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Uniunea Europeană va 
acorda cetăţenilor moldoveni 
vize multiple doar în cazul în 
care autorităţile moldovene 
vor întreprinde măsurile ne-
cesare pentru combaterea mi-
graţiei ilegale de muncă peste 
hotare. Despre aceasta s-a 
discutat în cadrul unei confe-
rinţe de presă privind rezulta-
tele reuniunii de la Chişinău 
a Platformei de Cooperare a 
Parteneriatului de Mobilitate 
UE-RM.

Reprezentantul Comi-
siei Europene în Moldova, 
Wolfgang Behrendt, a spus 
că Republica trebuie să ela-
boreze o serie de reguli pri-
vind consolidarea gestionării 
migraţiei forţei de muncă şi 
combaterea traficului de fiin-
ţe umane.

„Cetăţenii moldoveni care 
se întorc de la muncă din 
străinătate trebuie să benefi-
cieze de asistenţă din partea 

statului. Aceştia trebuie să 
fie ajutaţi să se integreze şi să 
poată investi banii lor în bu-
siness. Ei trebuie să fie infor-
maţi despre cum să-şi creeze 

afaceri mici şi mijlocii pentru 
a nu mai pleca peste hotare, 
ci să muncească profitabil în 
ţara lor”, a spus Behrendt.

Potrivit reprezentantului 

Alianţa Nord-Atlantică va acorda asistenţă şi suport 
Republicii Moldova în vederea perfecţionării resurselor 
Institutului Militar al Forţelor Armate şi sistemului de în-
văţământ militar.

Corneliu Fuior, şeful Direcţiei politică de apărare şi 
planificare a apărării, a precizat că Planul de acţiuni pro-
pus de NATO vizează acordarea asistenţei pentru dezvol-
tarea programelor de învăţământ pentru sergenţi şi ofiţerii 
inferiori, lărgirea gamei de cursuri de perfecţionare pentru 
categoria ofiţerilor superiori şi dezvoltarea Centrului de 
cercetări ştiinţifice în domeniul apărării şi securităţii.

C. Fuior a menţionat că, în scrisoarea adresată mi-
nistrului apărării Vitalie Vrabie, asistentul adjunct al 
Secretarului General NATO pentru politica de securitate 

şi cooperare, Robert Simmons, a exprimat angajamen-
tul Alianţei de a utiliza forurile interne pentru susţinerea 
Moldovei. El a precizat că Cartierul General NATO va 
încuraja membrii Alianţei să acorde suport autorităţilor în 
implementarea Planului de acţiuni menţionat. NATO s-a 
arătat dispusă să acorde Moldovei şi asistenţă tehnico-
materială. 

Experţi NATO din SUA, Lituania, România şi Elveţia 
au dat aprecieri înalte eforturilor depuse de Republica Mol-

Comisiei Europene 
în Moldova, în cu-
rând, ţara noastră 
va beneficia de un 
proiect al Parteneri-
atului de Mobilitate 
dintre UE şi RM, în 
valoare de 3 mil. de 
euro, utilizat în sco-
pul gestionării forţei 
de muncă şi a valo-
rificării eficiente a 
remitenţelor.

Iulian Groza, şe-
ful Departamentului 
Integrare Europeană 
din cadrul Ministe-
rului Afacerilor Ex-
terne şi Integrării 
Europene, a spus că 
în prezent, Moldova 
se confruntă cu o se-

aceasta avem nevoie de vize. 
Pentru a putea combate mi-
graţia ilegală, UE trebuie să 
simplifice procedura şi durata 
de acordare a vizelor pentru 
moldoveni. Cetăţenii primesc 
refuz neargumentat în proce-
sul de obţinere a vizelor. Din 
acest considerent, intenţio-
năm să colaborăm cu UE în 
vederea liberalizării regimu-
lui de vize şi acordării ei în 
regim mai rapid”, a precizat 
Groza.

Acesta a spus că Moldo-
va va continua să discute cu 
reprezentanţii UE în vederea 
consolidării Parteneriatului de 
Mobilitate pentru ca cetăţenii 
moldoveni să fie protejaţi şi 
să li se respecte drepturile în 
ţările în care muncesc.

Parteneriatul de Mobilita-
te al Uniunii Europene a fost 
creat în anul 2008 şi întruneş-
te peste 15 ţări membre, prin-
tre care şi Moldova.

Şedinţa de lucru 
a parteneriatului 

mobil RM-UE
Delegaţia Comisiei Europe-

ne, precum şi reprezentanţi ai 
statelor membre ale UE, au par-
ticipat la cea de-a treia şedinţă a 
Platformei de Cooperare a Parte-
neriatului de Mobilitate RM-UE. 
Moldova este reprezentată la re-
uniune de către ministerele şi 
departamentele antrenate în im-
plementarea proiectelor de parte-
neriat în republică.

Participanţii au discutat la 
reuniunea de la Guvern mersul 
realizării proiectelor şi perspec-
tivele programului de parteneriat 
mobil.

La 5 iunie 2008, la Luxem-
burg a fost semnată Declaraţia 
comună de parteneriat mobil între 
Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova. Scopul parteneriatului 
este creşterea calităţii gestionării 
fluxurilor de migraţie, ajutorul 
pentru migraţia legală şi com-
baterea celei ilegale. Acesta este 
unul din primele parteneriate mo-
bile, care a confirmat înclinaţia 
UE spre „politica migraţionistă 
atotcuprinzătoare şi balansată”.

dova în promovarea refor-
melor militare şi imple-
mentarea unor standarde 
mai avansate în domeniul 
învăţământului militar.

Simplificarea procedurii 
de obţinere a vizelor

Perspectivele simplificării procedurii de obţinere a vizelor în UE de către cetăţe-
nii moldoveni vor fi discutate în cadrul celei de-a treia Reuniuni a Comitetului Mixt 
R.Moldova-UE pentru monitorizarea Acordului privind facilitarea regimului de vize.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cadrul Reuni-
unii care se desfăşoară la Chişinău va fi evaluat procesul de implementare a acestui 
regim. 

Anterior, secretarul General al Consiliului UE, Javier Solana, înaltul Reprezentant 
al UE pentru Politică Externă şi Securitate Comună, a menţionat în urma unei întreve-
deri cu preşedintele în exerciţiu, Vladimir Voronin, că UE va examina cât mai curând 
posibilitatea ca cetăţenii moldoveni să poată circula liber în ţările europene.

rie de probleme în procesul de 
obţinere a vizelor pentru UE.

„Statele membre ale UE 
vor ca cetăţenii noştri să cir-
cule legal în UE, iar pentru 

C a l e n d a r 
c r e ş t i n

Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul 
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Începe ziua cu DREPTUL!

UE va acorda cetăţenilor moldoveni vize multiple

NATO va acorda asistenţă Moldovei
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Fiind un stat cu o democraţie tâ-
nără, Republica Moldova tinde din 
ce în ce mai mult să se integreze 
în comunitatea internaţională. Ast-
fel, ţara noastră îşi definitivează şi 
mai mult aspiraţiile de stat modern, 

neutru, contribuind la combaterea 
pericolelor şi riscurilor sec. XXI, 
ce subminează stabilitatea şi secu-
ritatea internaţională, care poate 
afecta în mod direct şi securitatea 
naţională.

Unul dintre paşii importanţi, fă-
cuţi de statul nostru în acest sens, 
îl constituie şi intensificarea cola-
borării dintre ţara noastră şi Alian-
ţa Nord-Atlantică, în mod special, 
prin deschiderea Centrului de In-
formare şi Documentare NATO, în 

cadrul căruia, la 12 mai curent, a 
avut loc ceremonia de înmânare a 
diplomelor primei promoţii de ab-
solvenţi ai ciclului de seminare cu 
genericul „NATO în secolul XXI”. 
La eveniment au participat Petr 

Lunak, coordonator de programe 
în cadrul departamentului de di-
plomaţie publică al NATO, Viorel 
Cibotaru, directorul Centrului de 
Informare şi Documentare NATO, 
Lt. Colonel Darius Aukscionis, ata-
şat militar la Ambasada Lituaniei în 
Chişinău, Petru Gaugaş, vice-rector 
al Universităţii de Stat din Moldo-
va, Grigore Vasilescu, profesor la 
Universitatea de Stat din Moldova, 
precum şi reprezentanţi ai mass-
media.

