar 
studiile arată că, încercînd cu 
tot dinadinsul să stăm treji, 
obosim considerabil. Aşadar, 
încercaţi să ţineţi ochii des-
chişi şi concentraţi-vă să nu 
adormiţi.

10. Puneţi-vă şosete. 
Cînd vă întindeţi în pat, flu-
xul sangvin în zona picioare-
lor se intensifică. Dacă aveţi 
picioarele calde, acest lucru 
vă ajută să adormiţi. La ne-
voie, încercaţi să vă încălziţi 
picioarele purtînd şosete 
noaptea.

l ungimea fustei variază de-a lungul vieţii cu 50 de cen-
timetri, iar femeile de 23 de ani poartă cele mai scurte 

fuste, conform unui studiu.
Femeile încrezătoare poartă fuste mini pînă la 45 de ani, 

cu cinci ani mai mult faţă de rezultatul ultimului studiu, efec-
tuat în 2009 de Debenhams.

Cele mai multe fete îşi doresc prima fustă mini la 14 ani, 
dar se mulţumesc pînă la urmă să-şi cumpere una la 16 ani.

Pînă la 19 ani, fetele poartă fuste de 36 de centimetri. Fus-
tele sînt scurtate apoi la 32 de centimetri, ajungînd la cele mai 

mici dimensiuni la 23 de ani.
Cînd sînt într-o primă relaţie serioasă, studiul a relevat 

că femeile tind să mărească cu 5 centimetri lungimea fustei. 
Totuşi, cele căsătorite, ajunse în jurul vîrstei de 34 de ani, îşi 
scurtează din nou fusta.

Aceeaşi mărime rămîne pînă în jurul vîrstei de 40 de ani, 
cînd ele realizează că trebuie să mai adauge puţin material la 
fustă.

Femeile între 49 şi 60 de ani preferă fustele care trec de 
genunchi.

Cea mai populară imagine din lume, 
desktop-ul lui Windows XP

Lansat în 2001, sistemul de operare avea peste 400 de 
milioane de copii în uz pînă în 2006, şi asta fără să luăm 
în calcul copiile piratate. Imaginaţi-vă acum cîte persoane 
au văzut acest desktop şi de cîte ori a fost vizionat în ulti-
mii 13 ani. Este uşor de presupus că această imagine a fost 
vizualizată de miliarde de ori, şi dacă pînă acum nu ne-am 
pus problema de unde vine ea sau am presupus că este una 
creată pe computer, aflaţi că fotograful care a făcut-o se 
numeşte Charles O’Rear şi este realizată în 1996. Locul în 
care a fost făcută această poză este Sonoma County, Cali-
fornia. Charles O’Rear era în drum spre Marin cînd a decis 
să oprească maşina şi să facă această fotografie.

Microsoft deţine drepturile complete asupra acestei 
imagini şi nu s-a menţionat niciodată care a fost preţul 
pe care compania l-a plătit fotografului pentru aceasta. 
Charles O’Rear spune însă că a fost o sumă ridicol de 
mare, probabil cea mai mare plătită vreunui fotograf în 
viaţă pentru o singură poză.

Păriu bizar: A murit din cauza 
unui ou

De obicei, pariurile sînt o simplă joacă între prieteni. 
Iată însă că ele pot aduce adevărate tragedii în viaţa oa-
menilor. Este şi cazul lui Dau Fatnassi, un tînăr în vîrstă 
de 20 de ani din Tunisia, care şi-a pierdut viaţa după ce a 
pariat cu prietenii săi.

Nu se ştie exact miza pentru care tînărul şi-a pus viaţa 

în joc, dar conform înţelegerii bizare, el trebuia să mănîn-
ce cît mai multe ouă crude.

În mare parte, evenimentul a decurs fără probleme, 
însă imediat după ce a inghiţit cel de-al 28-lea ou, tînărul 
a acuzat dureri puternice de stomac. Prietenii lui s-au spe-
riat şi au chemat ambulanţa, dar medicii nu au mai putut 
face nimic pentru a-i salva viaţa, el murind în drum spre 
spital.

La ce risc se expun cei care obişnuiesc 
să doarmă în timpul zilei

Persoanele care obişnuiesc să doarmă mai mult de o 
oră în timpul zilei îşi cresc cu 30% riscul de a muri prema-
tur, arată un studiu publicat, recent, în „American Journal 
of Epidemiology”. 

