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S 9 Sf. C. Vasile; 
Cuv. Ioanichie, 
Glafira. 
Pomenirea 
ostaşilor 
răposaţi.

D 10 Duminica IV 
(a 
Slăbănogului). 
Sf. Ap. 
Simeon; 
Sf. Irh. 
Ştefan.

L 11 Sf. Ap. Iason şi 
Sosipatru; 
Sf. Mc. 
Mayim,Vitalie; 
Sf. Irh. Chiril.

M 12 Sf. 9 Mucenici 
din Cizic; 
Cuv. Memnon, 
Nectarie; 
Sf. Irh. Vasile.

Mr. 13 Înjumătăţirea 
cincizecimii. 
Sf. Ap. Iacov; 
Sf. Irh. Nichita, 
Ignatie, Donat.

J 14 Sf. Pr. Ieremia; 
Cuv. Pafnutie; 
Sf. Mc. Macarie; 
Sf. Tamara.

V 15 Sf. Irh. Afanasie 
cel Mare; Sf. 
Boris şi Gleb; 
Sf. Mc. Zoe.

Invalizii, soţii supravieţuitori, participanţii la cel de-al doilea război mon-
dial vor primi un ajutor material unic de 400-500 de lei cu ocazia a 64 de ani 
a Victoriei asupra fascismului. În acest scop, Fondul Republican de susţinere 
socială a populaţiei a alocat 5,5 mil. lei.

Responsabili din cadrul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copi-
lului, au relatat că invalizii şi participanţii la război vor primi câte 500 de lei, 
iar persoanele asimilate participanţilor la război şi soţii (soţiile) supravieţuitori 
- câte 400 de lei. 

Potrivit datelor Ministerului, de ajutor material unic vor beneficia circa 11,3 
mii de persoane.

Autorităţile publice locale şi organizaţiile teritoriale ale veteranilor vor or-
ganiza şi desfăşura acţiuni tematice, consacrate aniversării a 64-a a Victoriei 
asupra fascismului, inclusiv vor avea loc întâlniri ale veteranilor cu elevii, stu-
denţii, organizaţiile obşteşti.

Se vor desfăşura mese rotunde tematice, conferinţe, seminare cu partici-
parea veteranilor. Unii dintre participanţi vor fi vizitaţi la domiciliu şi li se 
vor acorda colete cu produse alimentare. Cu sprijinul agenţilor economici din 
sectorul privat, vor fi organizate mese de binefacere, vor fi distribuite colete cu 
produse alimentare şi industriale.

Această categorie de cetăţeni beneficiază permanent de garanţii pentru cre-
ditele preferenţiale în scopul asigurării cu spaţiu locativ, în mod prioritar li se 
acordă ajutor de protezare şi ortopedie, reabilitare sanatorială, bilete de călăto-
rie (gratuite, tur-retur) pe teritoriul CSI şi cu 50% reducere din cost.

În ajunul aniversării Zilei Victoriei, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei 
şi Copilului îndeamnă locuitorii ţării să acorde ajutor şi susţinere veteranilor 
războiului.

La data de 10 mai, în scuarul Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet, se va sărbători Ziua Europei.

În comunicatul reprezentanţei Comisiei Europene din 
Chişinău se menţionează că în cadrul manifestării va avea 
loc un Iarmaroc European, unde vor fi prezentate 30 de 
standuri cu materiale informaţionale despre proiectele fi-
nanţate de Uniunea Europeană.

Potrivit şefului Delegaţiei Comisiei Europene în Mol-
dova, Cesare de Montis, „cetăţenii Republicii Moldova tre-
buie să fie la curent cu acţiunile Comisiei Europene şi să 
cunoască cum pot beneficia de ceea ce facem”.

De asemenea, reprezentanţii proiectelor vor informa pu-
blicul despre activitatea şi rezultatele lor, vor oferi detalii ce 
vizează vastele oportunităţi ale tinerilor de a studia în ţările 
membre ale Uniunii Europene, despre ajutorul acordat de 
UE  în vederea promovării exporturilor şi atragerii investiţi-
ilor, despre echipamentul livrat Serviciului Vamal al Repu-
blicii Moldova şi despre alte realizări de maxim interes.

Seara va avea loc un concert, unde vor evolua Natalia 
Barbu, Geta Burlacu, Sun Stroke Project, Olia Tira, Alexa, 
Snails şi Zdob şi Zdub.

În ţările membre ale UE, Ziua Europei se sărbătoreşte 
tradiţional pe 9 mai. Reamintim că în 1950 a fost publicată 
declaraţia ministrului afacerilor externe al Franţei, Robert 
Schuman, care a servit drept bază pentru crearea Uniunii 
Europene.

Programul Uniunii Eu-
ropene „Parteneriatul Estic”, 
aprobat oficial la summit-ul 
UE de la Praga, este un in-
strument bun pentru stimula-
rea reformelor democratice în 
Ucraina, Georgia, Moldova, 
Caucazul de Sud şi Belarus. 
Această opinie a fost expusă 
la întrevederea de la Vilnius 
a preşedintelui Lituaniei, Val-
das Adamkus, cu preşedinte-
le Parlamentului European, 
Hans-Gert Pottering.

Adamkus a apreciat ini-
ţiativa Parlamentului Eu-
ropean privind examinarea 
crimelor stalinismului drept 
foarte importantă pentru în-
treaga Europă.

Adamkus a chemat co-
munitatea să creeze la Bru-

xelles „Platforma memoriei 
şi conştiinţei europene”.

„În acest an, este impor-
tant nu doar să comemorăm 
20 de ani de la căderea Zi-
dului Berlinez, ci şi să nu 
uităm de cei 70 de ani de la 
semnarea pactului Molotov-
Ribbentrop, care a împărţit 
Europa”, a spus preşedintele 
Lituaniei.

„Parteneriatul Estic” este 
o iniţiativă polono-suedeză, 
orientată spre îmbunătăţi-
rea relaţiilor cu UE. Pentru 
realizarea programului în 
perioada 2009-2013, au fost 
alocate 600 mil. euro pentru 
toate cele şase ţări din acest 
program: Azerbaidjan, Bela-
rus, Armenia, Georgia, Mol-
dova şi Ucraina.

C a l e n d a r 
c r e ş t i n

Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o funcţie de conducere. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

Ajutor material 
pentru veteranii de război

Ziua Europei
„Parteneriatul estic” va stimula 

reformele democratice
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3 Mai – Ziua 
mondială a 

libertăţii presei  
DECLARAţIA  AVOCATuLuI 

PARLAMENTAR,  OLEG  EfRIM
 

Rolul mass-media este 
esenţial într-o societate demo-
cratică, pentru o dezvoltare 
sănătoasă a acesteia. Mass-
media are misiunea de a pune 
în mişcare acele procese cog-
nitive de care depinde bunul 
mers al unei comunităţi, iar 
limitarea libertăţii de presă 
este un semnal negativ pentru 
democraţie. Ea reprezintă un 
sector de maximă importanţă 
pentru o societate modernă. 
Aria de impact a mass-media 

este, poate, cea mai largă, iar subiectul influenţei  ei – esenţial 
în dezvoltarea societăţii.

Libertatea de exprimare, ca ideal şi principiu de bază al 
societăţii democratice, este inseparabilă de fenomenul mass-
media. Aşa încât mass-media, prin însăşi activitatea ei, simbo-
lizează în democraţie dreptul la libera exprimare şi informare.  
   Autorităţile publice ar trebui să se asigure că relaţii-
le lor cu mass-media, politicile lor de informare şi co-
municare cu publicul se înscriu într-un cadru de dezvolta-
re, sunt transparente şi se bazează pe adevăr, pe respec-
tul reciproc şi urmăresc interesul superior al societăţii. 
   Pentru orice în viaţă este nevoie de un comportament etic, 
acesta fiind o chestiune de educaţie şi principii morale. Iar 
etica în cadrul unor relaţii publice înseamnă să comunici 
onest, responsabil, fără jumătăţi de adevăr, să serveşti intere-
sul public pe termen lung. Este necesară respectarea de către 
jurnalişti a dreptului cetăţeanului de a fi informat corect şi in-
opinat. Este importantă şi obligaţia jurnaliştilor de a asigura 
o tratare adecvată a problemei.

Împiedicarea accesului la informaţiile publice de către 
instituţiile publice de toate nivelurile rămâne a fi una din-
tre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor jurnaliştilor. 
Concomitent, se impune a menţiona şi problema mentalităţii 
autorităţilor, care trebuie să înţeleagă esenţa legii accesului la 
informaţie şi să o aplice conform prevederilor sale.

În acest context, chem autorităţile publice să asigure con-
solidarea tuturor garanţiilor necesare de a asigura respectarea 
dreptului la libertatea expresiei, astfel cum prevede artico-
lul 10 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, precum şi practica 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

MOLDOVA  A  MAI  CEDAT O  
POZIţIE  ÎN CLASAMENTuL 

LIBERTĂţII  PRESEI
În clasamentul libertăţii presei, realizat anual de organi-

zaţia pentru apărarea drepturilor omului „Freedom House”, 
Moldova a coborât de pe poziţia 149 pe 150 din lume.

Organizaţia menţionează o înrăutăţire generală în dome-
niul libertăţii presei. 70 de state au fost recunoscute că res-
pectă libertatea presei, însă aici locuiesc doar 17% din popu-
laţia planetei.

Moldova a acumulat 67 de puncte şi a fost declarată drept 
o ţară în care nu există libertatea presei. O situaţie similară 
este înregistrată în aproape toate ţările CSI, cu excepţia Geor-
giei şi Ucrainei, unde presa a fost declarată parţial liberă.

Cea mai liberă presă se află în Islanda, Finlanda şi Nor-
vegia. Lista este încheiată de Myanma, Turkmenia şi Coreea 
de Nord.

Pentru evaluarea situaţiei libertăţii presei, specialiştii or-
ganizaţiei au luat în considerare asemenea criterii precum: 
libertatea cuvântului, gradul de control guvernamental asupra 
mass-media, condiţiile de lucru ale jurnaliştilor, cazurile de 
aplicare a forţei împotriva jurnaliştilor, situaţia economică şi 
politică din ţară.

La 29 aprilie 2009, Aduna-
rea Parlamentară a Consiliu-
lui Europei (APCE) a adoptat 
Rezoluţia 1666 (2009) privind 
situaţia în Moldova, după au-
dierea raportului dnei Josette 
DURRIEU şi al dlui Egidijus 
VAREIKIS. 

APCE şi-a exprimat îngri-
jorarea privind conformarea 
parţială a autorităţilor molda-
ve cu recomandările sale an-
terioare privind îmbunătăţirea 
procesului electoral şi consoli-
darea instituţiilor democratice 
înainte de alegerile parlamen-
tare din 5 aprilie 2009. APCE 
a subliniat că ridicarea pragu-
lui electoral de la 4% la 6%, 
interzicerea blocurilor electo-
rale şi restricţiile de ocupare 
a funcţiilor publice de către 
funcţionarii cu dublă şi mul-
tiplă cetăţenie au restrâns po-
sibilitatea opoziţiei de a parti-
cipa efectiv la procesul politic 
şi a slăbit pluralismul.

APCE a deplâns faptul 
că protestul paşnic care a în-
ceput la 6 aprilie 2009 în faţa 
clădirii Parlamentului şi a 
Preşedinţiei, în principal, la 
iniţiativa tinerilor care nu au 
acceptat rezultatele alegerilor, 
au degenerat la 7 aprilie 2009 
în atacuri violente şi devas-
tarea clădirilor publice. Insti-
tuţia europeană a condamnat 
în mod ferm asemenea acte 
de violenţă, considerând că 
acestea nu pot fi utilizate în-
tr-o societate democratică ca 
o modalitate de exprimare a 
opiniei politice.   

Adunarea Parlamentară şi-a 
exprimat dezacordul cu afir-
maţiile autorităţilor moldave, 
care au urmat imediat după 
violenţe, în care oficialii de 

cel mai înalt nivel politic au 
acuzat opoziţia de protestele 
violente cu scopul de a orga-
niza o lovitură de stat. APCE 
a subliniat că autorităţile tre-
buiau să fie mai rezervate în 
declaraţiile lor pentru a calma 
situaţia.

APCE şi-a exprimat îngri-
jorarea sa deosebită privind 
actele de violenţă comise de 
poliţie în perioada evenimen-
telor post-electorale şi anume: 
maltratarea deţinuţilor, încăl-
carea dreptului la un proces 
echitabil şi restricţiile dis-
proporţionate a accesului la 
informaţii, libertatea presei şi 
atacurile împotriva jurnalişti-
lor. Adunarea a notat că deţine 
informaţii potrivit cărora mai 
mult de 300 de tineri au fost 
arestaţi şi 9 persoane sunt în 
continuare private de liberta-
te. 