De menţionat că ciclul de semi-
nare „NATO în secolul XXI” s-a 
desfăşurat în perioada octombrie 
2008 - martie 2009. În cadrul aces-
tui curs, audienţii programului au 
făcut cunoştinţă cu istoricul, struc-
tura, funcţiile, principiile şi capaci-
tăţile NATO, operaţiunile terestre 
în desfăşurare, Programul Partene-
riat pentru Pace, precum şi relaţia 
cu alte organizaţii internaţionale. 
În acelaşi context, seria de semi-
nare „NATO în sec. XXI” a avut şi 
o dimensiune practică, implicând 
audienţii programului în jocuri de 
simulare, dezbateri pe teme actua-
le, care vizează activitatea Alianţei 
Nord-Atlantice.

„La sfârşitul anului trecut, am 
anunţat un concurs pentru partici-
parea la ciclul de seminare, menţio-
nat anterior şi, din 40 de  persoane 
care au aplicat pentru acest concurs, 
am selectat 30 de audienţi care îşi 
fac studiile la diverse instituţii de 
învăţământ superior din republică, 
printre care avem şi 2 liceeni. În ca-
drul a câtorva seminare, am organi-
zat şi simularea unor situaţii, astfel 
încât studenţii noştri să înţeleagă 
cum funcţionează această alianţă, 
cum se iau deciziile. Fiecare stu-
dent a jucat rolul unui reprezentant 
al unei ţări membre NATO, precum 
şi a partenerilor ei. Un rol deosebit 
l-au jucat programele de cooperare 
a Republicii Moldova cu NATO, 
mai ales Parteneriatul pentru Pace 
şi Planul individual „Republica 
Moldova-NATO”.

Am avut o deosebită plăcere să 
lucrez cu aceşti studenţi. O mare 

parte din ei cunosc bine câte 2-3 
limbi de circulaţie internaţională. 
De asemenea, plănuim ca în baza 
acestui curs, să organizăm şcoli de 
vară pentru absolvenţi, în alte state. 
Iar în toamnă, preconizăm un nou 
concurs şi, în acelaşi timp, vrem să 
cizelăm şi să definitivăm curricula 
acestui curs”, a precizat Viorel Ci-
botaru.

Petr Lunak, care a felicitat tine-
rii absolvenţi şi le-a înmânat  cer-
tificatele de absolvire, a remarcat 
faptul că aceştia au fost informaţi 
despre unele modalităţi de asigura-
re a securităţii internaţionale, ceea 
ce îi va ajuta să înţeleagă cum sunt 
aplicate în practică lucrurile privind 
securitatea, iar pe viitor, aceasta le 
va facilita situaţia în vederea găsirii 
unui loc de muncă”.

Printre experţii care au ţinut 
prelegeri în cadrul seminarelor se 
include Vlad Socor, Viorel Cibota-
ru, Victoria Boian, Ion Rotari, Vlad 
Ababii. De asemenea, audienţii au 
avut şi posibilitatea să participe la 
întâlnirea cu Secretarul General al 
NATO, Jaap de Hoop Scheffer.

 La rândul lor, tinerii absolvenţi 
au mulţumit experţilor pentru bene-
ficiile oferite de aceste cursuri şi au 
subliniat că experienţa pe care au 
acumulat-o este una foarte intere-
santă şi utilă.

„Am aflat foarte multe lucruri 
noi, interesante şi utile şi voi mai  
participa şi pe viitor la astfel de 
cursuri. Am fost informaţi în detalii 
cum funcţionează NATO, care sunt 
principiile de bază, ideile, scopuri-
le, cum contribuie la normalizare 
şi stabilizare acolo unde este nece-
sar”, a remarcat Adrian Gavriliţă, 
audient, student la Academia de 
Studii Economice din Moldova.

Irina BUREA
irinaburea@usm.md                                                 

 

„NATO în secolul XXI” – 
prima promoţie de absolvenţi

Respectarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului reprezintă o prioritate 
fără de care dezvoltarea şi evoluţia societăţii 
ar fi imposibilă. Indiferent de statutul social 
al persoanei, de nivelul de dezvoltare etc., 
respectarea drepturilor acesteia reprezintă la 
momentul actual o condiţie indispensabilă a 
existenţei şi numai astfel poate fi asigurată de-
mocraţia într-un stat de drept. 

În acest context, Asociaţia „Promo-Lex”  
a desfăşurat recent, la Chişinău, o conferinţă 
internaţională cu genericul „Dreptul la liber-
tate şi securitate al persoanei în regiunile de 
conflict”. La eveniment au participat repre-
zentanţi ai Guvernului, ai misiunilor diploma-
tice în Republica Moldova, ai societăţii civile, 
experţi autohtoni şi străini.

„Împreună cu experţii străini vom depista 
exemplele pozitive ale unor state, pentru a le 
implementa în legislaţia naţională, dar şi pe 
cele negative, pe care trebuie să le evităm”, 
a precizat Alexandru Postică, avocat, director 
executiv  al Asociaţiei „Promo-Lex”.

În cazul Moldovei, experţii au făcut refe-
rire la situaţia din stânga Nistrului. Ei au spe-
cificat că lipsa trăsăturilor violente evidente 
este o caracteristică particulară a conflictului 
transnistrean: „Este mai dificil de a provoca 
izbucniri violente, întrucât atât Moldova, cât 
şi Transnistria, nu aplică modalităţi militare de 
agresiune. Astfel, putem evita încălcări majo-
re ale drepturilor omului. Conflictul îngheţat 
s-a transformat într-un cadru politic, generat 
de Federaţia Rusă şi este foarte important să 
înţelegem mecanismele şi scopurile care stau 
în spate. Prin urmare, Moldova este mai sla-
bă decât oponentul său  în acest conflict. Pe 
parcursul perioadei conflictului, Moldova  s-a 
supus mai mult decât a balansat. Chişinăul tre-

buie să aibă o voce, astfel încât să nu permită 
ca soarta statului să fie hotărâtă de marile pu-
teri”, a subliniat Dumitru Mânzărari, expert în 
politica internaţională de securitate, în cadrul 
IDIS „Viitorul”.

Făcând referire la eforturile 
depuse de către autorităţile Re-
publicii Moldova în vederea re-
glementării conflictului şi prote-
jarea drepturilor omului în regi-
unea transnistreană, Ion Stăvilă, 
viceministrul reintegrării Repu-
blicii Moldova, a menţionat că 
autorităţile noastre nu au şansa 
de a exercita o influenţă reală în 
materie de respectare a dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în zona  de pe malul 
stâng al Nistrului. Acest lucru, 
însă, nicidecum nu înseamnă că 
autorităţile moldoveneşti îşi de-
clină orice angajament sau obli-
gaţiune prevăzută de legislaţia 
naţională, privitor la asigurarea 
drepturilor omului în această regiune.

„În scopul respectării drepturilor cetăţeni-
lor, organele noastre de stat şi-au concentrat 
eforturile în două direcţii. Pe de o parte, se 
urmăreşte îndeaproape evoluţia situaţiei în re-
giunea transnistreană, (la capitolul respectării 
drepturilor omului) din relatările mass-media 
şi din contactele pe care le avem cu ONG-uri-
le naţionale şi internaţionale, care au acces 
în regiune şi sunt antrenate în problema dată. 
De asemenea, percepem informaţii pertinen-
te chiar de la cetăţenii care locuiesc în zona 
respectivă. Astfel, ne documentăm minuţios 
asupra situaţiei şi, în măsura posibilităţilor, 
încercăm să sprijinim în instanţele de judecată 

naţionale şi internaţionale persoanele care se-
sizează încălcări  ale drepturilor lor.

Pe de altă parte, este vorba de sensibiliza-
rea permanentă în cadrul forurilor internaţio-

nale privind respectarea drepturilor omului în 
regiunea transnistreană.

În rapoartele periodice ale Guvernului 
Moldovei, prezentate în cadrul forurilor in-
ternaţionale, problematica respectării drep-
turilor omului în regiunea transnistreană este 
reflectată într-un capitol aparte”, a specificat 
I. Stăvilă.

Totodată, experţii prezenţi la întrunire au 
evidenţiat faptul că atât eforturile moldove-
neşti, cât şi cele ale organizaţiilor internaţi-
onale, n-au fost în măsură de a garanta res-
pectarea pe deplin a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în această regiune.

Experţii consideră reglementarea defini-

tivă şi durabilă a conflictului transnistrean, 
care să genereze nemijlocit reintegrarea ţării, 
o soluţie în acest sens, cu atât mai mult cu cât 
există premise reale pentru acest lucru.

„Suntem optimişti în ceea ce 
priveşte reglementarea conflic-
tului transnistrean, deoarece, în 
cazul acestui conflict, nu există 
antagonisme de natură etnică şi 
religioasă, nu există sentimente de 
ură şi duşmănie, de intoleranţă, de 
incompatibilitate la nivelul popu-
laţiei de pe ambele maluri ale Nis-
trului etc.”, a conchis I. Stăvilă.