Cercetătorii au ajuns la concluzia că siestele repetate 
cresc nivelul inflamaţiei în organism. Totodată, oamenii 
de ştiinţă susţin că nevoia de a aţipi în timpul zilei ar pu-
tea trăda unele boli respiratorii, precum bronşită, emfizem 
sau pneumonie.

La studiul celor de la Cambridge University care s-a 
desfăşurat timp de 13 ani au participat 16 000 de bărbaţi 
şi femei cu vîrsta în jur de 90 de ani. Corelînd decesele cu 
obiceiurile lor în materie de somn, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că riscul de deces prematur a crescut cu 14% în 
cazul celor care obişnuiau să doarmă mai puţin de o oră 
în timpul zilei. La cei care care dormeau peste o oră pe zi, 
riscul a crescut cu 32%. 

„Nevoia de a dormi în timpul zilei poate fi un semn al 
unor dereglări şi viitoare probleme pulmonare”, se arată 
în raportul celor de la Cambridge. 

Mama unui baieţel, trimisă la închisoare pentru 
că şi-a lăsat copilul să trăiască în casă cu dihori 

şi păsări moarte

U n baieţel în vîrstă de patru ani a fost găsit trăind într-o 
mizerie de nedescris, înconjurat de peste 30 de anima-

le, gunoi şi mîncare putrezită. Autorităţile au arestat-o imediat 
pe mamă pentru neglijenţă.

Copilul, în vîrstă de 4 ani, a fost găsit înconjurat de 20 de 
dihori, 14 cîini şi două păsări moarte. Acestea erau condiţiile 
în care băiatul a trăit timp de două luni, lîngă mormane de gu-
noi, mîncare putrezită şi excremente de animale, împrăştiate 
peste tot pe podea.

 Poliţia l-a transportat imediat pe cel mic la spital, acesta 
avînd deja o infecţie bacteriană gravă.

 ,,Am văzut fotografiile şi este şocant că cineva poate să îşi 
lase locuinţa să ajungă în stadiul acela”, a declarat judecătorul 
care s-a ocupat de caz. Acesta a condamnat-o pe mama băiatu-
lui, în vîrstă de 21 de ani, la închisoare pentru neglijenţă.

 Poliţia a fost chemată la faţa locului răspunzînd unui apel 
despre un cîine dispărut, dar forțele de ordine au fost luate 
prin surprindere de dezastrul găsit. Femeia s-a apărat în faţa 
instanţei spunînd că suferă de depresie.  

Valeriu NEMERENCO, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

USPEE ,,Constantin Stere”
Mult stimate domnule Valeriu Nemerenco, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire  

şi admiraţie, vă adresăm, prilejuiţi de frumoasa dumnea-
voastră vîrstă, alese cuvinte de felicitare, pentru tot ceea 
ce reprezentaţi. 

Graţie profesionalismului, abnegaţiei în muncă, per-
fecţiunii, corectitudinii, exigenţei  – cîteva dintre acele ca-
lităţi ce vă disting drept o personalitate remarcabilă – aţi 
cîştigat respectul celor ce vă înconjoară.

În această zi, de o semnificaţie aparte pentru dumnea-
voastră, vă adresăm calde urări de sănătate, pace în suflet, 
bucurii, noi realizări şi cît mai multe clipe de revelaţie 
spirituală.

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Nicolae 
laiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar, USPEE 

,,Constantin Stere”;  Elena Bobeica, master în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Felicia Păscăluţă, 
master în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Eduard Boişteanu, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Vladislav Gribincea, master în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Galina Moscalciuc, judecător, 
Buiucani; Iuliana Oprea, judecător, CSJ; Viorica Ursu, 
vicepreşedintele Judecătoriei Criuleni; Lucia Lupaşcu, 
judecător, Drochia; Vladislav Clima, judecător, Ciocana; 
Iurie Diaconu, judecător, CSJ.

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

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie  al Uniunii 
Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

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

C a l e i d o s c o p

Divert is

 

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Aniversări
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Ai probleme cu somnul? Iată zece trucuri 
pentru a dormi mai bine

Lungimea fustei pe care o poartă o femeie spune totul despre ea