Instituţia europeană a în-
demnat să fie pornită o anche-
tă independentă, care să exa-
mineze aprofundat cazurile de 
violenţă şi persoanele vinova-
te să fie atrase la răspundere.

Adunarea Parlamentară a 
îndemnat autorităţile moldave 
să implementeze recomandă-
rile sale conţinute în Rezolu-
ţia 1572 (2007) şi să continue 
reformele în domeniul legis-
laţiei electorale, mass-media 
şi a poliţiei. De asemenea, 
instituţia a recomandat spo-
rirea eficacităţii sistemului 
judecătoresc şi îmbunătăţirea 
considerabilă a condiţiilor de 
detenţie.

APCE a recomandat:
1. recunoaşterea legalităţii 

deciziei Curţii Constituţio-
nale de confirmare a rezulta-
telor alegerilor de către toate 

părţile politice interesate, fie 
că reprezintă majoritatea, fie 
opoziţia. Orice persoană care 
contestă rezultatele alegerilor 
are dreptul de a folosi orice 

remediu legal disponibil, in-
clusiv Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului; 

2. condamnarea imediată 
a violenţelor de către autori-
tăţi şi toate părţile politice in-
teresate şi angajarea acestora 
la folosirea numai a modalită-
ţilor democratice în apărarea 
poziţiilor, ideilor şi programe-
lor lor; 

3. pornirea imediată a unei 
anchete independente, trans-
parente şi credibile privind 
evenimentele post-electorale 
şi a circumstanţelor care au 
condus la acestea; suplimen-
tar la investigaţia independen-
tă privind pretinsele încălcări 
ale drepturilor omului menţi-
onate mai sus; 

4. angajarea într-un dialog 
constructiv a partidelor care 
au trecut pragul electoral în 
cadrul procesului electoral 
pentru a rezolva actuala criză 
politică; alegerea viitorului 
preşedinte al ţării trebuie să 

ofere o oportunitate concre-
tă de a restabili încrederea în 
procesul democratic; 

5. pornirea unui dialog în-
tre reprezentanţii majorităţii 

parlamentare şi a opoziţiei, 
cu participarea largă a forţelor 
extra-parlamentare şi a socie-
tăţii civile; 

6. adoptarea promptă a 
unui plan de acţiuni de către 
noul Parlament, care să conţi-
nă măsuri concrete şi termene 
de implementare a recoman-
dărilor APCE conţinute în Re-
zoluţia 1666 (2009), precum 
şi angajamentele stabilite în 
Rezoluţia 1572 (2007) privind 
onorarea obligaţiilor şi anga-
jamentelor de către Moldova. 

APCE va continua să mo-
nitorizeze situaţia din Moldo-
va şi la următoarea sesiune, 
la 5 iunie 2009, Comisia de 
monitorizare va prezenta pro-
gresele obţinute de către auto-
rităţile moldave şi a opoziţiei 
privind implementarea reco-
mandărilor acestei rezoluţii 
şi a rezoluţiilor anterioare şi 
va propune Adunării acţiuni 
suplimentare care vor fi nece-
sare.

APCE a adoptat Rezoluţia 1666 (2009) privind 
funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei 
(CoE), Thomas Hammarberg, cere clarificarea responsabilităţii 
poliţiştilor şi superiorilor acestora pentru „căderea în profesi-
onalism şi în respect pentru normele de bază” în cazul maltra-
tării participanţilor arestaţi la proteste. Aceasta este una dintre 
concluziile la care a ajuns oficialul european după o vizită în 
capitala Moldovei. 

Peste trei sute de persoane au fost arestate la Chişinău în 
legătură cu demonstraţiile post-electorale de la începutul lunii 
aprilie. Un număr important dintre acestea au fost supuse rele-
lor tratamente din partea poliţiei, 
unele din ele fiind grave. 

Comisarul a discutat cu per-
soane care au fost lipsite de li-
bertate în legătură cu protestele 
şi violenţele post-electorale.  
Comisarul Hammarberg notea-
ză că, deşi majoritatea protes-
tatarilor au demonstrat paşnic, 
unii protestatari au recurs la vi-
olenţă şi au comis acte de van-
dalism. Măsurile luate pentru 
a opri tulburările în masă s-au 
dovedit a fi foarte ineficiente.  
Potrivit informaţiilor obţinute 
de Comisar, persoanele erau re-
ţinute de poliţişti în civil, care nu se prezentau. Cei arestaţi 
au spus că au fost bătuţi în timpul reţinerii, transportării şi în 
cadrul comisariatelor de poliţie, inclusiv în timpul interogă-
rilor. 

Dosarele studiate de expertul medical al Comisarului conţi-
neau probe de vătămări care corespundeau  celor din mărturiile 

depuse de persoanele care au fost supuse relelor tratamente în 
cadrul comisariatelor de poliţie. Proporţia şi severitatea aces-
tor maltratări este demonstrată şi de faptul că 105 persoane au 
fost duse la spitalul de urgenţă din Chişinău, dintre care 24 au 
fost spitalizate. Potrivit Ministerului de Interne şi procurorului 
general, către 28 aprilie, erau în investigate 50 de plângeri cu 
privire la maltratare, iar în privinţa unui caz a fost iniţiată o 
cercetare penală. 

Unii din cei arestaţi s-au plâns că nu li s-a acordat posibili-
tatea să-şi informeze rudele despre arest şi nu li s-a permis ac-

cesul la un avocat până la înfăţişarea 
în faţa instanţei. 

Oficialii cu care a discutat Co-
misarul au recunoscut că poliţia a 
făcut abuz de putere după proteste 
în privinţa persoanelor lipsite de li-
bertate. 

Comisarul consideră că este 
nevoie nu doar să fie revăzut com-
portamentul unor poliţişti, dar şi 
responsabilitatea superiorilor lor. 
Este foarte îngrijorător că aceste în-
călcări au avut loc în pofida interzi-
cerii torturii prin lege, unui cod de 
conduită a poliţiei şi cursurilor de 
perfecţionare la care au asistat unii 

poliţişti. Trebuie clarificată pe deplin responsabilitatea pentru 
această cădere în profesionalism şi în respect pentru normele de 
bază. Imunitatea, în acest caz, ar constitui un precedent negativ.  
În loc să ceară mass-media şi organizaţiilor neguvernamentale 
să-şi justifice relatările critice, autorităţile trebuie să încurajeze 
victimele şi martorii să contribuie la desfăşurarea investigaţiilor. 

Comisarul pentru Drepturile Omului al CoE cere 
clarificarea responsabilităţii poliţiştilor 
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RAPORTuL CuRţII 
CONSTITuţIONALE

Marţi, 5 mai 2009, s-a desfăşurat 
şedinţa noului Parlament. Preşedin-
tele Curţii Constituţionale, Dumitru 
Pulbere, a prezentat raportul privind 
validarea rezultatelor alegerilor din 
5 aprilie. Parlamentul Moldovei a 
luat în considerare raportul preşe-
dintelui Curţii Constituţionale.

„Deputaţii din partea partidului 
majoritar şi din partea opoziţiei tre-
buie să facă cedări reciproce pentru 
a afla un compromis. Acest lucru 
este posibil printr-un dialog politic 
în Parlament, prin împărţirea func-
ţiilor în conducerea Parlamentului şi 
comisiilor, prin începerea lucrărilor 
instituţiilor democratice. Deputaţii 
sunt obligaţi să facă acest lucru pen-
tru ţară, pentru popor, în serviciul 
căruia se află în ziua de astăzi”, a 
declarat preşedintele CC.

Dumitru Pulbere a amintit depu-
taţilor că în anul curent se împlinesc 
15 ani de la adoptarea Constituţiei 
Moldovei. „Pentru noi este un mo-
ment important. Constituţia oferă 
cetăţenilor dreptul de a participa la 
conducerea statului prin intermediul 
aleşilor săi. La rândul lor, deputaţii 
trebuie să-şi îndeplinească angaja-
mentele cu responsabilitate depli-
nă”, a declarat Pulbere.

ALEGEREA ORGANELOR 
DE CONDuCERE A 
PARLAMENTuLuI

Decizia a fost luată în cadrul pri-
mei şedinţe a Parlamentului şi a fost 
fixată pe 12 mai. În această zi, noul 
Parlament va alege speakerul şi or-
ganele de conducere a legislativului. 
În pofida marilor aşteptări, şedinţa 
Parlamentului nu a durat nici jumă-
tate de oră.

Şedinţa a fost prezidată de de-
putatul Ivan Calin, care are 74 de 
ani şi este cel mai în vârstă deputat 
din actualul Parlament. Preşedintele 
şedinţei a refuzat să ofere cuvântul 
reprezentantului din opoziţie Mihai 
Ghimpu, menţionând că „acest lu-
cru nu este prevăzut în regulament”. 
Ivan Calin a reiterat că deputaţii ur-
mează să formeze fracţiunile, Biroul 
permanent şi organele de lucru ale 
Parlamentului. Potrivit preşedintelui 
şedinţei, deputaţii au nevoie de timp 
în acest sens şi a propus desfăşura-
rea următoarei şedinţe peste o săp-
tămână – pe 12 mai. Pentru această 
decizie nu s-a votat şi deputaţii s-au 
ridicat şi au plecat.

Reamintim că la alegerile parla-
mentare din 5 aprilie, Partidul Co-
muniştilor a obţinut circa 50 procen-
te din voturi, dar mai au nevoie de 

CRIZĂ  POLITICĂ ?     
ALEGERI  ANTICIPATE?

un singur vot pentru a alege preşe-
dintele ţării. Preşedintele ţării poate 
fi ales cu 61 de voturi din 101, iar 
comuniştii deţin 60 de mandate, pe 
când partidele de opoziţie – 41 de 
mandate.

ALEGERI PARLAMENTARE 
ANTICIPATE

Liderii celor trei partide de 
opoziţie şi-au reiterat intenţia de 
a bloca alegerea preşedintelui şi 
de a ajunge la alegeri parlamen-
tare anticipate. Despre aceasta 
ei au declarat imediat după în-
cheierea şedinţei Parlamentului. 
Preşedintele Partidului Liberal, Mi-
hai Ghimpu, a declarat jurnaliştilor că 
„în ţară nu există puterea aleasă legal, 
de aceea sunt necesare noi alegeri”. 
Preşedintele Partidului Liberal De-
mocrat, Vlad Filat, a spus că „ni-
meni şi nimic nu va putea impune 
opoziţia să voteze preşedintele”. 
Preşedintele Alianţei „Moldova 
Noastră”, Serafim Urechean, a de-
clarat că „amânarea alegerii pre-
şedintelui Parlamentului arată o 
divergenţă în interiorul Partidului 
Comuniştilor”.

VA fI POSIBIL DIALOGuL 
Cu OPOZIţIA

Reprezentantul Partidului Co-
muniştilor, Vladimir Ţurcan, care 
este considerat unul din cei mai posi-
bili candidaţi la funcţia de preşedin-
te al Parlamentului sau preşedinte al 
Moldovei, şi-a exprimat convinge-
rea că „comuniştii vor putea găsi un 
vot pentru alegerea preşedintelui”.  
El nu a exclus că s-ar putea ca re-
prezentanţilor opoziţiei să li se 
propună să participe la conducere. 
„Apreciez faptul că opoziţia a par-
ticipat la prima şedinţă a Parlamen-
tului, acest lucru fiind o perspectivă 
pentru stabilirea unui consens şi 
posibilitatea de a găsi o poziţie co-
mună cu toţi deputaţii Parlamentu-
lui pentru soluţionarea problemelor 
principale de dezvoltare a statului”, 
a spus Ţurcan.

COMPROMISuL DINTRE 
GuVERNARE ŞI OPOZIţIE

„Nu cred că compromisul dintre 
guvernare şi opoziţie nu este posibil”, 
a declarat luni seara la „ProTV Chişi-
nău”, în cadrul emisiunii „În Profun-
zime” reprezentantul special al UE în 
R.Moldova, Kalman Mizsei.

Mizsei a declarat că compro-
misul este o valoare europeană de 
bază, iar cei care susţin că nu există 
compromis, nu respectă valorile eu-
ropene.

„Eforturile Uniunii Europene 
s-au îndreptat în permanenţă asupra 
concilierii celor două părţi. Acestea 
trebuie să se aşeze la masa dialogu-
lui şi să discute acuzaţiile aduse de 
ambele părţi. Faptul că toţi deputaţii 
şi-au ridicat mandatele oferă un grad 
de legitimitate situaţiei postelectora-
le”, a menţionat Mizsei.