Referindu-se la situaţia din 
Abhazia  şi Osetia de Sud, Niko-
loz Legashvili, avocat, preşedin-
tele Consiliului de administrare al 
Asociaţiei „Articolul 42 al Con-
stituţiei” din Georgia, a relevat că 
„este o deosebire mare dintre zona 
de conflict din Republica Moldova 
şi cele din Georgia în ceea ce pri-
veşte traversarea hotarului. La noi 

este periculos să te afli pe teritoriile separatiste, 
unde, după evenimentele din vară, s-a întărit 
hotarul cu forţele armate şi tancurile Rusiei”.

Conferinţa s-a desfăşurat pe parcursul a 
două zile, timp în care experţii au mai discutat 
şi despre libertatea şi siguranţa persoanei în 
regiunea Caucazului de Nord  şi în fosta Iu-
goslavie, precum şi despre rolul Curţii Penale 
Internaţionale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul 
unui  proiect al fondului Marshall, având ace-
laşi generic: „Libertatea şi siguranţa persoanei 
în regiunile de conflict”.

Irina BUREA
irinaburea@usm.md                                                 

Dreptul la libertate şi securitate al persoanei în regiunile de conflict

REGISTRUL DE STAT 
AL ORGANIZAŢIILOR 

NECOMERCIALE

În Moldova va fi creat Re-
gistrul de stat al organizaţiilor 
necomerciale, care include date-
le cu privire la organizaţiile ne-
comerciale şi asociaţiile obşteşti 
din republică. Decizia în cauză 
a Guvernului a intrat în vigoare 
săptămâna aceasta.

În registru vor mai fi incluse 
fundaţii, instituţii, culturile reli-
gioase şi părţile lor componente, 
partidele politice, uniunile profe-
sionale, patronatele, publicaţiile 
periodice şi agenţiile de presă.

Potrivit deciziei, după adopta-
rea hotărârii privind înregistrarea, 
organul de administraţie publică 
locală va trimite la Ministerul 
Justiţiei o cerere de însuşire a 
numărului de identificare de stat 
(IDNO). Proprietarul registrului 
de stat este Ministerul Justiţiei, 
iar deţinătorul este Centrul de 
informaţii juridice din cadrul Mi-
nisterului.

Informaţia din registru este 
publică şi accesibilă prin internet, 
cu excepţia datelor confidenţiale. 
Afară de datele de bază ale texte-
lor statutelor organizaţiilor neco-
merciale, în formatul electronic 
al registrului se mai introduc şi 
rapoartele activităţii lor.

Controlul extern al adminis-
trării Registrului este efectuat nu 
mai rar decât o dată pe an. Per-
soanele vinovate de încălcarea 
ordinii de completare şi adminis-
trare a Registrului „vor fi trase la 
răspundere civilă, disciplinară, 
administrativă sau penală, potri-
vit legislaţiei”.
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Zilele se scurg prea lent 
pentru ritmul noului mileniu, 
dar ce putem face azi când lu-
crurile au luat o turnură neaş-
teptată. Noi, alegătorii de ieri, 
suntem deja prea mici pentru 
a ridica mâna şi a ne spune 
cuvântul, căci toate împuter-
nicirile noastre le-am dele-
gat deputaţilor şi acum stăm 
cuminţi în bancă, cu urechile 
ciulite spre radio sau cu ochii 
bunghiţi în ecranul televizoru-
lui, aşteptând vreo veste din 
incinta Parlamentului. Să în-
cercăm să derulăm filmul eve-
nimentelor în aceste două zile 
parlamentare.                  
Parlamentul are patru frac-

ţiuni  parlamentare
Noul Parlament al Mol-

dovei a aprobat la şedinţa de 
marţi patru fracţiuni parla-
mentare. Fracţiunea PCRM 
are 60 de deputaţi, conduşi 
de Maria Postoico, fracţiu-
nea Partidului Liberal – cu 
15 deputaţi, conduşi de Mihai 
Ghimpu, fracţiunea Partidului 
Liberal Democrat, de aseme-
nea, cu 15 deputaţi, diriguiţi 
de Vlad Filat şi fracţiunea Ali-
anţa „Moldova Noastră” – cu 
11 deputaţi ce îl au la cârmă pe 
Serafim Urechean.

Voronin – preşedinte al 
parlamentului

Marţi, preşedintele în exer-
ciţiu al R.Moldova, Vladimir 
Voronin, a fost ales preşedinte 
al Parlamentului. În cadrul vo-
tării secrete, el a fost ales nu-
mai cu 60 de voturi a deputaţi-
lor comunişti. În componenţa 
comisiei pentru alegerea spea-
kerului au intrat şapte deputaţi 
din partea PCRM, deoarece 
opoziţia a refuzat să participe 
la alegerea  preşedintelui Par-
lamentului.

Opoziţia a declarat că nu va 
participa la alegerea preşedin-
telui Parlamentului. Mai mult, 
deputatul Iurie Colesnic i-a 
sugerat dlui Vladimir Voronin 
să nu candideze în continuare 
la nici un post de răspundere 
din Republica Moldova.
Alegerea vicepreşedinţilor şi 

a biroului permanent
Tot marţi, noul Parlament a 

ales doi vicepreşedinţi ai orga-
nului legislativ al ţării. Primul 
vicepreşedinte a devenit Vla-
dimir Ţurcan, pentru care au 
votat 60 de deputaţi din partea 
PCRM. Al doilea vicespeaker 
a fost ales Grigore Petrenco. A 
treia funcţie, de vicepreşedin-
te, a rămas vacantă. Comuniş-
tii au lăsat-o pentru un candi-
dat din opoziţie, care deţine 41 
de mandate în Parlament.

De asemenea, Parlamentul 
a aprobat Biroul Permanent, 
alcătuit din 11 membri. În 
componenţa Biroului au in-
trat trei membri ai partidelor 
de opoziţie (Partidul Liberal 
– Mihai Ghimpu, Partidul Li-
beral Democrat – Vlad Filat, 
Alianţa „Moldova Noastră” – 
Serafim Urechean), deputaţii 
din partea PCRM – Maria Pos-
toico, Vladimir Eremciuc, Ala 
Mironic şi Larisa Spinovschi, 
precum şi conducerea Parla-
mentului: speakerul Vladimir 
Voronin şi trei vicepreşedinţi 
– Vladimir Ţurcan, Grigore 
Petrenco şi încă un loc vacant 
pentru opoziţie.

Decizia Parlamentului 
privind aprobarea componen-
ţei Biroului Permanent a fost 
luată cu 60 de voturi. Depu-
taţii din opoziţie nu au votat, 
cosiderând că în componenţa 
Biroului „sunt prea mulţi co-
munişti”.
Noul preşedinte îndeamnă 

deputaţii
Noul preşedinte al parla-

mentului Moldovei îndeamnă 
deputaţii „să depăşească di-
vergenţele politice şi să lucre-
ze pentru binele ţării”. Potrivit 
lui, „obligaţiile tuturor celor 
patru partide parlamentare în 
faţa alegătorilor sunt asemă-
nătoare în multe privinţe”. 
Preşedintele a subliniat că 
deputaţii trebuie să acţioneze 
„reieşind din situaţia reală şi 
de provocările timpului”. 

„...Este necesar să garan-
tăm asigurarea vitală a ţării 
în condiţiile crizei economice 
mondiale. Trebuie să cola-
borăm activ cu comunitatea 
europeană şi cu partenerii din 
CSI, pentru ca împreună să 
depăşim consecinţele crizei 
economice”, a declarat spea-
kerul.

Preşedintele Parlamentului 
a reiterat un slogan mai vechi 
pentru deputaţi, ca „să imple-
menteze mai activ în ţară stan-
dardele europene”. El a menţi-
onat necesitatea „consolidării 
statalităţii şi suveranităţii ţării, 
precum şi a reglementării con-
flictului transnistrean, pentru 
a ne integra în Europa ca stat 
unificat”.
Opoziţia mizează pe alegeri 

anticipate
Cele trei fracţiuni par-

lamentare de opoziţie – PL, 
PLDM şi AMN – au declarat 
în şedinţa în plen a Parlamen-
tului că nu recunosc rezultate-
le alegerilor din 5 aprilie, mo-
tiv pentru care nu vor participa 
la alegerea preşedintelui R. 
Moldova, provocând alegeri 
anticipate. Opoziţia a înaintat 
o serie de cerinţe Partidului 
Comuniştilor(PCRM). Pre-
şedintele fracţiunii Partidului 
Liberal (PL), Mihai Ghimpu, 
a declarat că PL nu recunoaşte 
rezultatele alegerilor, conside-
ră lipsit de legitimitate actualul 
grup parlamentar PCRM şi va 
contesta decizia Curţii Consti-
tuţionale privind validarea ale-
gerilor la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO). 
Ghimpu a spus, de asemenea, 
că evenimentele din 7 aprilie 
au fost folosite de guvernarea 
comunistă pentru a compro-
mite protestele paşnice, opozi-
ţia, societatea civilă şi pentru a 
abate opinia publică naţională 
şi internaţională de la frauda-
rea alegerilor. 

Mihai Godea, vicepreşe-
dintele fracţiunii PLDM, a de-
clarat că, încă din anul 2001, 
când PCRM a venit pentru pri-
ma dată la putere, au început 
încălcările drepturilor omului 
şi s-au pus bazele fraudării 
alegerilor parlamentare din 
2005 şi a celor din 2009. „Te-
roarea, frica şi dezinformarea 
sunt instrumentele principale 
prin care PCRM se menţine la 
putere”, a spus Mihai Godea. 

Deputatul AMN,Victor 

Osipov, a spus că partidele de 
opoziţie au înaintat mii şi mii 
de dovezi ce arată că autorită-
ţile comuniste au fraudat cam-
pania electorală şi au falsificat 
alegerile din 5 aprilie. „Actu-
alul legislativ nu reprezintă 
voinţa poporului şi va fi con-
siderat ilegitim cel puţin sub 
aspect politic şi moral”, a mai 
spus Osipov. 

Printre cerinţele înaintate de 
opoziţie sunt următoarele: eli-
berarea necondiţionată a tutu-
ror persoanelor reţinute în urma 
evenimentelor din 7 aprilie şi 
anchetarea lor în libertate; tra-

gerea la răspundere a persoane-
lor care au comis abuzuri; dez-
minţirea publică a acuzaţiilor de 
implicare a opoziţiei într-o pre-
supusă tentativă de lovitură de 
stat; accesul liber al partidelor 
de opoziţie la posturile publice 
de radiodifuziune; demisia con-
ducerii IPNA Compania „Tele-
radio Moldova” şi a Consiliului 
Coordonator al Audiovizua-
lului; destituirea imediată din 
funcţii a miniştrilor de interne 
şi dezvoltării informaţionale, 
a directorului Serviciului de 
Informaţii şi Securitate (SIS), 
a procurorului general; crearea 
unei comisii parlamentare de 
anchetă, cu participarea opozi-
ţiei, a presei libere, a societăţii 
civile, a reprezentanţilor Uni-
unii Europene şi ai Consiliului 
Europei, pentru investigarea 
evenimentelor din 7 aprilie etc. 

„În caz de neîndeplinire a 
acestor condiţii, fracţiunea PL 
îşi rezervă dreptul să boicote-
ze lucrările Parlamentului”, a 
spus Ghimpu. 

Preşedinte Parlamentului, 
Vladimir Voronin, l-a invitat 
la microfon, pentru a replica 
opoziţiei, pe deputatul PCRM, 
Marian Lupu. Acesta, însă, 
nu avea pregătit un discurs 
şi s-a pierdut cu firea: „După 
mine, va lua cuvântul în nu-
mele fracţiunii PCRM doam-
na... cine?”, a spus Lupu ajuns 
la tribună. „Nimeni”, a fost 
răspunsul. Într-un final, el a 
felicitat toţi deputaţii care au 
ajuns în Parlament. „Indife-
rent de apartenenţa politică, 
avem toţi o sarcină şi o misiu-
ne: de a reprezenta ţara şi de a 
lua decizii întru binele acestei 
ţări”, a menţionat Lupu.

Opoziţia nu va reuşi să 
blocheze alegerea 

preşedintelui 
„Opoziţia nu va reuşi să 

blocheze alegerea noului pre-
şedinte al Moldovei”, a de-

clarat marţi, în pauza şedinţei 
noului Parlament, preşedintele 
în exerciţiu, Vladimir Voro-
nin. El şi-a exprimat speranţa 
că PCRM va găsi votul de care 
are nevoie pentru a alege noul 
şef al statului.

În acelaşi timp, liderul 
PCRM a menţionat în glumă 
că, dacă nu se va reuşi alege-
rea preşedintelui, „mie îmi va 
fi mai bine, căci voi rămâne 
preşedinte şi speaker al parla-
mentului”.

Voronin a menţionat că, în 
cazul în care nu va fi posibi-
lă alegerea noului preşedinte, 

PCRM, cu 60 de mandate, va 
forma noul Guvern.

„Opoziţia nu va putea blo-
ca activitatea normală a Parla-
mentului”, a spus acesta.

„Nu trebuie să pierdem 
timpul, ci să lucrăm eficient”, 
a încheiat preşedintele Vladi-
mir Voronin.
Comisia pentru alegerea 
preşedintelui Moldovei 

Miercuri, Parlamentul 
Moldovei a creat comisia 
pentru desfăşurarea alegeri-
lor preşedintelui. Din com-
ponenţa comisiei fac parte 
şapte deputaţi din partea Par-
tidului Comuniştilor din Re-
publica Moldova (PCRM). 
Iniţial, se presupunea că 
PCRM va avea patru locuri în 
comisie, iar partidele de opo-
ziţie – câte un loc. Însă, opozi-
ţia a declarat că nu va participa 
nici la alegerea preşedintelui, 
nici la lucrările acestei comisii.  
Liderul Partidului Liberal-De-
mocrat, Vlad Filat, a declarat 
că „opoziţia va rămâne pe 
principiile sale. Noi nu vom 
participa la procedura de ale-
gere a preşedintelui, oricine 
ar fi candidatul. Nu pentru că 
nu ne-ar conveni candidatul, 
ci pentru că doar alegerile an-
ticipate reprezintă unica şansă 
pentru a alege corect şi pe cale 
democratică noul Parlament, 
care, prin urmare, ar putea for-
ma un Guvern democratic”. 
În acelaşi timp, speakerul 
Parlamentului, preşedintele 
în exerciţiu, Vladimir Voro-
nin, a declarat după şedinţă 
că „candidatul pentru func-
ţia de preşedinte va fi anun-
ţat la plenul CC al PCRM 
de miercuri”. „Eu simt că 
opoziţia va susţine această 
candidatură”, a spus Voronin. 
Parlamentul a fixat alegerea 
preşedintelui pe 20 mai.

Opoziţia cere o anchetă
Fracţiunea Alianţa Moldo-

va Noastră (AMN) a înaintat o 
iniţiativă legislativă, care pre-
vede constituirea unei comisii 
parlamentare de anchetă pen-
tru elucidarea evenimentelor 
din 7 aprilie. 

Proiectul de hotărâre a fost 
depus marţi, 12 mai, în şedinţă 
plenară, după ce a fost consti-
tuită conducerea legislativu-
lui. 

Pe de altă parte, preşedin-
tele Parlamentului, Vladimir 
Voronin, a solicitat fracţiu-
nilor de opoziţie să propună 
persoane pentru a fi incluse 
în Comisia de stat pentru in-

vestigarea eve-
nimentelor din 
7 aprilie. „Dvs. 
ne-aţi promis şi 
nouă că veţi da 
aceste candida-
turi, aţi promis 
că le veţi pre-
zenta şi Uniunii 
Europene şi deja 
a trecut o lună 
de la 7 aprilie şi 
noi nu avem nici 
o propunere din 
partea dvs.”, a 
spus Voronin. 

În replică, 
p r e ş e d i n t e l e 
Partidului Li-
beral Democrat 

(PLDM), Vlad Filat, a decla-
rat: „Această comisie de stat, 
instituită prin decretul dvs., 
este una anticonstituţională şi 
vom demonstra acest lucru, 
inclusiv prin intermediul in-
stanţei de judecată. Membrii 
acestei comisii nu pot oferi 
adevărul societăţii R. Moldo-
va şi opiniei publice internaţi-
onale. Nu recunoaştem această 
comisie şi nu vom înainta can-
didaturi pentru a o legitima”. 

„Comisia de stat, consti-
tuită de preşedintele R. Mol-
dova pentru elucidarea eve-
nimentelor din 7 aprilie este 
tendenţioasă, anticonstituţio-
nală şi lipsită de legimitate”, 
a declarat şi liderul Partidului 
Liberal, Mihai Ghimpu. 