În opinia reprezentantului UE, 
dialogul dintre partidul de guvernă-
mânt şi opoziţie nu presupune şi vo-
tarea preşedintelui de către opoziţie.

Mizsei susţine că R.Moldova nu 
trebuie să-şi ascundă problemele, 

dar nici să le exagereze, sugerând 
actorilor politici să fie responsabili 
în declaraţiile pe care le fac.

Fiind întrebat de moderator cine 
este responsabil de divizarea şi po-
larizarea societăţii după 5 aprilie, 
Mizsei a declarat că nu tebuie căutat 
cine  este vinovatul, ci, mai degrabă, 
modalităţile de soluţionare a acestui 
conflict.

„Plângerile opoziţiei cu privire 
la fraudarea alegerilor par credibi-
le, însă acestea mai trebuie analiza-
te”, a spus Mizsei. El a mai preci-
zat că R.Moldova se află la moment 
într-o situaţie economică destul de 
dificilă, iar ieşirea din criză poate fi 
realizată doar de un Guvern puter-
nic şi legitim.

Fiind întrebat de moderator ce ar 
însemna pentru R.Moldova alegeri 
anticipate în condiţii de criză, Miz-
sei a declarat că alegerile costă bani, 
acesta fiind şi costul democraţiei.

„Banii sunt importanţi, dar nu 
în acest context. UE se bazează pe 
supremaţia legii”, a spus reprezen-
tantul UE. 

El a mai precizat că cu cât va fi 
mai intens procesul de integrare eu-
ropeană, cu atât mai repede vor dis-
părea problemele ce ţin de fraudarea 
listelor electorale, libertatea presei, 
utilizarea resurselor administrative.

TINERETuL SfIDEAZĂ 
ÎNCĂLCĂRILE 

DREPTuRILOR OMuLuI
Consiliul Naţional al Tineretului 

din Moldova (CNTM), care cuprin-
de 37 organizaţii de tineret la nivel 
regional şi naţional, îşi exprimă în-
grijorarea faţă de încălcările grave 
ale drepturilor omului, în special ale 
tinerilor din Moldova.

Într-o declaraţie a Consiliului, 
parvenită la agenţie, se spune că 
CNRM, susţinând drepturile la libera 
întrunire, asociere şi exprimare, con-
damnă vehement acţiunile de violen-
ţă şi vandalism din 7-8 aprilie 2009, 
intimidarea şi discriminarea tinerilor 
în baza criteriului de vârsta şi ocupa-
ţie, precum şi impunerea elevilor şi 
studenţilor să semneze documente 
prin care se obligă să nu participe la 
acţiuni paşnice de protest pe viitor. 

De asemenea, Consiliul condam-
nă exmatricularea sau ameninţarea 
cu exmatriculare din instituţiile de 
învăţământ în caz de participare la 
acţiuni paşnice de liberă exprimare.

Consiliul Tineretului consideră 
că tinerilor reţinuţi în urma pro-
testelor din 7 aprilie li s-a încălcat 
dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi 
supus torturii, pedepsei sau trata-

mentului crud, inuman sau degra-
dant.

Consiliul mai condamnă şi inti-
midarea organizaţiilor neguverna-
mentale şi a instituţiilor indepen-
dente de către Ministerul Justiţiei 
şi Inspectoratul Fiscal de Stat prin 
acuzaţiile de implicare în co-organi-
zarea acţiunilor de violenţă din 7-8 
aprilie 2009.

În acest context, Consiliul Naţi-
onal al Tineretului din Moldova face 
apel către instituţiile statului să stopeze 
şi să prevină orice manifestări ostile şi 
violente faţă de tineri, să iniţieze şi să 
menţină un dialog constructiv cu sec-
torul asociativ de tineret din ţară pentru 
îmbunătăţirea situaţiei create, precum 
şi să susţină acţiunile şi programele de 
educaţie în domeniul drepturilor omu-
lui pentru tineri.

SINDICATELE DIN 
MOLDOVA: uN DIALOG 

POLITIC CIVILIZAT
Confederaţia Naţională a Sin-

dicatelor din Moldova (CNSM) în-
deamnă deputaţii noului Parlament 
la un dialog politic civilizat.

„Alegerea preşedintelui ţării şi 
constituirea noului Guvern trebuie 
să aibă loc cât mai curând, pentru 
luarea măsurilor de diminuare a im-
pactului crizei economice mondiale 

în Moldova. De asemenea, acest lu-
cru va permite partenerilor sociali - 
Guvernului, sindicatelor, patronate-
lor - să se aşeze la masa de negocieri 
pentru soluţionarea problemelor şi 
scoaterii economiei din recesiune”, 
consideră Confederaţia.

În opinia ei, doar stabilitatea so-
cial-politică şi pacea civilă pot crea 
condiţii favorabile pentru dezvolta-
rea socială şi economică a ţării, pre-
cum şi pentru sporirea nivelului de 
trai al populaţiei.

„Pledăm pentru un dialog con-
structiv între Parlament şi sindicate, 
care reprezintă interesele a 600 mii 
de membri - cetăţeni şi alegători din 
Moldova”, se subliniază în apelul 
CNSM către noul Parlament.

OPINIA NOASTRĂ 
Aşa am văzut evenimentele în 

săptămâna premergătoare, cu tot 
fluxul de infomaţii contradictorii, iar 
uneori insinuante şi cu lovituri grave 
sub centură. Nouă însă, nerămâne să 
devorăm tot amalgamul de ştiri şi 
să aşteptăm ce surprize ne va pune 
pe tavă săptămâna viitoare, care se 
anunţă mai incendiară.

   G. RĂDuLEANu

Vă propunem o incursiune pe care am efectuat-o săptămâna aceas-
ta prin eşaloanele de vârf ale puterii. Cel mai marcant eveniment a fost 
prima şedinţă a Parlamentului Moldovei de Legislatura a XVII-a.

Autorii alarmelor false 
au fost identificaţi

Poliţia a identificat persoanele care 
au lansat alarme false în ziua de 4 mai 
curent la Primăria municipiului Chişi-
nău, la Aeroportul Internaţional „Chi-
şinău” şi la Casa Presei (str. Puşkin), 
aceştia dovedindu-se a fi doi deţinuţi ai 
Penitenciarului nr.2 din oraşul Lipcani.

Reiterăm, la data de 4 mai 2009, 
poliţia a intrat în alertă după ce un băr-
bat necunoscut a sunat la ora 09.01 în 
cancelaria Casei Presei de pe strada 
Puşkin din capitală, în anticamera Pri-
măriei municipale Chişinău (ora 9.04), 
precum şi la un telefon din incinta 
Aeroportului Internaţional Chişinău 
(ora 9.28). Interlocutorul a anunţat că 
în fiecare din aceste instituţii se află o 
substanţă explozibilă.

Timp de câteva ore, echipele spe-
cializate ale MAI au efectuat verificări 
amănunţite ale obiectivelor, însă nici la 
o instituţie nu au fost depistate substan-
ţe explozibile, ceea ce a demonstrat că 
alarmele s-au dovedit a fi false.

Angajaţii Ministerului Afacerilor 
Interne au declanşat un şir de acţiuni 
operative de investigaţie, menite să 
identifice şi să reţină persoanele care 
au jucat această farsă.

Astfel, poliţia a stabilit numărul 
de telefon de pe care au fost efectuate 
apelurile. Posesorul acestuia s-a do-
vedit a fi Valeriu Janu, în vârstă de 52 
de ani, originar din raionul Făleşti. De 
mai bine de trei ani, tipul este deţinut în 
Penitenciarul nr.2 (Lipcani) al Depar-
tamentului Instituţiilor Penitenciare al 
Ministerului Justiţiei.

Janu are un cazier juridic bogat, în 
anul 2006 fiind judecat pentru a patra 
oară. De această dată, tipul a fost con-
damnat la zece ani de închisoare. Oa-
menii legii au stabilit, că „de facto”, 
Janu a fost iniţiatorul alarmei false, 
executor fiind un coleg de celulă, Vla-
dimir Onica, în vârstă de 35 de ani, ori-
ginar din municipiul Chişinău.

Nici Onica nu este la prima abatere 
de la lege, în 2001 fiind condamnat la 
17 ani de puşcărie pentru „omor săvâr-
şit cu o deosebită cruzime”. De men-
ţionat că înainte de a intra în conflict 
cu legea, Onica a activat în calitate de 
jurist la Primăria din capitală.

Audiat de forţele de ordine, Onica 
a recunoscut că în acest „joc murdar” 
a fost doar executor, fiind convins de 
Janu, cu scopul de a destabiliza ordinea 
publică şi liniştea în societate .

 Faptele autorilor cad sub incidenţa 
articolului 281 Cod Penal al RM „Co-
municare mincinoasă cu bună ştiinţă 
despre actul de terorism”. Potrivit le-
gislaţiei, persoanele culpabile de comi-
terea unei asemenea fărădelegi riscă o 
pedeapsă cu amendă în sumă de 500 de 
unităţi convenţionale sau cu închisoare 
pe un termen de până la 3 ani.

În cadrul dosarului penal vor fi eva-
luate prejudiciile materiale cauzate.

De menţionat că asemenea cazuri 
influenţează negativ asupra educaţi-
ei tinerii generaţii, servindu-i drept 
„exemplu” pentru soluţionarea anu-
mitor „probleme” în viaţa de zi cu zi. 
O „glumă” de acest gen a fost repetată 
de un elev al liceului „Alexandru Ioan 
Cuza ” de pe strada Putnei din capi-
tală.

La data de 5 mai 2009, ora 7.58, la 
pupitrul „902” al Comisariatului Ge-
neral de poliţie din capitală a parvenit 
o informaţie telefonică, precum că in-
stituţia de învăţământ nominalizată a 
fost minată. Imediat, la faţa locului s-a 
deplasat echipajul specializat mobil al 
MAI, care a constatat că şi de această 
dată alarma a fost falsă.

Ca rezultat al investigaţiilor opera-
tive, s-a stabilit că „glumeţul” s-a do-
vedit a fi un elev din clasa a 8-a a acelu-
iaşi liceu. Minorul a mărturisit forţelor 
de ordine că a jucat farsa pe motiv că 
vroia să se răzbune pe directoarea lice-
ului, cu care se afla în relaţii ostile.

Şi acest caz este cercetat de poliţie, 
însă pentru fărădelegile săvârşite de 
minori, sub incidenţa răspunderii cad 
părinţii.
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La 30 aprilie 2009, a avut 
loc şedinţa Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, la care 
au depus jurământ judecăto-
rii nou-numiţi în funcţie prin 
Decretul preşedintelui Repu-
blicii Moldova din 21 aprilie 
2009 şi anume:

wMiron Aliona, Judecăto-
ria Râşcani, mun. Chişinău;
wDragan Florentina, Ju-

decătoria Bălţi;
wTalpă Boris, Judecătoria 

Dubăsari;
wTrocin Lilia, Judecătoria 

Făleşti;
wCristian Diana, Judecă-

toria Nisporeni;
wVaraniţă Viorelia, Jude-

cătoria Orhei;
wDubcoveţchi Dan, Jude-

cătoria Slobozia;

wPopa Elvira, Judecătoria 
Şoldăneşti;

Nicolae Clima a felicitat 
noii judecători cu ocazia nu-
mirii în funcţie. Dumnealui a 
accentuat responsabilitatea în 
exercitarea înaltei funcţii de 
judecător, independenţa, im-

parţialitatea, pertinenţa, supre-
maţia legii şi respectarea inte-
reselor legale ale cetăţenilor, 
ca priorităţi incontestabile pe 
durata deţinerii mandatului.

Ion Muruianu, preşedin-
tele Curţii Supreme de Jus-
tiţie, le-a dorit judecătorilor 
numiţi succese în exercitarea 
funcţiei, să respecte Consti-
tuţia şi legile ţării, drepturile 
şi libertăţile omului, să mani-
feste în exercitarea atribuţiilor 
responsabilitate, obiectivitate, 
corectitudine şi onestitate. 

Cuvânt de felicitare a ţinut 
şi dl Vitalie Pârlog, ministru al 
justiţiei,  exprimându-şi spe-
ranţa că aceştia vor contribui 
la crearea unui sistem judici-
ar echitabil şi transparent. Să 
dea dovadă de o atenţie spori-
tă, un devotament larg, cinste 

şi respect faţă de cetăţeni.
Nicolae Timofti, mem-

bru al Consiliului Superior 
al Magistraturii, judecător la 
Curtea Supremă de Justiţie, a 
acordat omagiu de felicitare 
judecătorilor numiţi în  func-
ţie, a remarcat momentul ce 
ţine de depunerea jurământu-
lui, prin care omagiaţii şi-au 
asumat drepturi şi obligaţiuni 
întru ocrotirea valorilor fun-
damentale ale societăţii în 
spiritul dreptăţii, adevărului 
şi echităţii.