Preşedintele în exerciţiu al 
RM, Vladimir Voronin, a dis-
pus la 21 aprilie crearea unei 
comisii care să „elucideze ca-
uzele, condiţiile şi consecinţe-
le evenimentelor care au avut 
loc la Chişinău la 7 şi 8 apri-
lie”. Preşedinte al comisiei a 
fost numit deputatul PCRM, 
Vladimir Ţurcan. Concluziile 
comisiei urmau să fie făcute 
publice la 5 mai, în cadrul pri-
mei şedinţe a Parlamentului, 
lucru care nu a avut loc. So-
licitat de jurnalişti, Vladimir 
Voronin a explicat că raportul 
comisiei depinde de ancheta 
desfăşurată de Procuratura 
Generală.

Actori politici la TV 
Radiodifuzorul public Mol-
dova 1 şi cei privaţi: NIT, N4, 
Eu TV şi, pe unele segmente, 
Prime, în prima lună după ale-
gerile parlamentare, au sacri-
ficat dreptul cetăţeanului de 
a fi informat în numele unor 
interese de partid. Concluziile 
au fost inserate în primul ra-
port de monitorizare postelec-
torală a prezenţei actorilor po-
litici în programele a 9 posturi 
tv, realizat de Asociaţia Presei 

Electronice (APEL) în perioa-
da 6-30 aprilie 2009. 

„Pro TV, TV7, TVC 21, în 
frecvente cazuri, s-au ghidat 
de interesele informaţionale 
ale cetăţenilor. Comporta-
mentul editorial al acestor 
operatori tv, deşi nu a fost 
exemplar, merită totuşi încu-
rajare”, a remarcat, în cadrul 
unei conferinţe de prezentare 
a raportului, Constantin Ma-
rin, monitor, decanul Facultă-
ţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a Universităţii 
de Stat din Moldova. 

Potrivit lui, datele cantita-
tive şi calitative ale monitori-
zării denotă că serviciile tv de 
referinţă au reeditat politicile 
editoriale, aplicate în perioada 
campaniei electorale. 

Raportul arată că după 
alegeri, Partidul Comuniş-
tilor (PCRM) a fost cel mai 
mediatizat partid (în context 
pozitiv şi negativ) la toate 
posturile tv monitorizate, ur-
mat de Partidul Liberal De-
mocrat (PLDM), Partidul Li-
beral (PL), Alianţa „Moldova 
Noastră” (AMN) şi de alte 
partide care nu au trecut pra-
gul electoral. 

În topul a 7 televiziuni, 
cel mai mediatizat actor po-
litic a fost Vladimir Voronin. 
Cel mai des a fost plasat în 
context pozitiv la trei televizi-
uni: NIT, Moldova 1 şi N4. În 
acelaşi timp, cel mai mediati-
zat, în context negativ, actor 
personalizat este Vlad Filat, 
urmat de Vladimir Voronin şi 
de Serafim Urecheanu. Patru 
televiziuni – Moldova 1, N4, 
NIT şi Prime, au plasat în con-
text negativ în exclusivitate 
reprezentanţi ai opoziţiei. 

Victor Moraru, profesor 
universitar, expert APEL, a 
declarat în cadrul aceleiaşi 
conferinţe că televiziunile 
monitorizate, în dese rânduri, 
n-au rezistat tentaţiei de a pri-
vilegia anumiţi actori politici. 
„În cadrul emisiunilor difuza-
te la Eu TV, Moldova 1 şi NIT, 
distribuirea timpilor de antenă 
a fost inegală. S-a produs o su-
pradimensionare a unor actori 
politici şi informarea insufici-
entă despre alţi actori politici”, 
a menţionat Moraru. 

Experţii consideră că 
menţinerea unui asemenea 
comportament, atestat, de al-
tfel, şi în perioada campaniei 
electorale, riscă să conducă la 
aprofundarea disensiunilor şi 
polarizării în societate şi nu 
contribuie la dezvoltarea au-
diovizualului din R. Moldova 
pe principii democratice de 
funcţionare. 

Şi opinia noastră
Toate bune şi frumoase, 

dar se creează impresia că 
legislativul nostru a intrat în 
faza postelectorală şi nici de 
cum nu poate ieşi din conul 
de umbră în care s-a pomenit. 
Situaţia poate deveni şi mai 
incertă, căci nici un sfat nu-i 
agreat. Pur şi simplu nu se ac-
ceptă şi nu se tolerează nimic. 
Ba totul e negru, ba totul e alb. 
Şi atunci, cine vine să ne întin-
dă o mână de ajutor?

 
         G.PâRjOLTEANU

Caravana parlamentară s-a deplasat cu  2 zile  la oră
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Dle Munteanu, Vă rugăm să fa-
ceţi o prezentare succintă a activi-
tăţii CpDOM la ora actuală.

La 17 octombrie 1997, a fost 
adoptată Legea cu privire la avocaţii 
parlamentari. Conform prevederilor 
acestei legi, a fost creat Centrul pen-
tru Drepturile Omului şi au fost nu-
miţi în funcţie avocaţii parlamentari 
– ombudsmanii.  Astfel, instituţia 
naţională pentru promovarea şi pro-
tejarea drepturilor omului, inovaţie 
pentru Republica Moldova, cunoaş-
te deja mai mult de un deceniu de 
activitate. 

În activitatea sa, instituţia avo-
caţilor parlamentari se conduce de 
Principiile privind statutul instituţi-
ilor naţionale pentru promovarea şi 
protejarea drepturilor omului (Prin-
cipiile de la Paris), unul dintre do-
cumentele fundamentale ale Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, adoptat la 
20 decembrie 1993. Aceste principii 
se regăsesc  în prevederile Legii cu 
privire la avocaţii parlamentari. 

Conform acestui document fun-
damental, ombudsmanul (denumire 
recunoscută de comunitatea interna-
ţională pentru funcţia de avocat par-
lamentar) este o persoană  demnă de 
încredere, independentă, împuterni-
cită să asigure garantarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului de către autorităţi şi 
persoanele cu funcţii de răspundere, 
să contribuie la repunerea în drep-
turi a cetăţenilor, prin metode şi mij-
loace specifice instituţiei. Totodată, 
este unanim acceptat că ombudsma-
nul care activează în limitele com-
petenţelor sale este independent faţă 
de organele puterii de stat şi se află 
în afara controlului acestora.

Centrul pentru Drepturile Omu-
lui nu substituie activitatea organe-
lor de drept, a autorităţilor publice 
centrale şi locale sau a organizaţi-
ilor neguvernamentale. Instituţia 
ombudsmanului exercită o funcţie 
complementară, de mediere, de cele 
mai dese ori, şi trebuie să rămână 
autoritatea care să înlesnească di-
alogul între autorităţile publice şi 
societate.

Fiind independent pe verticală 
faţă de mecanismele statale, avo-
catul parlamentar are dreptul de a 
solicita autorităţii publice, instituţiei 
sau organizaţiei, indiferent de tipul 
de proprietate, asociaţiei obşteşti şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile, luarea măsurilor 
ce se cuvin pentru apărarea dreptu-
rilor şi libertăţilor persoanelor fizi-
ce. În baza analizei datelor privind 
încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale ale cetăţenilor şi, în 
baza rezultatelor examinării plân-
gerilor, avocatul parlamentar este 
în drept să prezinte legislativului şi 
executivului propuneri în vederea 
perfecţionării actelor normative; 
să sesizeze Curtea Constituţională 
în vederea controlului constituţio-
nalităţii legilor şi hotărârilor Parla-
mentului, a decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, a hotărârilor 
şi dispoziţiilor Guvernului; să re-
mită autorităţilor publice centrale 
şi locale obiecţiile şi propunerile 
sale de ordin general referitoare la 
asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale ale cetăţenilor, la 
îmbunătăţirea activităţii aparatului 
administrativ; în cazul constatării 
încălcării grave sau în masă a drep-
turilor şi libertăţilor constituţionale 
ale omului - să prezinte un raport în 
şedinţa Parlamentului, să propună 
instituirea unei comisii parlamenta-
re, care să cerceteze aceste fapte, să 
asiste şi să ia cuvântul la şedinţele 

„OBIECTIVUL CpDOM ESTE ASIGURAREA EFICIENŢEI                                     
Parlamentului şi ale Guvernului.

Totodată, Centrul pentru Drep-
turile Omului desfăşoară activitatea 
de propagare a cunoştinţelor în do-
meniul apărării drepturilor şi liber-
tăţilor constituţionale ale omului. În 
acest scop, instituţia pregăteşte şi 
difuzează în rândul populaţiei ma-
teriale informative despre drepturile 
omului, colaborează cu organizaţiile 
neguvernamentale şi cu organizaţiile 
care practică activitatea de apărare a 
drepturilor omului în ţară şi peste 
hotare, precum şi cu mass-media.

Mai bine de un an, au fost ope-
rate modificări în Legea cu privire 
la avocaţii parlamentari, conform 
cărora a fost introdusă funcţia de 
avocat parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului. Avocatul par-
lamentar, specializat în problemele 
de protecţie a drepturilor copilului, 
îşi exercită atribuţiile pentru garan-
tarea respectării drepturilor şi  liber-
tăţilor constituţionale ale copilului 
şi realizării, la nivel naţional, de 
către autorităţile publice centrale şi 
locale, de către persoanele cu func-
ţii de răspundere de toate nivelurile, 
a prevederilor Convenţiei ONU cu 
privire la drepturile copilului. Aces-
ta este un segment nou de activitate, 
care necesită consolidare şi acumu-
lare de experienţă.

CpDOM este o instituţie publi-
că independentă. Care–s pârghiile 
de influenţare asupra autorităţi-
lor centrale şi locale, asupra altor 
instituţii şi persoane cu funcţii de 
răspundere?

Obiectivul CpDOM este asigu-
rarea eficienţei intervenţiilor sale 
pentru soluţionarea problemelor se-
sizate de cetăţeni. Esenţiale sunt, în 
acest sens, procedeele şi mijloacele  
de intervenţie specifice instituţi-
ei:  medierea, sesizarea autorităţi-
lor ierarhic superioare, a celei care 
a încălcat dreptul petiţionarului, 
acordarea de audienţe, efectuarea 
de investigaţii, formularea de re-
comandări, redactarea de rapoarte 
speciale. 

Practica a demonstrat că audi-

enţele reprezintă principalul mijloc 
de dialog cu cetăţenii, utilizat în 
majoritatea cazurilor, dar şi moda-
litatea cea mai rapidă, prin care se 
pot identifica clar problemele petiţi-
onarilor, lacunele legislative. Pentru 
noi este important ca cetăţenii să fie 
informaţi şi familiarizaţi cu privire 
la drepturile şi libertăţile garantate 
de legislaţie şi să se creeze condi-
ţiile necesare pentru cunoaşterea şi 
exercitarea lor. O bună cunoaştere a 
acestor drepturi şi libertăţi permite 
realizarea  lor oportună. Din acest 
considerent, cu prilejul audienţelor, 
petiţionarilor li se dau explicaţii asu-
pra problemelor pe care le invocă, li 
se acordă îndrumări de specialitate, 

privind posibilele căi de soluţionare 
a problemelor şi instituţiile sau au-
torităţile competente.

Avocatul parlamentar, fiind me-
diator, face tot posibilul pentru a 
soluţiona plângerile prin concilierea 
părţilor şi căutarea unei soluţii reci-
proc acceptabile. Concilierea poate 
avea loc în orice etapă de examinare 

a cererii şi, la solicitarea părţilor im-
plicate, se poate finaliza prin semna-
rea unui acord corespunzător. 

În situaţiile în care se constată că 
încălcarea  drepturilor petiţionarului 
nu poate fi înlăturată prin concilie-
rea părţilor, avocatul parlamentar  
prezintă organului sau persoanei cu 
funcţii de răspundere respective, ale 
cărei decizii sau acţiuni (inacţiuni), 
după părerea sa, încalcă drepturile şi 
libertăţile constituţionale ale omu-
lui, un aviz care  conţine recoman-
dări privind măsurile ce urmează a 
fi luate pentru repunerea imediată 
în drepturile încălcate a petiţiona-
rului. Dacă avocatul parlamentar nu 
este de acord cu măsurile întreprin-
se de către autoritatea sau persoana 
cu funcţii de răspundere, căreia i-a 
fost adresat avizul, el este în drept 
să se adreseze organului superior, 
pentru luarea măsurilor de executa-
re a recomandărilor cuprinse în aviz. 
Organul sau persoana cu funcţii de 
răspundere, care a primit avizul, este 

obligată să-l examineze în termen 
de o lună şi să comunice avocatului 
parlamentar în scris despre măsurile 
luate. În baza rezultatelor  examină-
rii cererii, avocatul parlamentar, de 
asemenea, este în drept să sesizeze 
persoanele cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile asupra cazurilor 
de neglijenţă în lucru, de încălcare 
a eticii de serviciu, de tărăgănare şi 
birocratism sau să intervină pe lân-
gă organele corespunzătoare cu un 
demers pentru intentarea unui pro-
ces disciplinar sau penal în privinţa 
persoanei cu funcţii de răspundere 
care a comis încălcări ce au generat 
lezarea considerabilă a drepturilor şi 
libertăţilor omului.

Conform prevederilor Legii cu 
privire la avocaţii parlamentari, 
avocatul parlamentar este în drept 
să adreseze în instanţa de judecată o 
cerere în apărarea intereselor petiţi-
onarului, ale cărui drepturi şi liber-
tăţi constituţionale au fost încălcate. 
Pentru că nu ne putem permite luxul 
de a ne transforma într-un birou de 

avocaţi sau consultaţie juridică gra-
tuită, uzăm de acest drept nu atât de 
frecvent, selectând cu mare atenţie 
cazurile în care alegem această mo-
dalitate de intervenire. 

Aveţi o experienţă în domeniu, 
căci activaţi de un deceniu în ţara 
noastră şi ne-ar interesa care-s cele 
mai frecvente încălcări ale dreptu-
rilor constituţionale şi ce măsuri se 
întreprind?

În prezent, ideea drepturilor 
omului se bucură de o popularitate  
considerabilă. În context, Republica 
Moldova a întreprins paşi concreţi 
privind promovarea şi protecţia 
drepturilor omului prin aderarea la 
principalele instrumente internaţio-
nale şi regionale de domeniu, des-
făşurarea procesului continuu de 
racordare a legislaţiei naţionale la 
standardele internaţionale, demo-
cratizarea şi reformarea instituţiilor 
de drept din ţară, elaborarea şi im-
plementarea planurilor de acţiuni în 
domeniul drepturilor omului. Însă, 
nu este suficient să proclamăm ata-
şamentul faţă de valorile umane, să 
le declarăm drept obiective majo-
re, ci trebuie să le promovăm şi să 
le respectăm, instituind mecanis-
me eficiente de realizare. Moldova 
are restanţe în domeniul respectării 
drepturilor omului, contrar eforturi-
lor şi acţiunilor întreprinse în acest 
sens. Potrivit  statisticii înregistrate, 
în ţara noastră, cel mai frecvent se 
încalcă drepturile sociale, dreptul 
la proprietate, dreptul la integritate 
fizică şi psihică, libertatea individu-
ală şi siguranţa persoanei, dreptul de 
acces liber la justiţie. Rămân a fi nu-
meroase adresările în care cetăţenii 
îşi pronunţă dezacordul cu hotărâ-
rile instanţelor judecătoreşti. Drept 
dovadă serveşte numărul impunător 
de cereri adresate Curţii Europene a 
drepturilor omului şi numărul cres-
când de cauze pierdute de Republica 
Moldova. Această stare de lucruri are 
la bază atât motive de ordin obiectiv, 
cât şi subiectiv, printre care situaţia 
social-economică a ţării şi lipsa unei 
discipline executorii. Analiza com-
parativă a datelor statistice denotă 
faptul că situaţia privind respecta-
rea drepturilor omului în Republica 
Moldova nu a suferit modificări ra-
dicale. În ultimii ani, au fost sesiza-
te unele încălcări ale drepturilor şi 
libertăţilor constituţionale, care nu 
au fost invocate anterior – liberta-
tea conştiinţei, libertatea opiniei şi 
exprimării, libertatea întrunirilor, 
libertatea circulaţiei.

Situaţia privind respectarea 
drepturilor omului este analizată şi 
expusă, cu recomandările necesa-
re, în rapoartele anuale, prezentate 
Parlamentului Republicii Moldova 
de către Centrul pentru Drepturile 
Omului. Respectiv, legislativul exe-
cutivul şi societatea civilă au posibi-
litatea să influenţeze asupra situaţiei 
drepturilor omului, utilizând meto-
dele specifice de intervenire, de care 
dispun.

Luăm un caz ordinar: aţi con-
statat despre anumite încălcări 
flagrante, aţi sensibilizat instituţia, 
persoana oficială în cauză, dar fără 
rezultat. Care-s acţiunile Dvs. în 
continuare?