Depunerea jurământului 
de către judecătorii 

recent numiţi în funcţie În mai multe numere ale 
publicaţiei noastre v-am infor-
mat despre activităţile din ca-
drul Programului Consolida-
rea Capacităţii de Monitoring 
din Moldova (CCMSCM), 
desfăşurate în vederea dimi-
nuării fenomenului corupţiei 
din societatea noastră. După 
o perioadă de aproape doi 
ani, CCMSCM şi-a încheiat 
activitatea, iar beneficiarii 
programului au apreciat rea-
lizările obţinute drept foarte 
importante.

Astfel, în anul 2008 a fost 
înfiinţat Grupul de  Lucru Pri-
vat-Public (GLPP), care face 
lobby pentru legile anticorup-
ţie.

Relaţia dintre Guvern, 
mass-media şi  societatea civilă 
a fost în Republica Moldova, 
în mod tradiţional, una rece. 
„Funcţionarii publici obişnuiau 
să pună de o parte proiecte-
le de lege care nu le erau pe 
plac, fără a se uita peste ele. 
E vorba, în special, de legile 
susţinute de societatea civi-
lă”, a explicat Eugen Rîbca, 
profesor de drept. Înainte de  
apariţia parteneriatelor pu-
blic-private şi grupurilor de 
lucru, în Republica Moldova 
erau puţine condiţii pentru 
îmbunătăţirea acestor relaţii.

Începând cu iulie 2008, 
GLPP a demarat discuţii în 
ceea ce priveşte Legea cu pri-
vire la transparenţă, stopată 
de ani de zile în Parlament. 
Iniţial, această lege a fost pro-
pusă în 2005 şi viza îmbună-
tăţirea accesului la informa-
ţie, „poziţionând Guvernul, 
ONG-urile şi mass-media la 
acelaşi nivel”, a mai adăugat 
profesorul E.Rîbca.

Pe parcursul  a şase şedin-
ţe ale GLPP, relaţiile dintre 
membrii grupului (reprezen-
tanţi ai Parlamentului, Guver-
nului şi ONG-urilor care spri-
jină mass-media) au început 
să se dezgheţe. În urma dis-
cuţiilor reprezentanţilor Par-
lamentului cu mass-media şi 
societatea civilă, s-a constatat 
că legea ar putea îmbunătă-
ţi semnificativ transparenţa 
acţiunilor Guvernului  şi ca-
pacitatea mass-media de a 
raporta public aceste acţiuni. 
Grupul de lucru a solicitat în 
mod formal Parlamentului 
deblocarea legislaţiei şi adop-
tarea acestei legi care a intrat 
în vigoare  la 5 martie  2009, 
schimbând pentru totdeau-
na modul în care Guvernul 
interacţionează cu publicul 
din Moldova. E. Rîbca a mai 
specificat că funcţionarii pu-
blici nu mai pot ignora pro-
iectele de lege care nu le sunt 
pe plac. Noua lege privind 
transparenţa Guvernului îi 
obligă să explice public mo-
tivul pentru care sprijină sau 
resping legislaţia.

Şi sistemul judiciar a fost 
mult timp afectat de lipsă de 
transparenţă şi de nivelul ridi-
cat al corupţiei. Potrivit unui 
studiu realizat de Transparen-
cy International – Moldova 
în cadrul CCMSCM, doar 

CCMSCM – o experienţă de 
succes pentru Moldova

20,4% dintre moldoveni au 
încredere în sistemul judecă-
toresc.

„Organizaţiile şi cetăţenii 
Republicii Moldova nu au 
putut rapid localiza cea mai 
simplă informaţie, cum ar fi: 
programul de lucru al Jude-
cătoriei şi detalii despre cazu-
rile individuale procesate de 
sistem. Publicul a fost obligat 
să trimită o cerere oficială 
de solicitare a informaţiilor 
preşedinţilor de instanţe”, 
a explicat Ion Oboroceanu, 
avocat care activează în ca-
drul sistemului judecătoresc 
în Republica Moldova.

 Prin urmare, Academia 
pentru Dezvoltare Educaţi-
onală, prin intermediul pro-
gramului menţionat anterior, 
a încercat să inverseze aceas-
tă tendinţă printr-o serie de 
granturi acordate ONG-uri-
lor. Una din aceste organiza-
ţii – EX-Lege – a considerat 
oportună posibilitatea de a 
spori transparenţa acestui sis-
tem-cheie.

Alianţa Anti-Corupţie 
Ex-Lege s-a axat pe aspectul 
monitorizării sistemului judi-
ciar din Republica Moldova 
şi al implementării reforme-
lor anticorupţie. După ce a 
fost elaborată metodologia de 
monitorizare, ca parte a Pro-
gramului de Asistenţă Tehni-
că şi de Instruire, EX-Lege a 
prezentat Ministerului Justiţi-
ei o listă de recomandări, in-
clusiv restructurarea radicală 
a paginii web, prin care să  se 
realizeze schimbul de infor-
maţii publice, dar 
şi îmbunătăţirea 
tehnologiilor din 
sălile de judecată.

Astfel, în baza 
recomandăr i lor 
înaintate de  către 
organizaţia Pro-
mo-Lex, Curtea 
Supremă de Jus-
tiţie şi Curtea de 
Apel şi-au lansat 
site-urile, asigu-
rând imediat acces 
public la informa-
ţii, pentru obţine-
rea cărora, altăda-
tă, ar fi fost nevoie 
de săptămâni în 
şir. „Avocaţii şi 
procurorii pot găsi 
cu uşurinţă infor-
maţii despre cazu-
rile precedente şi pot accesa 
gratuit informaţii din sala de 
judecată”, a mai declarat I. 
Oboroceanu. 

Rezultate pozitive s-au 
înregistrat şi în alte domenii, 
precum în cel al mass-media,  
al sănătăţii şi administraţiei 
publice locale.

Cu  certitudine, jurnalis-
mul de investigaţie din Mol-
dova  continuă să sufere din 
cauza efectelor regimului 
sovietic. Chiar şi după apro-
ximativ 20 de ani de indepen-
denţă, jurnaliştii sunt deseori 
deferiţi justiţiei sau puşi în 
puşcărie pentru investigarea 
cazurilor de corupţie. Re-
stricţionarea de către Guvern 

a accesului la informaţiile 
publice, salariile mici şi lipsa 
de cunoştinţe şi de experienţă 
fac şi mai dure condiţiile jur-
naliştilor.

CCMSCM a oferit opor-
tunitatea de a educa o nouă 
generaţie de jurnalişti de in-
vestigaţie printr-o serie de se-
siuni de instruire şi de consili-
ere, precum şi prin schimburi 
de experienţă.

Cât priveşte sistemul să-
nătăţii, au fost efectuate son-
daje de opinie  iar în urma 
neregulilor constatate de că-
tre pacienţi, în mai multe in-
stituţii medicale a fost  intro-
dus sistemul de programare 
la medici, servicii medicale 
prestate la domiciliu şi alte 
reforme care au crescut con-
siderabil eficienţa activităţii 
instituţiilor medicale, iar re-
zultatele pozitive încurajează 
cetăţenii să continue să se im-
plice în eforturile de reformă, 
care afectează direct securita-
tea vieţii lor.

În sfera administraţiei 
publice locale, măsurile în-
treprinse au generat transpa-
rentizarea procesului de luare 
a deciziilor, s-a îmbunătăţit 
dialogul între societatea ci-
vilă şi autorităţile publice lo-
cale, astfel încât comunitatea 
poate discuta şi implica în 
soluţionarea problemelor sale 
comune.

Specialiştii în domeniu 
apreciază eforturile depuse şi 
menţionează că „lupta împo-
triva corupţiei constituie un 
efort de durată, de aceea este 

foarte important ca reformele 
întreprinse în cadrul CCM-
SCM să continue”.

Programul CCMSCM este 
implementat  de către Acade-
mia pentru Dezvoltare Edu-
caţională (AED), cu suportul 
tehnic din partea Consiliului 
pentru Cercetări şi schimburi 
Internaţionale (IREX), finan-
ţat de Corporaţia Provocările 
Mileniului  (MCC) şi admi-
nistrat de Agenţia Statelor 
Unite pentru Dezvoltare In-
ternaţională (USAID) în ca-
drul Planului Preliminar de 
Ţară (PPŢ) pentru Moldova.

Irina BuREA
irinaburea@usm.md                                                  

Amendă sau arest pentru nesupunere forţelor de ordine
Un grup de studenţi a fost reţinut de poliţie după 11 împuşcături de avertizare, ultimul 

glonte fiind ţintit în roata din spate a automobilului cu care se deplasau aceştia. Doar atunci 
maşina filată de poliţie s-a oprit.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 mai curent, în jurul orei 00.20. Un microbuz 
de model „KIA JOICE” a nimerit în vizorul forţelor de ordine după o manevră stranie. La 
semnalul colaboratorilor de poliţie, implicaţi în operaţiunea specială de combatere a con-
trabandei, a traficului ilicit de mărfuri şi protejării pieţii interne de consum, şoferul nu s-a 
oprit. Echipajul mobil al Comisariatului de poliţie din sectorul Râşcani se afla la intersecţia 
străzilor Petricani şi Mirceşti din capitală.

Microbuzul se deplasa în direcţia şoselei Balcani, însă, văzând echipajul de poliţie, şi-a 
schimbat brusc direcţia de deplasare spre strada Doina. Din acest moment a început filajul. 
Cei doi ofiţeri de serviciu au urmărit unitatea de transport, somând-o să oprească. După mai 
multe solicitări, poliţia a efectuat 11 împuşcături de avertizare, însă nici în aceste condiţii 
obiectul filat nu s-a oprit. În acest moment, ofiţerii CP s.Rîşcani au ţintit în roata stângă din 

spate a automobilului, după care unitatea de transport a 
fost stopată.

La volanul microbuzului se afla Artur Babcenco, în 
vârstă de 19 ani, student în anul I la Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova (UASM) şi 4 prieteni de-ai săi, stu-
denţi ai aceleiaşi instituţii. Potrivit poliţiei, tinerii erau în 
stare de ebrietate, fiind însoţiţi la Dispensarul Narcologic 
Republican.

Audiat de forţele de ordine, şoferul a recunoscut că 
gaşca se întorcea de la discoteca organizată pe teritoriul 
universităţii. Babcenco susţine că vroia să-şi ducă prietenii 

pe la casele lor, însă, mai întâi de toate, îşi căuta ţigări. Tânărul recunoaşte că nu s-a oprit, 
deoarece a servit băuturi alcoolice şi îşi dădea bine seama că va fi pedepsit.

De menţionat că în timpul verificării automobilului, oamenii legii au depistat 4 cartuşe 
de culoare galbenă, de calibrul 9 mm.

În prezent, în privinţa lui Babcenco a fost întocmit un proces verbal în baza art.174 alin. 1 
CCA RM „Nesubordonarea cu rea voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului 
de poliţie”. Potrivit legislaţiei, persoana culpabilă de comiterea unei asemenea fărădelegi 
riscă amendă de până la 200 de lei sau arest administrativ pe un termen de 15 zile.

Dacă expertiza balistică va demonstra că cartuşele sunt funcţionale, atunci, în privinţa 
lui Babcenco, va mai fi iniţiată şi o cauză penală în baza art.290 al.1 Cod Penal al RM. Po-
trivit legislaţiei, persoana culpabilă de „purtare, păstrare, procurare, reparare sau comercia-
lizare ilegală a armelor şi muniţiilor” riscă o pedeapsă cu amendă de la 6000 până la 12000 
de lei sau închisoare pe un termen de la 2 la 5 ani .
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Pentru majoritatea cetăţenilor, un loc de 
muncă constituie sursa principală de existen-
ţă. 

În vederea facilitării găsirii unui loc de 
muncă, Ministerul Economiei şi Comerţului 
al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 
în parteneriat cu Serviciul Suedez de Ocupare 
şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Interna-
ţională (SIDA) a lansat recent, în cadrul ANO-
FM, Centrul de Informare a tineretului despre 
piaţa muncii.