Unii consideră că  punctul  vul-
nerabil  al instituţiei ombudsmanu-
lui este neobligativitatea  actelor 
emise de ombudsman,  caracterul 
lor de recomandare. Consider că 
această „vulnerabilitate”  este cea 
mai importantă valoare a instituţiei 
de tip ombudsman, deoarece îi asi-
gură  variabilitate, iniţiativă la ale-
gerea modalităţii de intervenire. În 
mod firesc, tot timpul se punea şi se 
pune problema eficienţei activităţii 
instituţiei avocaţilor parlamentari. 
Fiind instituţie de tip ombudsman, 
Centrul pentru Drepturile Omului 
încearcă deblocarea conflictelor 
dintre cetăţeni şi autorităţile publice 
prin mediere, prin solicitarea de re-
găsire a unei soluţii. Eficienţa unei 
asemenea modalităţi de lucru este 
direct proporţională cu calitatea 
profesională şi gradul de receptare 
al celor implicaţi. Ombudsmanul nu 
dispune şi nu trebuie să dispună  de 
mijloace de constrângere, cum ar fi 
aplicarea amenzilor, anularea acte-
lor etc., care limitează considerabil 
independenţa şi imparţialitatea lui. 
Pentru sporirea eficacităţii  institu-
ţiei ombudsmanului, prioritar ar fi 
respectul conştient faţă de instituţia 
statală de apărare a drepturilor omu-
lui şi faţă de valorile democratice pe 
care ea le promovează. În condiţii-
le actuale ale Republicii Moldova, 
avocatul parlamentar trebuie să aibă 
o pondere reală, şi nu una declarati-
vă. Anume aşa va fi posibilă realiza-
rea rolului de mediator între stat şi 
societate, fapt deja conştientizat în 
multe ţări ale lumii.

Sprijinul parlamentar ar permi-
te instituţiei avocaţilor parlamen-
tari realizarea unei comunicări mai 
eficiente cu autorităţile publice, cu 
puterea executivă şi judecătoreas-
că. S-au înregistrat unele reuşite în 
relaţia cu executivul, dar nu putem 
deocamdată vorbi despre o recep-
tare atentă a problemelor la acest 
nivel.

Bineînţeles că avem şi unele 
pârghii specifice de influenţă asu-
pra autorităţilor şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere, care nu se 
conformează recomandărilor avoca-
ţilor parlamentari – adresarea către 
organul ierarhic superior, publica-
rea rezultatelor investigaţiilor prin 
intermediul rapoartelor anuale şi 
speciale, prin intermediul mass-me-
diei.  Pentru imixtiunea în activita-
tea avocaţilor parlamentari, cu sco-
pul de a influenţa deciziile acestora 
asupra unor sesizări concrete, pentru 
ignorarea intenţionată de către per-
soanele cu funcţii de răspundere de 
toate nivelurile a sesizărilor şi neîn-
deplinirea recomandărilor avocaţi-
lor parlamentari, precum şi pentru 
împiedicarea sub orice altă formă a 
activităţii acestora, poate fi  inten-
tat un proces administrativ în baza 
Codului cu privire la contravenţiile 
administrative.
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Din 24.07.2006, Instituţia Avo-
caţilor Parlamentari a fost investită 
cu misiunea de instituire a meca-
nismelor independente pentru pre-
venirea torturii la nivel naţional. 
Ce aţi reuşit la acest capitol?

Aplicarea torturii, condiţiile ne-
adecvate de detenţie, arestul şi deţi-
nerea în arest fără un mandat valabil 
sau motivat constituie principalele 
cauze ale condamnării Republicii 
Moldova la CEDO (cazul Boicenco 
contra Moldovei, Colibaba contra 
Moldovei, Corsacov contra Moldo-
vei ş.a). De rând cu progresele din 
ultimii ani, înregistrate de Repu-
blica Moldova la capitolul ajustării 
legislaţiei naţionale la standardele 
internaţionale, inclusiv în domeniul 
drepturilor omului, la 16 septembrie 
2005, Republica Moldova a semnat, 
iar prin Legea nr.66 din 30 martie 
2006 a ratificat Protocolul Opţio-
nal la Convenţia ONU împotriva 
torturii şi altor tratamente crude, 
inumane sau degradante, adoptat de 
Adunarea Generală a ONU la 18 de-
cembrie 2002.

O cerinţă expresă, cuprinsă în 
Protocol, vizează înfiinţarea unui 
mecanism intern, independent, pen-
tru prevenirea torturii şi tratamente-
lor inumane şi degradante, obiecti-
vul căruia constă în stabilirea unui 
sistem de vizite regulate la locurile 
în care persoanele sunt private de 
libertate, în vederea prevenirii tortu-
rii şi a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante.

Întru conformarea cerinţelor 
Protocolului, Parlamentul Republi-
cii Moldova, la data de 26.07.2007, 
a adoptat Legea nr.200 privind mo-
dificarea şi completarea Legii RM 
cu privire la avocaţii parlamentari 
nr.1349 din 17 octombrie 1997, con-
form căreia, avocatul parlamentar a 
fost investit cu misiunea respectivă.

În acest context, este deosebit 
de important să se înţeleagă de că-
tre  colaboratorii poliţiei, de către 
angajaţii sistemului penitenciar şi 

de către toată societatea  că tortu-
ra şi tratamentele inumane aplicate 
deţinuţilor, sau ameninţarea cu apli-
carea unui astfel de tratament sunt 
interzise, că autorii acestor acte, pre-
cum şi persoanele care le tolerează 
vor fi sancţionate dur. În caz contrar, 
vom avea noi condamnări la CEDO, 
situaţie în care plata despăgubirilor 
stabilite prin hotărârile CEDO vor fi 
acoperite de la bugetul de stat. 

Pentru noi, termenul „ombud-
sman” este relativ nou şi o parte 
din cetăţeni poate nici nu-l cunosc, 
pe când în Europa a intrat în uzul 
lexical încă din perioada primului 
război mondial şi semnifică „a me-
dia” între autorităţi şi cetăţeni. La 
ce etapă suntem noi cu implemen-

tarea instituţiei avocatului parla-
mentar în Republica Moldova?

Cu toate că Centrul pentru Drep-
turile Omului cunoaşte deja 10 ani 
de activitate, acesta rămâne o in-
stituţie neobişnuită  atât pentru so-
cietate, cât şi pentru stat. Instituţia 
este percepută de unii cetăţeni şi 
organizaţii drept o instanţă auto-
ritară şi atotputernică, capabilă să 
soluţioneze orice problemă, de alţii, 
dimpotrivă, drept o decoraţie sau un 
element inutil al sistemului de stat. 
Nu întotdeauna este înţeles faptul că 
activitatea avocatului parlamentar 
doar completează mijloacele exis-
tente de apărare a drepturilor şi li-
bertăţilor omului şi nu atrage după 
sine revizuirea competenţelor orga-
nelor puterii de stat. La rândul său, 
statul, în persoana unor autorităţi şi 
persoane cu funcţii de răspundere, 
percep avocatul parlamentar drept 
un solicitant neîmputernicit cu drep-
turi de ordonare sau decizie, reco-
mandările căruia pot fi cu uşurinţă 
ignorate. Uneori  auzim exprimări 
de genul „nu ştim cine este avoca-
tul parlamentar”. Asemenea expri-
mări aparţin chiar unor funcţionari 
publici sau persoanelor cu funcţii 
de demnitate publică. Or, acest lu-
cru nu poate fi apreciat altfel decât 
că aceste persoane recunosc deschis 
că nu cunosc legile. Drept urmare, 
apare o întrebare firească: poţi oare 
fi funcţionar public, dacă nu cunoşti 
legile sau nu cunoşti realităţile din 
ţara ta? Experienţa multor state cu 
democraţie dezvoltată dovedeşte că 
funcţionarea corectă a instituţiei na-
ţionale de apărare a drepturilor omu-
lui poate fi foarte efectivă. Premisa 
cea mai importantă în acest sens este 
gradul de pregătire a cetăţenilor şi a 
societăţii de a susţine ombudsmanul, 
îndemnând statul să îndeplinească 
recomandările acestuia. Altfel spus, 
eficienţa activităţii avocaţilor parla-
mentari depinde direct de gradul de 
maturitate şi activism al societăţii 
civile.

Vă rugăm să ne enumeraţi ca-
re-s cele mai stringente probleme 
sociale, juridice, cu care se con-
fruntă populaţia, iar instituţia Dvs. 
încearcă să le soluţioneze?