Acest Centru a fost deschis prin mijlocirea 
proiectului „Acordarea suportului serviciului 
public de ocupare a forţei de muncă”, finanţat 
de către SIDA şi are scopul de a oferi consul-
tanţă şi informaţii cu privire la oportunităţile 
de angajare, contribuind astfel la sporirea ocu-
pării forţei de muncă şi creşterea economică 
a ţării.

Conform statutului său, Centrul va oferi 
beneficiarilor un spectru larg de servicii spe-
cializate de informare, bazate pe principiul de 
auto-informare  şi auto-servire, precum şi con-
sultanţă referitoare la oportunităţile de angaja-
re în muncă: informaţii despre piaţa teritorială 
şi naţională a muncii, despre cererea şi oferta 
forţei de muncă  la nivel local, condiţiile de 
ocupare  a locurilor de muncă libere în ţară 
etc.

Beneficiarii Centrului  sunt în special per-
soanele tinere, preocupate de  căutarea unui 
loc de muncă, inclusiv tinerii reveniţi în ţară 
de peste hotare, cât şi persoanele care se află 
în faţa dilemei de alegere a unei profesii şi 
intenţionează să urmeze  un curs de pregătire 
profesională sau să se informeze despre opor-
tunitatea de a-şi deschide o afacere pe cont 
propriu.

„Dintotdeauna ne-am dorit să avem un 
Centru informaţional al serviciului pentru 
ocuparea forţei de muncă din Moldova. Acest 

Mai multă informare - mai multe posibilităţi la angajare
Centru este  foarte necesar şi util pentru per-
soanele care caută un loc de muncă, deoare-
ce el oferă posibilitatea de a cunoaşte situaţia 
pe piaţa muncii din R.M., locurile vacante  şi 
condiţiile de angajare. Printre serviciile acor-
date de Centrul respectiv, sunt incluse şi cele 

de orientare profesională a tinerilor, oportuni-
tatea de a elabora planuri de afaceri, scenarii 
care vizează competitivitatea angajatului etc. 
Astfel, un muncitor bine informat are mai 
multe şanse de angajare”, a subliniat Sergiu 
Sainciuc, viceministru al Economiei şi Co-
merţului. 

Crearea Centrului corespunde noilor ce-

rinţe dictate de procesul de formare  a pieţii 
muncii  şi va constitui un instrument de imple-
mentare a politicilor pe piaţa muncii.

Totodată, Per Lindberg, managerul proiec-
tului, a specificat că „Centrul este locul unde 
angajatorii şi persoanele care sunt în căutarea 

unui serviciu se găsesc. Distribuind informa-
ţia despre piaţa muncii, despre locurile vacan-
te şi cerinţele angajării, Centrul dă dovadă de 
transparenţă în activitatea ce o desfăşoară”. 

În sediul Centrului sunt instalate posturi 
de auto-informare, destinaţia cărora este dis-
ponibilitatea de informare despre locurile de 
muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor. 

Fraudele şi schemele de escrocherii financiare pe internet 
au devenit în ultimii ani câmpul de acţiune a crimei organizate 
şi chiar a mai multor organizaţii teroriste. Scopul infractorilor 
„internauţi”, în majoritatea cazurilor, este de a obţine în mod 
fraudulos de la diferiţi agenţi economici, businessmeni, insti-
tuţii comerciale şi chiar cetăţeni simpli sume enorme de bani, 
care, ulterior, sunt folosite în scopuri murdare, în special în 
traficul de armament.

Deseori, victimele infractorilor, fiind ispitite de promisiu-
nile şi ofertele înşelătoare expediate pe e-mailuri de către cri-
minali, sunt gata să investească în diferite scheme dubioase, 
să transfere sume băneşti pe conturi bancare străine sau, fiind 
ademeniţi că în urma aşa-ziselor tranzacţii vor primi profituri 
imense, creează un nou cont bancar.

De obicei, respectivii infractori, care activează într-o reţea 
bine organizată la nivel internaţional, se prezintă drept repre-
zentanţi ai diferitor instituţii serioase, organizaţii comerciale 
internaţionale şi chiar asociaţii filantropice. Iniţial, aceştia ex-
pediază câte un mesaj pe adresa electronică, în care propun 
investiţii într-un domeniu oarecare, prezintă diferite oferte şi 
servicii care ar putea fi obţinute doar în urma unor plasări de 
fonduri sau donaţii de bani. De asemenea, persoanei abordate, 
spre exemplu, i se solicită să plătească în avans o sumă de 
bani, iar în schimbul acestor solicitări, victimele primesc mai 
multe promisiuni că vor obţine dobânzi financiare sau diferite 
premii în obiecte. Într-un final, victimele care se las ispitite 
şi efectuează aşa-zisa tranzacţie nu mai văd şi nu obţin nici-
odată ofertele sau bunurile promise de infractor. Astfel, victi-
ma rămâne înşelată, păgubită, iar în cazuri mai serioase riscă 
chiar să fie învinuită de complicitate în respectivele scheme 
frauduloase.

Potrivit experţilor IT şi specialiştilor din domeniul com-
baterii fraudelor electronice, de cele mai multe ori, potenţi-
alei victime i se solicită pentru serviciile promise mai multe 
taxe de procesare, taxe poştale sau onorarii pentru realizarea 
unor acte necesare „tranzacţiei”. Victima plăteşte aceste taxe 
şi, într-un final, nu obţine nimic. Un exemplu relevant pot fi 
fraudele prin intermediul scrisorilor electronice venite pe e-
mailuri din diferite state, în special din ţările asiatice şi din 
Africa, prin care persoanei i se promite procente importante, 
în schimbul ajutorului dat pentru a transfera sume foarte mari 
de bani dintr-o ţară străină în alta. De asemenea, o altă sche-
mă vestită de escrocherie o constituie cea când victima este 

convinsă că a câştigat un premiu important la loterie sau că par-
ticipă la o tombolă, care, în realitate, nu există. Pentru ridicarea 
premiului, „câştigătorul” este anunţat că trebuie să transfere o 
sumă de bani pentru realizarea unor acte şi pentru procedura de 
transmitere a premiului. Ulterior, victima, fiind tentată de suma 
enormă câştigată, nu dă importanţă banilor transferaţi şi, în urma 
„înţelegerii”, se alege şi fără premiul virtual, şi fără suma trans-
ferată.

Agenţii economici, potenţiale victime ale 
fraudelor pe Internet

Nici Republica Moldova nu constituie o excepţie pentru in-
fractorii „internauţi”. Dimpotrivă, deseori, statele în care inter-
netul este încă în proces de dezvoltare, iar utilizatorii săi sunt 
mai puţin informaţi despre „secretele” reţelei globale, reprezintă 
o adevărată oază de îmbogăţire pentru aceşti „traficanţi virtuali”.

În acest sens, recent, Serviciul de Informaţie şi Securitate al 
Republicii Moldova a depistat o grupare internaţională de escro-
cherie în proporţii mari prin intermediul internetului.

SIS a identificat existenţa unui mecanism dubios de atragere 
a cetăţenilor Republicii Moldova în scheme de escrocherii fi-
nanciare cu manipularea pseudoconturilor bancare deschise în 
instituţii financiare din Malaysia.

Potrivit SIS, în rezultatul acţiunilor operative de investigaţii, 
a fost stabilită implicarea în aceste scheme frauduloase a unor 
cetăţeni ai Malaysiei şi ai unor ţări din Europa de Vest, care, prin 
inducerea în eroare şi înşelăciune, au încercat să obţină mijloace 
băneşti în sume ce variau de la 300 până la 3000 de euro.

Schema elaborată de aceşti infractori, printre care au fost sta-
biliţi şi cetăţeni moldoveni, angajaţi ai sectorului financiar-ban-
car, prevedea colectarea informaţiei şi dirijarea fluxurilor băneşti 
prin conturi, prin care urmau să aibă loc transferurile băneşti.

În toate cazurile se invoca existenţa unor moşteniri sau con-
turi bancare îngheţate, în valoare de la 12 până la 32 milioane de 
dolari, aparţinând, chipurile, unor cetăţeni din Republica Mol-
dova şi care erau deschise în unele bănci ale Malaysiei. Cetăţenii 
ţării noastre erau informaţi de existenţa unei aşa-zise moşteniri 
în Malaysia prin intermediul unor scrisori expediate pe poştele 
electronice şi care, la prima vedere, par extrem de convingătoa-
re şi reale. În majoritatea cazurilor, cetăţenii moldoveni au luat 
legătura cu „ofertanţii” din Malaysia, care au confirmat faptul 
remiterii scrisorii, propunându-le de a transfera anumite mij-
loace financiare într-o ţară a Uniunii Europene pentru deschi-

derea conturilor bancare personale temporare, necesare pentru 
„transferarea moştenirii din Malaysia”.

Majoritatea persoanelor atrase în această schemă fraudu-
loasă erau reprezentanţi ai administraţiei publice locale, agenţi 
economici autohtoni, în special persoane care au aplicat pentru 
obţinerea unor granturi internaţionale şi pentru o serie de pro-
iecte finanţate de donatori externi. Totodată, s-a stabilit că „me-
sajele” au fost expediate de la acelaşi număr de telefon şi conţi-
neau adrese şi date personale depline ale destinatarilor vizaţi.

Schemele de fraudare pe Internet, deseori, 
sunt organizate de persoane care au legături 

cu lumea teroristă.
Spre exemplu, recent, unul dintre cetăţenii moldoveni a 

primit o scrisoare pe adresa electronică în care era anunţat de 
cetăţeanul malaezian Mohamed Aslam Khan, care s-a prezentat 
drept directorul unei bănci importante din Malaysia, că ar putea 
deveni moştenitorul unui cont bancar în valoare de 32,5 milioa-
ne de dolari. Moldoveanului i s-a adus la cunoştinţă că numele 
lui coincide, chipurile, cu cel al adevăratului deţinător al contu-
lui bancar, dar care a decedat cu zece ani în urmă, motiv pentru 
care contul bancar ar fi fost îngheţat pe mai mult timp. Astfel, 
cetăţeanului moldovean i s-a solicitat, în schimbul a 20 la sută 
din suma totală, să creeze un nou cont bancar pe care să fie 
transferaţi toţi banii, iar de elaborarea documentelor necesare se 
vor ocupa cei din Malaysia. De asemenea, motivând importanţa 
acestei tranzacţii, cetăţeanul malaezian i-a cerut moldoveanului 
să păstreze în taină „înţelegerea” lor şi să nu divulge conţinutul 
scrisorii, că, altfel, există riscul ca afacerea să nu mai aibă loc.

De asemenea, SIS a mai menţionat că respectivele scheme 
ilicite de estorcare a finanţelor au fost organizate de persoane 
cu anumită tangenţă faţă de autorităţile teroriste internaţiona-
le, iar, potrivit presei internaţionale, deseori, sumele de bani 
„câştigate” în urma acestor scheme sunt folosite pentru traficul 
ilicit de armament şi pentru procurarea diferitor muniţii care, 
ulterior, sunt distribuite capilor lumii teroriste în zonele unde 
au loc conflicte militare, în special pe continentul african, ţările 
arabe şi Asia.

În prezent, SIS, în comun cu Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei, continuă investigaţiile pe 
marginea acestui caz.

Victor TĂNASE 

Prin urmare, orice persoană se poate informa 
de sine stătător despre situaţia actuală pe piaţa 
muncii şi serviciile prestate în acest domeniu  
de ANOFM, în funcţie de necesităţile indivi-
duale. De asemenea, tinerii au posibilitatea 
să-şi plaseze singuri CV-urile pe portalul gu-
vernamental  „Piaţa muncii în RM”, iar prin 
intermediul cabinelor telefonice, să contacte-
ze  angajatorii pentru a negocia eventuala în-
cadrare în câmpul muncii. 

Toată informaţia  despre locurile de mun-
că vacante, numerele de telefon şi adresele 
potenţialilor angajatori pot fi cu uşurinţă gă-
site în baza de date a Centrului. Cei care  ape-
leză la serviciile Centrului trebuie să posede 
aptitudini de lucru la computer. Persoanele 
care nu dispun de asemenea abilităţi sunt aju-
tate de coordonatori. În acest sens, Margare-
ta Olsson, expert în domeniu, a remarcat că  
personalul din cadrul Centrului a beneficiat 
de instruire adecvată. Iar pe viitor se preco-
nizează ca Centrul să-şi lărgească gama de 
servicii prestate.

Centrul mai pune la dispoziţia beneficiari-
lor o serie de publicaţii şi broşuri, diverse stu-
dii şi rapoarte privind politicile promovate pe 
piaţa muncii, oportunităţile de formare profe-
sională, riscurile migraţiei nereglementate, cât 
şi materialele video la temă. Centrul se află pe 
strada Varlaam 90.

Datele statistice de la ANOFM indică fap-
tul că pe piaţa muncii, cei mai solicitaţi spe-
cialişti sunt cei cu studii medii: constructorii, 
croitorii şi bucătarii.

În prezent, la ANOFM sunt înregistrate 
peste 3 mii  de locuri de muncă vacante. Iar 
până la 1 aprilie curent, în căutarea unui loc de 
muncă se aflau 37 mii de oameni, aproximativ 
60% dintre ei sunt tineri de până la 29 de ani. 

Irina BuREA
irinaburea@usm.md                                                  

Organizaţiile teroriste au încercat să stoarcă banii de la moldovenii naivi
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Avocatul dvs. la domiciliu
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Este obligatoriu să fii membru de sindicat? 
În ce bază se formează sindicatele?  

Radu Ţurcan,                                                                                                                                   
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

Încă o reţea de trafic de fiinţe uma-

La întrebări răspunde juristul 
Vitalie MODRÂNGĂ

www.vitaliemodringa@usm.md

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTuL
Numele, prenumele:

Adresa:

(mai 2009,  nr. 16(275)
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Conform Legii sindicate-
lor, acestea sunt  organizaţii 
obşteşti, din care fac parte, pe 
principii benevole, persoane 
fizice cu interese de activita-
te comune. Ele se constituie 
în scopul apărării drepturilor 
şi intereselor profesionale, 
economice, de muncă şi so-
ciale, colective şi individua-
le ale membrilor lor. În baza 
legii, organizaţia sindicală 
primară este asociaţia bene-
volă a membrilor de sindicat, 
pe bază de interese comune, 
care, de regulă, îşi desfăşoară 
activitatea la aceeaşi între-
prindere, în aceeaşi institu-
ţie, în aceeaşi organizaţie, 
indiferent de forma juridică 
de organizare şi de tipul de 
proprietate, de apartenenţa 
departamentală sau ramurală, 
membru de sindicat fiind  per-
soana (lucrător, şomer, pensi-
onar, student etc.) care se află 
la evidenţă într-o organizaţie 
sindicală primară. 

Potrivit prevederilor legii 
menţionate, cetăţenii Republi-
cii Moldova, precum şi cetă-
ţenii străini şi apatrizii care se 
află legal pe teritoriul ei, sunt 
în drept, la propria alegere, de 
a întemeia şi de a se înscrie în 
sindicate, în conformitate cu 
statutele acestora, fără autori-
zaţia prealabilă a autorităţilor 
publice.  Persoa-nele care nu 
sunt angajate sau care şi-au 
pierdut locul de muncă, pre-
cum şi cele care exercită legal 
o activitate de muncă în mod 

individual, se pot organiza în 
sindicat sau se pot înscrie, la 
propria alegere, într-un sindi-
cat, în conformitate cu statu-
tul acestuia, sau îşi pot păstra 
apartenenţa la sindicatul între-
prinderii, instituţiei, organiza-
ţiei în care au lucrat. Cetăţenii 
Republicii Moldova, care se 
află în afara ţării, de asemenea 
sunt în drept să fie membri ai 
sindicatelor existente în Re-
publica Moldova.

Legea sindicatelor pre-
vede că organizaţia sindicală 
primară se constituie la iniţi-
ativa a cel puţin   3 persoane, 
considerate fondatori. Hotă-
rârea de întemeiere a orga-
nizaţiei sindicale primare se 
adoptă de adunarea constitu-
antă. Sindicatul se întemeiază 
benevol, pe bază de interese 
comune (profesie, ramură 
etc.) şi activează, de regu-
lă, în instituţii, întreprinderi 
şi organizaţii, indiferent de 
forma juridică de organizare 
şi de tipul de proprietate, de 
apartenenţa departamentală 
sau ramurală. Patronul (admi-
nistraţia) nu este în drept să 
împiedice asocierea persoa-
nelor fizice în sindicat.  Sindi-
catele se pot asocia în centre 
sindicale ramurale sau inter-
ramurale teritoriale (la nivel 
de raion, unitate teritorială 
autonomă, municipiu, oraş), 
precum şi în centre sindicale 
naţional-ramurale şi naţional-
interramurale, sub formă de 
federaţii, confederaţii.

? În ce cazuri instanţa de judecată poate decide 
scutirea de taxa de stat? 

Victor Darii, 
mun. Chişinău 

Conform articolului 85 
alin. (4) din Codul de proce-
dură civilă, în funcţie de situ-
aţia materială, persoana fizică 

poate fi scutită de judecător 
(de instanţa judecătorească) 
de plata taxei de stat sau de 
plata unei părţi  a ei.

Prelevarea şi conservarea 
de organe, ţesuturi şi celule 
pentru transplant se efec-
tuează exclusiv în instituţii 
medico-sanitare publice, au-
torizate de Ministerul Sănătă-
ţii, la propunerea Agenţiei de 
Transplant, care este o insti-
tuţie publică cu statut de per-
soană juridică, subordonată 
Ministerului Sănătăţii şi care 
realizează politicile şi progra-
mele naţionale de transplant 
de organe, ţesuturi şi celule 
umane, asigurând pacienţi-
lor acces egal la serviciile de 

transplant. Dreptul de a pre-
leva organe, ţesuturi şi celule 
pentru transplant îl au doar 
medicii autorizaţi de Minis-
terul Sănătăţii, la propunerea 
Agenţiei, conform criteriilor 
aprobate de Guvern. 

 Organele, ţesuturile şi 
celulele pot fi prelevate de la 
persoana decedată numai în 
cazul în care decesul a fost 
confirmat potrivit criteriilor 
stabilite de Ministerul Sănă-
tăţii. În cazul apariţiei unui 
potenţial donator, este necesar 
de a confirma decesul acestu-
ia până la iniţierea procedurii 
legale de donare. Decesul tre-
buie  confirmat prin una din 
următoarele proceduri:

a) după un stop cardiores-
pirator, iresuscitabil şi irever-
sibil, la o persoană cu tempe-
ratura normală sau aproape 
normală, decesul se confirmă 
la un interval de minimum 5 
minute după efectuarea tutu-
ror măsurilor de reanimare, 
pe parcursul cărora toate tes-
tele demonstrează fără dubii 
că nu există circulaţie sang-
vină spre creier şi organele 
vitale;

b) la persoana cu schim-
bări ireversibile în centrele 
vitale ale creierului, decesul 
se confirmă prin teste (crite-
rii) specifice, aprobate de Mi-
nisterul Sănătăţii, în timp ce 
funcţia cardiorespiratorie este 
menţinută artificial.

Medicii care confirmă de-
cesul unui potenţial donator 
trebuie să fie alţii decât me-
dicii care participă nemijlocit 
la prelevarea unui oarecare 
organ, ţesut sau celulă, parti-

Aspecte legale privind 
transplantul de organe, ţesuturi 

şi celule umane
cipă la procedurile ulterioare 
de transplant sau sunt respon-
sabili de îngrijirea unui po-
tenţial recipient. Prelevarea 
este posibilă în cazul în care 
există consimţământul de di-
nainte de deces a persoanei 
respective, exprimat în con-
formitate cu legea. Preleva-
rea nu se poate efectua sub 
nici o formă dacă în timpul 
vieţii, persoana decedată şi-a 
exprimat opţiunea împotriva 
donării printr-un act de refuz, 
întocmit în formă olografă 
sau în altă formă legală.  În 

cazul în care consimţământul 
lipseşte, donarea este posibilă 
dacă nu a fost exprimat refuz 
în scris pentru donare din par-
tea a cel puţin unui membru 
major al familiei, din partea 
altor rude de gradul I sau a re-
prezentantului legal al dece-
datului. Donarea este posibilă 
fără consimţământul rudelor 
apropiate sau al reprezentan-
tului legal, dacă, după decla-
rarea legală a decesului, nici 
una din rudele apropiate sau 
reprezentantul legal nu s-a 
adresat pentru a-şi exprima 
opţiunea cu privire la donare 
şi lipsesc date despre rudele 
apropiate sau reprezentantul 
legal al persoanei decedate. 
În cazurile medico-legale, 
prelevarea de organe, ţesuturi 
şi celule de la cadavru trebu-
ie făcută  cu consimţământul 
medicului legist, cu condiţia 
că nu va compromite rezul-
tatele autopsiei medico-lega-
le. Medicii care au efectuat 
prelevarea de organe, ţesuturi 
şi celule de la o persoană de-
cedată vor asigura restaurarea 
cadavrului şi a fizionomiei 
sale prin îngrijiri şi mijloace 
specifice, inclusiv chirurgi-
cale  în caz de necesitate, în 
scopul obţinerii unei înfăţi-
şări demne a corpului defunc-
tului.

Prelevarea de organe, ţe-
suturi şi celule de la un do-
nator în viaţă este permisă 
doar în cazul în care lipsesc 
organe, ţesuturi sau celule 
compatibile de la un cadavru.  
Prelevarea de organe, ţesuturi 
şi celule se poate efectua de 
la persoane în viaţă, având 

capacitate de exerciţiu depli-
nă, doar în cazul existenţei 
consimţământului scris, liber, 
prealabil şi expres al acesto-
ra şi cu autorizarea Comisi-
ei independente de avizare. 
Consimţământul în cauză se 
semnează numai după ce do-
natorul a fost informat de că-
tre medic asupra eventualelor 
riscuri şi consecinţe de ordin 
fizic, psihic, familial şi profe-
sional, rezultate din actul pre-
levării. Consimţământul pen-
tru donare trebuie exprimat 
în conformitate cu legislaţia 

privind  drepturile şi 
responsabilităţile pa-
cientului şi se  per-
fectează sub formă 
de acord informat, al 
cărui model se apro-
bă de Guvern. Trans-
plantul se efectuează 
numai în scop terape-
utic, dacă nu există o 
metodă terapeutică al-
ternativă de eficacitate 
comparabilă. Trans-
plantul urmează a fi 
efectuat cu consimţă-
mântul scris al recipi-
entului după ce acesta 
a fost informat asupra 
eventualelor riscuri şi 
consecinţe. În cazul 

minorilor sau a persoanelor 
lipsite de capacitate de exer-
ciţiu, consimţământul trebu-
ie  dat de către părinţi sau de 
către reprezentantul legal al 
acestora. În cazul în  care re-
cipientul se află în imposibili-
tatea de a-şi exprima în scris 
consimţământul datorită unor 
împrejurări obiective şi nu se 
poate lua legătura în timp util 
cu familia, iar întârzierea ar 
conduce inevitabil la dece-
sul pacientului, transplantul 
se  efectuează  fără consim-
ţământul recipientului. Pre-
levarea de organe, ţesuturi 
şi celule de la un donator în 
viaţă se efectuează cu autori-
zarea obligatorie a Comisiei 
independente de avizare. Co-
misia independentă de aviza-
re se creează pe lângă Minis-
terul Sănătăţii şi activează în 
baza unui regulament aprobat 
de Guvern. 

Nu pot fi prelevate orga-
ne, ţesuturi sau celule de la o 
persoană care nu are capaci-
tatea de a-şi exprima consim-
ţământul; excepţie constituie 
prelevarea ţesuturilor sau ce-
lulelor regenerative. În acest 
caz, prelevarea este  autoriza-
tă de Comisia independentă 
de avizare, cu acordul repre-
zentanţilor legali ai donatoru-
lui sau al autorităţii tutelare, 
cu condiţia că donarea va fi în 
beneficiul persoanei cu care 
donatorul se află în legătură 
de rudenie de gradul I (pentru 
donatorul minor  aceştia sunt 
fratele, sora), iar procedura 
în cauză comportă un risc 
minimal pentru donator. Pre-
levarea de ţesuturi sau celule 

regenerative de la minori se 
poate face numai cu consim-
ţământul autorităţii tutelare 
sau al fiecăruia dintre repre-
zentanţii legali ai minorului. 
Refuzul scris, verbal sau în 
orice alt mod al minorului 
împiedică orice prelevare. 
Procedura de donare de la un 
donator în viaţă se autorizează 
de Comisia independentă de 
avizare dacă donarea propusă 
întruneşte condiţiile legale şi 
este acceptabilă din punct de 
vedere etic.

Toţi donatorii selectaţi 
pentru prelevare  trec în mod 
obligatoriu controlul clinic şi 
de laborator, care să exclu-
dă orice boală infecţioasă, o 
posibilă contaminare sau risc 
pentru  recipient.  Prelevarea 
de organe, ţesuturi şi celule se 
permite doar în cazul în care 
donatorii au trecut examenul 
medical şi au fost testaţi, în 
conformitate cu standardele 
internaţionale în domeniu, la 
prezenţa bolilor transmisibile.

Medicii specialişti, au-
torizaţi să preleve sau să 
transplanteze organe, ţesu-
turi şi celule trebuie să ofere 
o informaţie precisă şi într-o  
formă înţeleasă donatorului 
şi recipientului sau persoa-
nelor aflate în legătură de ru-
denie de gradul I cu aceştia. 
Rudele apropiate ale donato-
rului decedat sunt informate 
despre necesitatea efectuării 
testărilor pentru stabilirea 
compatibilităţii donatorului, 
precum şi despre consecinţe-
le testărilor. Donatorii în viaţă 
sunt informaţi despre testări-
le necesare pentru a stabili 
compatibilitatea donatorului, 
despre scopul şi natura prele-
vării, precum şi despre even-
tualele riscuri şi consecinţe.  
Recipientului trebuie să i se 
ofere toată informaţia despre 
natura procedurii, precum  şi 
despre eventualele riscuri şi 
consecinţe.

 Toate datele cu caracter 
personal, inclusiv cele geneti-
ce, referitoare la persoana de 
la care au fost prelevate orga-
ne, ţesuturi sau celule şi date-
le cu caracter personal, refe-
ritoare la recipient, colectate 
în urma activităţii stipulate 
de lege, sunt confidenţiale. 
Aceste date pot fi colectate, 
prelucrate şi comunicate doar 
în conformitate cu reglemen-
tările cu privire la confidenţi-
alitatea informaţiei ce ţine de 
secretul medical şi la protec-
ţia datelor cu caracter perso-
nal.  Se permite colectarea, 
prelucrarea şi comunicarea 
informaţiilor medicale des-
pre donatori sau recipienţi în  
scopuri medicale şi în scopul 
asigurării trasabilităţii.

Informaţia despre donator 
poate fi comunicată recipien-
tului, iar cea despre recipient 
- donatorului, dacă ambele 
părţi sunt de acord.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Anatol Farm” Chişinău, pentru data de 18 mai 2009, ora 
16.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 204) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Broters”.

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

Judecător                                                      S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului „RENTEL” SRL, pentru data de 14 mai 2009, ora 12.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de „TEVA-A.V.” SRL.

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

Judecător                                              Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea ÎI „Jor-
danova Tatiana”, pentru data de 2 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară 
(bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de SRL „Octopus Prof”.

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

Judecător                                              Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea ÎI Colciu Valentina, pentru data de 18 mai 
2009, ora 12.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de C.D. Vladalina SRL.

Judecător                                                      V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Viarus-Vit”, Chişinău, pentru data de 18 mai 2009, ora 
9.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 204 în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de SRL „Polibrend”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                     S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Intersilt Consult”, 
pentru data de 26 mai 2009, ora 10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Cardiax-plus”, privind încasarea  sumei de 4698,04 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Navagos-Prim”, 
pentru data de 27 mai 2009, ora 14.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Co-
ca-Cola Îmbuteliere” Chişinău.

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

Judecător                                                     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Aurul Daciei”, pentru data de 21 mai 2009, ora 9.50, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de ÎI „Pantelei”.

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

Judecător                                                       Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului ÎI „Grubleac Denis”, pentru data de 25 mai 2009, ora 14.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 221, et. 2) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Asociaţia Obştească, „Începutul Vieţii”.

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

Judecător                                                        Aurica us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM, solicită prezentarea SRL „Cordiler”, pentru data de 14 mai 
2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în 
calitate de pârât pe cauză civilă.

Judecător                                                        V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC „Ciumaşu-Lux” SRL, 
pentru data de 9 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă la cererea PPC 
„Bioprotect” SRL, privind încasarea sumei de 10610,70 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Donciu 
Serghei, pentru data de 25 mai 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 55) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de cet. 
Donciu Natalia.

Judecător                                                     Ion ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Pîslari An-
drei, pentru data de 26 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Bulga-
ră 43, bir. 55) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de cet. Nalivaico 
Pavel, privind recuperarea prejudiciului material.

Judecător                                                   Ion ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Butuc Tu-
dor Grigore, pentru data de 20 mai 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  
(str. Bulgară 43, bir. 47) în calitate de pârât pe cauza civilă la acţiunea „Tar-
gomir”, privind încasarea datoriei.

Judecător                                            Constantin urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Pancescu 
Mihail, pentru data de 25 mai 2009, ora 10.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 47) în calitate de pârât pe cauza civilă la acţiunea „Tureţchi 
Lidia”, privind înlăturarea obstacolelor.

Judecător                                             Constantin urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Mitioglo 
Rodica, pentru data de 26 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 47) în calitate de pârât pe cauza civilă la acţiunea cet. Spînu 
Ivan, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                             Constantin urîtu

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Cojocaru 

Beatricia Valeriu, pentru data de 3 iunie 2009, ora 11.00, la şedinţa   judici-
ară  (str. Bulgară 43, bir. 46) în calitate de pârât pe cauza civilă la acţiunea 
cet. Carauş Victor, privind încasarea pagubei materiale.

Judecător                                                      D. Vition
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Ipati Igor, pentru data de 21 mai 2009, ora 
9.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 306) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de Ipati Galina, privind pierderea dreptului 
de folosire a spaţiului locativ.

Judecător                                                      Oxana Robu
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Rudenco Toni, pentru data de 1 iunie 2009, 
ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 318) în calita-
te de pârât pe cauza civilă intentată de Elena Rudenco, privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                                    Ala Malîi
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Arpenti Eugenia, pentru data de 21 mai 
2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 306) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Arpenti Mihail, privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător                                                Oxana Robu
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Tabacari Angela, pentru data de 29 mai 
2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 318) în 
calitate de pârât pe cauza civilă la acţiunea lui Tabacari Anatolie, privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                           Ala Malîi
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Rusu Galina, ultimul domiciliu mun. Chi-
şinău, str. M. Dragan 26/3, ap. 2, pentru data de 22 mai 2009, ora 11.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 313) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de DPDC sect. Ciocana, privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

Judecător                                                         L. Ouş
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Vutcariov 
Anatolie, pentru data de 22 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Zelinschi  13, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Vutca-
riova Olga, privind încasarea forţată a pensiei alimentare pentru întreţinerea 
copilului.

Judecător                                        Valentina Garabagiu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Reşina 
Olga, Reşina Elena, pentru data de 25 mai 2009, ora 10.30, la şedinţa   judi-
ciară  (str. Zelinschi  13, bir. 17) în calitate de pârâţi pe cauza civilă intentată 
de Ana Cramarenco către Reşina Olga, Reşina, Ministerul Dezvoltării In-
formaţionale, privind înlăturarea obstacolelor în folosirea casei, retragerea 
vizei de reşedinţă.

Judecător                                             Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Pînzaru 
Ion, pentru data de 29 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelin-
schi  13, bir. 13) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Pînzaru Ele-
na, privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului minor 
şi încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător                                                Nicolae Şova
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Darii Pe-
tru, pentru data de 19 mai 2009, ora 8.45, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 
3, bir. 30) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la acţiunea Ludmilei 
Darii, privind încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                     V. Negru
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Bartasius 
Dainius, dom. str. B.P. Hajdeu 14, ap. 2, pentru data de 15 mai 2009, ora 
9.30, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 24) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată de Bartasiene Carolina, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                 Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Vardane-
an Manvel, pentru data de 25 mai 2009, ora 17.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev 3, bir. 20) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la acţiunea lui 
Vardanean Tatiana, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                        V. Ilaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea cet. Bazeliuc 
Olga, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Drumul Crucii 58, pentru data de 
29 mai 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 504) 
în calitate de pârât pe cauza civilă BC „Moldova Agroindbank”, privind 
încasarea datoriei pe credit.

Judecător                                              Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Chirtoaca Aurelia Ion, a.n. 07.09.1975, ul-
timul domiciliu cunoscut mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Livezilor 104, 
pentru data de 7 mai 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Vitea-
zul 2, bir. 608) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la acţiunea cet. 
Chirtoaca Vitalie, privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului 
copilului minor şi  încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător                                                         N. Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea cet. Ceban 
Oleg, pentru data de 18 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Vi-
teazul 2, bir. 613) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de cet. Ceban 
Natalia, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                         Panov Ana
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „MARVOLSI”, pentru data de 18 mai 2009, ora 12.00, la şedinţa   
judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 606) în calitate de pârât pe cauza civilă 
nr. 2-1613/09 la acţiunea lui Igor Odgon, privind restituirea avansului şi 
încasarea prejudiciului moral.

Judecător                                       Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea cet. Cociu 
Roman Ion, pentru data de 26 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
M. Viteazul 2, bir. 615) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 2-1018/09, 
Cociu Mariana, privind constatarea drept abuzive a refuzurilor pârâtului de 
a permite copiilor plecarea peste hotarele ţării.

Judecător                                                Elena Cojocari

www
Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Pelaghin Serghei, pentru 

data de 25 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Soroca, str. Inde-
pendenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât pe cauza civilă, privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                            Alexandru Negru
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu cerinţele art. 108 şi art. 103 a 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gluşco Natalia Boris, a.n. 22.07.1986, 
dom. în or. Cahul,  str. N. Bălcescu, 5 ap. 53, şi Gluşco Olesea Boris, a.n. 
21.06.1983, dom. or. Cahul, str. N. Bălcescu 5, ap. 53, pentru data de 21 mai 
2009, ora 12.00, la şedinţa   judiciară  (or. Cahul, str. Victoriei nr.8, bir. 203) 
în calitate de pârâţi în pricina civilă nr. 2-677, SC „AMERITREX-PREST” 
SRL, privind încasarea sumei.

Acestora li se propune să prezinte  probele de care dispun referitor la 
pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de probe şi de neprezentare a lor  
în instanţă, pricina va fi examinată în lipsa probelor de care dispun ei.

Judecător                                                     Ghenadie Eni
www

Judecătoria Nisporeni, solicită prezentarea cet. Guţu Valentina, a.n. 
1966, pentru data de  28 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. 
Nisporeni, str. Ion Vodă 5, bir. 4) în calitate de reclamat pe cauza civilă 
intentată de cet. Guţu Valeriu, privind partajul averiei.

Judecător                                                        G. Şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni, solicită prezentarea cet. Malinovschii Galina, 
dom. rn. Nisporeni, s. Poruceni, pentru data de  15 mai 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (or. Nisporeni, str. Ion Vodă 5, bir. 4) în calitate de pârât 
pe cauza civilă, privind anularea ordinului de repartiţie.

Judecător                                                             G. Şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni, solicită prezentarea cet. Fetcu Ion, dom. rn. 
Nisporeni, s. Ciorăşti, pentru data de  29 mai 2009, ora 11.00, la şedinţa   
judiciară  (or. Nisporeni, str. Ion Vodă 5, bir. 4) în calitate de pârât pe cauza 
civilă, privind incasarea împrumutului.

Judecător                                                           G. Şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni, solicită prezentarea cet. Cataraga Zinaida Fio-
dor, dom. or. Nisporeni, str. Mihai Viteazul 33, pentru data de  8 mai 2009, 
ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Nisporeni, str. Ion Vodă 5, bir. 4) în cali-
tate de pârât pe cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                            G. Şişcanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 108 
CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului SRL „Blues Pa” Chişinău, 
pentru data de 3 iunie 2009, ora 11.20, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SC 
„Cvin-Com” SRL.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Badaşco 
Adrian, dom. str. Sarmizegetusa 96,  ap. 115, pentru data de 1 iunie 2009, 
ora 16.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 24) în calitate de pârât 
pe cauza civilă la acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL, privind încasarea 
sumei.

Judecător                                                             Iurie Cotruţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Ţuguţchi 
Eugeniu, dom. str. Pandurilor 23, ap. 12, pentru data de 1 iunie 2009, ora 
16.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 24) în calitate de pârât 
pe cauza civilă la acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL, privind încasarea 
sumei.

Judecător                                                          Iurie Cotruţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Sergiu 
Mîţu şi Mititel Svetlana, pentru data de 1 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa   
judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 17) în calitate de pârâţi pe cauza civilă la 
cererea Tatianei Mîţu, Şevciuc Viorica, Svetlana Mititel, privind recunoaş-
terea nulă a contractului de donaţie, recunoaşterea parţial nulă a testamen-
tului.

Judecător                                                         Viorica Mihaila
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Ovsepian Sarghis şi Ovsepian Ioana, pen-
tru data de 27 mai 2009, ora 14.00, la şedinţa judiciară  (str. M. Sadovea-
nu 24/1, bir. 318) în calitate de pârâţi pe cauza civilă la acţiunea Direcţiei 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului sect. Ciocana mun. Chişinău, privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                          Ala Malîi
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Moldo-
van Elena şi SRL „ATLAHA-Grup”, pentru data de 25 mai 2009, ora 16.00, 
la şedinţa judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 8) în calitate de pârâti pe cauza 
civilă la acţiunea Bulatova V., privind încasarea salariului.

Judecător                                                         Serghei Dimitriu
www

Сurtea de Apel Chişinău în conformitate cu art. 108  CPC al RM, solicită 
prezentarea intervenienţilor accesorii Verejan Andrei, Verejan Ludmila, 
Verejan Iulia, Şirocov Svetlana pentru data de 22 mai 2009, ora 14.00, la 
şedinţa judiciară (str. Teilor 4) în pricina civilă Andronachi Zinovia către 
Consiliul mun. Chişinău cu privire la modificarea  hotărârii.

Judecătorul Curţii de Apel                                  M. Buruian
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Sîrbu Constantin cu dom. în mun. Chişinău 
str. Ion Creangă 45, ap. 21, pentru data de 25 mai 2009, ora 12.00, la şedinţa   
judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 504) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Sîrbu Silvia, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                            Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Rotaru Viorel cu dom. în mun. Chişinău str. 
M. Dosoftei 102, ap. 37, pentru data de 25 mai 2009, ora 12.30, la şedinţa   
judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 504) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Rotaru Natalia, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                            Dorin Popovici
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie în conformitate cu art. 108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Gratpetrolgaz”, 
pentru data de 29 mai 2009, ora 14.30, la şedinţa   judiciară (bd. Ştefan 
cel Mare, 73, bir 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„MS-Business-Fam”.

În caz de neprezentare  cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.
Judecător                                                            Al. Rotari

Citaţii în judecată

Catedra Drept civil a Universităţii de Stat din Moldo-
va exprimă sincere condoleanţe colegului Oleg Efrim, în 
legătură cu trecerea în nefiinţă a tatălui său.

Dumnezeu să-l odihnească cu cei drepţi!
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Remarcabile aniversări au sărbătorit zilele 
acestea Adela Andronic, judecător Centru (50 de 
ani); Adriana Garbuz, preşedintele judecătoriei 
Râşcani, Bălţi (40 de ani); Sergiu Arnaut, jude-
cător Curtea de Apel, Chişinău (50 de ani); Vasile 
Negruta, preşedintele judecătoriei Orhei (50 de 
ani).

Mult stimaţi jubiliari, frumoasele aniversări pe 
care le-aţi marcat recent ne oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa un sincer şi cald mesaj de felicitare. 
Aţi reuşit să cuceriţi prin muncă, profesionalism, 
responsabilitate maximă. Iar bunătatea sufletului, 
inteligenţa, amabilitatea, onestitatea sunt doar câ-
teva dintre calităţile care vă înnobilează distinsele 
personalităţi.

Vă dorim multă sănătate, putere continuă de 
muncă, noi realizări încununate cu succes în acti-
vitatea pe care o desfăşuraţi.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Valentina Tripaduş, judecător CA Bălţi; Mina So-
rici, judecător Sângerei; Ana Gavriliţa, judecător 
CA Chişinău; Svetlana Garştea-Bria, judecător 
Botanica; Iurie Diaconu, judecător CSJ; Tudor 
Berdilă, judecător Cantemir; Eugeniu Bejenaru, 
judecător Ocniţa; Boris Bîrca, judecător CA Eco-
nomică; Dorin Dulghieru, judecător Buiucani; 
Eugeniu Pşeniţa, judecător Edineţ; Ghenadie Eni, 
preşedintele judecătoriei Cahul; Eduard Ababei, 
judecător CA Bălţi; Valentin Blîndu, procuror al 
rn Râşcani; Andrei Pascari, procuror pentru misi-
uni speciale a Procuraturii Generale .  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin 
fericirea.

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de Administraţie 

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

wÎn apele Oceanului Pacific 
trăieşte peştişorul Mixima, care 
are 4 inimi dispuse în organism, cu 
funcţii separate: una pentru partea 
superioară a corpului şi celelalte 
pentru organele digestive, muşchi şi 
coadă. Poate trăi mai multe luni fără 

hrană şi se apără de duşmani secretând substanţe „fu-
migene”, în care se ascunde. 
wThomas Edison are mai mult de 1.300 de invenţii 

brevetate în SuA şi în alte ţări. El şi-a stabilit o „fabrică 
de invenţii”, un laborator industrial de invenţii, în care 
şi-a propus să producă câte o invenţie la interval de 10 
zile. Într-o perioadă de 4 ani, el a obţinut 300 de brevete, 
ceea ce înseamnă o invenţie la 5 zile!
wAlexander Graham Bell, inventatorul telefonului, 

era instructor al copiilor surzi. El a inventat telefonul 
ca să-şi ajute soţia surdă şi mama să audă.
wAlfred Nobel din Stockholm, Suedia, a brevetat di-

namita în 1867.

Ion uNGuREANu: 
actor, regizor, om de cultură

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 
Uniunea Teatrală a Moldovei a organizat 
la 7 mai curent, începând cu ora 10.00, în 
Sala Azurie a A.Ş.M. (bd. Ştefan cel Mare, 
1, et. 1), conferinţa ştiinţifică cu genericul 
„Ion Ungureanu: actor, regizor, om de 
cultură”, consacrată conferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al A.Ş.M. acestei 
personalităţi eminente a culturii noastre. 

În prima parte a acestei manifestări, 
prezidată de acad. Gheorghe Duca, 
preşedintele A.Ş.M., s-a întruni în 
şedinţă Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., în 
cadrul căreia i-au fost înmânate însemnele 
de DHC omagiatului. Laudatio a fost rostit 
de dr. hab. Mariana Şlapac, vicepreşedinte 
al A.Ş.M. În continuare, Ion Ungureanu 
a ţinut un discurs cu tema „Teatrul şi 
Credinţa”.

În partea a doua a manifestării, 
s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică 
cu genericul „Ion Ungureanu: actor, 
regizor, om de cultură”, organizată cu 
forţele Institutului Patrimoniului Cultural 
al A.Ş.M. Dr. Victoria Fedorenco şi-a 
întitulat comunicarea ştiinţifică „Adevărul 
şi credinţa regizorului Ion Ungureanu”; 
dr. Alexandru Bohanţov – „Creaţia 
televizuală a lui Ion Ungureanu”; m.c. 
Leonid Cemortan – „Anii de tinereţe – ani 
de căutări şi realizări”. 

De asemenea, s-au organizat meditaţii 
pe cunoscutul subiect „Refugiu-exil în 
destinul intelectualilor basarabeni” 
cu participarea dr. hab. Ana-Maria 
Plămădeală, academicienilor Eugen Doga, 
Mihai Cimpoi, Petru Soltan, dr. Nicolae 
Mătcaş, dramaturgului Andrei Strîmbeanu, 
artistei emerite Maria Doni, regizorului-
şef al Teatrului „Luceafărul”, Boris Focşa, 
dr. Aurelian Dănilă, preşedintele  Uniunii 
Teatrale a Moldovei.

Guma de mestecat nu e atât de dăunătoare pe cât se cre-
dea! Un studiu făcut de cercetătorii Institutului de Ştiinţă 
Wrigley, din SUA, arată că guma de mestecat îi ajută, de fapt, 
pe elevi să obţină rezultate mai bune la învăţătură. La reali-
zarea studiului au participat 108 elevi de clasa a VIII-a, din 
Texas, care studiază matematica. Aceştia au fost împărţiţi în 

două grupe şi supravegheaţi timp de 14 săptămâni. Elevii din 
primul grup au mestecat gumă în timp ce îşi făceau temele şi 
în timpul unor evaluări orale, la care au fost supuşi. Elevii din 

cel de-al doilea grup nu au avut voie să mestece gumă deloc. 
Rezultatele au fost surprinzătoare! Elevii care au mestecat 
gumă au obţinut la teste un scor cu trei procente mai mare faţă 
de colegii din a doua grupă. În plus, ei au avut şi note mai 
mari la şcoală, au avut nevoie de mai puţine pauze, au fost mai 
atenţi în timpul cursurilor şi au stat liniştiţi mai mult timp decât 

colegii lor care nu au mestecat gumă.
„Mestecarea gumei este o unealtă la îndemână, pe care 

elevii o pot folosi pentru rezultate academice mai bune”, a 
declarat Craig Johnston, coordonatorul cercetării.

Cine mestecă gumă arde 11 calorii 
pe oră

Un alt studiu asupra gumei, făcut de cercetătorii de la 
Louisiana State University, a demonstrat că oamenii care 
mestecă gumă iau mai puţine gustări gen snacks-uri între 
mese. Guma reduce apetitul indivizilor şi are foarte puţine 
calorii. Plus că se ard 11 calorii pe oră mestecând gumă. Un 
alt beneficiu adus de guma de mestecat este acela că previne 
apariţia cariilor. Reprezentanţii Asociaţiei Americane a Sto-
matologiei spun că cei care mestecă gumă fără zahăr timp 
de 20 de minute după masă, au mai puţine carii. Explicaţia 
este că în timpul mestecatului de gumă, se produce o can-
titate mai mare de salivă, care protejează dinţii şi distruge 
acizii şi bacteriile.

Guma mai este bună şi în cazul celor care au hipera-
ciditate stomacală, tot cantitatea crescută de salivă, datorată 

mestecatului, fiind benefică în reducerea acidităţii. Totuşi, 
experţii avertizează că un consum mare de gumă de mestecat 
poate avea efecte laxative.

Dolofana Nina Merinova este atât 
de masivă, încât a purtat primele şase 
luni de sarcină fără să-şi dea seama. 

Dar medicii au avertizat-o că o sarcină 
poate să îi pună viaţa în pericol. Nina 
a mărturisit că s-a îngrăşat foarte mult 
după ce a făcut eforturi timp de 16 ani 
pentru a avea copii cu soţul ei, Serghei. 
Acesta a părăsit-o anul acesta, după 

certuri legate de obsesia femeii de a 
avea copii. 

Femeia i-a uimit pe medicii din 
Moscova, mărturisind că nu şi-a dat 
seama de sarcină până la şase luni, 
din cauza greutăţii sale. Medicii 
spun că la 250 de kilograme ale 
ei, Nina Merinova este cea mai 
grasă femeie din lume care a rămas 
însărcinată.

„Femeia este prea mare pentru a 
avea relaţii sexuale normale, acesta 
este şi motivul pentru care soţul ei a 
părăsit-o. Această sarcină va crea o 
presiune imensă asupra corpului ei”, 
a declarat un medic.

Femeia nu vrea să spună cum a 
rămas însărcinată. „Dumnezeu m-a 
ajutat”, a afirmat Nina. 

Cea mai grasă femeie care a rămas însărcinată

Joacă handbal, deşi este însărcinată 
Handbalista română Mihaela 

Ani-Senocico, căpitanul formaţiei 
„U” Jolidon Cluj, va intra pe teren 
până la sfârşitul sezonului, în pofida 
faptului că este însărcinată, vrând să-
şi salveze echipa de la retrogradarea 
în liga secundă. Ani-Senocico, care a 
fost şi căpitanul naţionalei României 
la Campionatul European din 2004 şi 
participantă la Jocurile Olimpice de 
la Beijing, este însărcinată în două 
luni, dar continuă să se antreneze 
normal şi să intre pe teren pentru a 
ajuta echipa. 

„Nu s-a pus problema să renunţ 
de pe acum. Medicul mi-a spus că 
ar fi mai bine să o fac, dar vreau să 
ajut echipa. Suntem într-o situaţie 
delicată şi oricât de mult mă bucur 
că vom avea un copil, gândul mi-e şi 
la echipă, la pericolul retrogradării. 
Sper să nu ajungem acolo. Voi juca 
până la finalul sezonului şi sper 

să ajut echipa pe care oricum nu 
o voi părăsi niciodată”, a declarat 
Mihaela. Handbalista mai are con-
tract pe încă patru sezoane cu „U” 

Jolidon Cluj, dar angajamentul nu i 
se va prelungi cu perioada în care 
va fi inactivă din cauza sarcinii şi 
a creşterii copilului, conform pro-
priei declaraţii.

Cu cinci etape înainte de finalul 
campionatului, clujenii ocupă locul 
12 în clasament (din 14 echipe), cu 
13 puncte la activ.
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Aniversări

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă suntem recunoscători 

că sunteţi abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămâne alături de Dvs.

Divert is

Guma de mestecat îi face pe elevi mai deştepti