Situaţia actuală a sistemului de 
pensii reprezintă una din cele mai 
importante probleme de ordin soci-
al-economic din Republica Moldo-
va.  Componenta socială a asigurării 
cu pensii este definită prin faptul că 
acest sistem este conceput pentru a 
oferi persoanelor de vârstă înainta-
tă, invalizilor şi altor categorii de 
persoane incapabile de muncă mij-
loacele necesare pentru viaţă. Mo-
dalitatea de pensionare nu creează 
condiţii unice pentru cetăţenii ţării, 
sistemul de pensionare oferind con-

diţii diferite categoriilor de lucrători, 
încălcând, prin aceasta, principiul 
echităţii sociale. În temeiul proble-
melor sesizate permanent de petiţi-
onarii care se adresează la Centrul 
pentru Drepturile Omului, conside-
răm necesară  urgentarea reformării 
sistemului de asigurări cu pensii prin 
perfecţionarea legislaţiei în vigoare, 
dat fiind faptul că sistemul de asigu-
rări sociale de stat trebuie să devină 
unul universal, echitabil şi corect 
din punct de vedere social pentru 
fiecare cetăţean ocupat în economia 
naţională. 

Persoanele cu diferite forme de 
dizabilitate şi familiile acestora pre-
zintă o categorie de persoane deza-
vantajate, comparativ cu alte cate-
gorii de populaţie.  Invalizii prezintă 
un grup vulnerabil, care necesită 
crearea condiţiilor pentru integra-
rea lor în societate. Integrarea, şi nu 
izolarea sau instituţionalizarea, este 
obiectivul principal al politicilor so-
ciale care au a se conforma la practi-
cile şi principiile europene. Pornind 
de la dezideratele constituţionale, 
aceste persoane beneficiază de o 
protecţie socială specială din partea 
statului. Cu toate acestea, există un 
şir de probleme cu care se confruntă 
aceste categorii de persoane,  pro-
bleme  care necesită a fi depăşite, 
cum ar fi: prestaţii sociale sub ni-
vel;  cadrul legal neracordat la stan-
dardele internaţionale în domeniul 
asigurării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi;  modalitatea de stabilire 
a invalidităţii;  nivelul scăzut de pla-
sare în câmpul muncii şi motivaţia 
redusă pentru angajarea persoanelor 
cu dizabilităţi;  accesul limitat al 
persoanelor cu dizabilităţi la infra-
structura socială ca rezultat al nea-
daptării mediului fizic din punct de 
vedere arhitectural; accesul  limitat 
la mediul informaţional; indiferenţa 
societăţii faţă de problemele persoa-
nelor cu dizabilităţi. În opinia noas-
tră, se impune necesitatea  revizuirii 
definiţiei actuale a invalidităţii şi 
noţiunilor juridice legate de ea, in-
troducerea unei definiţii unice pen-
tru persoanele cu dizabilităţi, modi-
ficarea metodologiei de stabilire a 
gradului de invaliditate, astfel încât 
aceste deziderate  să nu prezinte ele-
mente discriminatorii,  şi să cores-
pundă standardelor internaţionale în 
domeniu. 

Nerespectarea dreptului la mun-
că şi protecţia acesteia constituie 
o altă problemă majoră, cu care se 
confruntă populaţia. Cele mai frec-
vente încălcări admise de angajatori 
ar fi următoarele: utilizarea forţei de 
muncă fără întocmirea contractului 
individual de muncă în modul stabi-
lit de legislaţie, neefectuarea înscri-
surilor necesare în carnetele de mun-
că, concedierea angajaţilor cu încăl-
carea legislaţiei muncii, neachitarea 
şi tergiversarea achitării salariilor, 
neefectuarea plăţilor compensatorii, 
neexecutarea hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti, nerespectarea norme-
lor de protecţie a muncii. 

O dată cu implementarea siste-
mului de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, a sporit consi-
derabil numărul cetăţenilor care se 
adresează la instituţia avocaţilor 
parlamentari, invocând încălca-
rea dreptului la ocrotirea sănătăţii.  
Cetăţenii fac referinţă la serviciile 
medicale necalitative, atitudinea 
iresponsabilă a angajaţilor din sfera 
sănătăţii, costurile sporite ale poliţei 
de asigurare şi inutilitatea acesteia, 
cozile formate în instituţiile me-
dicale, cuantumul mic de servicii 
medicale fără plată, numărul redus 

de zile pentru tratament spitalicesc. 
Cu toate că sistemul de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală se 
perfecţionează permanent, persistă  
problemele legate de accesul paci-

enţilor la serviciile medicale.  Din 
an în an, cresc preţurile pentru tra-
tament, pentru servicii specializate 
de ambulatoriu şi serviciile medi-
cilor de familie. Această sporire a 
preţurilor este reflectată în creşterea 
tarifelor din cadrul sistemului de 
asigurări medicale obligatorii. Vic-
timele creşterii costului poliţelor 
de asigurare sunt persoanele cu ve-
nituri mici. Ca urmare a faptului că 
în fiecare an este recalculat costul 
primei de asigurare pe care trebuie 
să-l achite contribuabilii, Ministerul 
Sănătăţii trebuie să atragă atenţia 
asupra eliminării obstacolelor şi a 
inechităţilor în cadrul accesului la 
serviciile medicale.

Promovarea şi protecţia dreptu-
rilor copilului rămâne un imperativ 
al zilei. Este necesar de menţionat 
că actualmente, persistă un şir de 
probleme care influenţează negativ 
asupra accesului copiilor la proce-
sul de învăţământ, asupra situaţiei 
copiilor orfani ş.a.  Prezintă îngrijo-
rare deosebită  cazurile de abuzuri 
faţă de copii atât în sânul familiei, 
cât şi în şcoală.  Rămân în speranţa 
că prin instituirea funcţiei de avo-
cat al copilului se va resimţi aportul 
Centrului pentru Drepturile Omului 
în asigurarea garantării drepturilor 
copilului.

Nu credeţi că în domeniul 
mass-media s-a creat o situaţie 
inechitabilă la capitolul reflectării 
problemelor juridice faţă de alte 
aspecte ale vieţii sociale? Credem 
că a devenit o necesitate stringentă 
de a deschide un şir de publicaţii 
scrise, electronice pentru formarea 
conştiinţei juridice a cetăţenilor, 
cât şi de a expune punctele de ve-
dere ale instituţiilor juridice? 

Societatea se confruntă cu un 
grad înalt de nihilism juridic, cu o 
criză profundă de  valori morale. 
Redresarea stării actuale nu va fi 
posibilă fără ridicarea culturii gene-
rale a persoanei, educarea individu-
lui în spiritul toleranţei, bunăvoinţei 
şi respectului reciproc, stimularea 
interesului pentru cunoaşterea drep-
turilor, libertăţilor şi obligaţiilor, 
precum şi a capacităţilor de apărare 
a lor. Un rol important în această 
privinţă revine procesului educa-
ţional în şcoală, inclusiv prin in-
termediul disciplinelor  „Educaţia 
Civică” şi „Noi şi Legea”. Avocaţii 
parlamentari  au fost profund îngri-
joraţi atunci când aceste obiecte au 
fost trecute în categoria discipline-
lor opţionale, în urma modificării 

curriculumului educaţional preuni-
versitar. Or, şcoala nu trebuie să fie 
preocupată doar de pregătirea vii-
torilor specialişti, dar şi a viitorilor 
cetăţeni activi. Cu regret, în progra-

mele şcolare nu este loc deocamda-
tă pentru discipline care au menirea 
să dezvolte abilităţi şi deprinderi 
necesare şi utile pe parcursul între-
gii vieţi.

În acelaşi context, puţini re-
prezentanţi ai mass-mediei autoh-
tone au cunoştinţele şi abilităţile 
necesare pentru a reflecta corect 
şi profesional problemele din do-
meniul drepturilor omului. Totoda-
tă,  tematica drepturilor omului nu 
prezintă interes major pentru jurna-
lişti, deoarece nu implică subiecte  
senzaţionale sau ieşite din comun, 
care ar influenţa asupra raitingului  
publicaţiilor. Ar fi de menţionat 
că,  cu suportul acordat de către 
Programul Preliminar de Ţară pen-
tru Buna  Guvernare „Provocările 
Mileniului”, Consiliul Superior al 
Magistraturii  a elaborat şi a apro-
bat  Regulamentul cu privire la pu-
blicarea hotărârilor judecătoreşti pe 
pagina web. Publicarea hotărârilor 
judecătoreşti are ca scop accesul 
liber al cetăţenilor la informaţia cu 
privire la înfăptuirea justiţiei şi asi-
gurarea transparenţei activităţii in-
stanţelor de judecată. Începând cu 
1 iulie 2009, toate hotărârile jude-
cătoreşti urmează să fie plasate, în 
întregime, cu excepţiile indicate în 
Regulamentul respectiv, pe pagina 
web a instanţei care a emis hotărâ-
rea sau a curţii de apel în raza căre-
ia se află.  Fără doar şi poate, este 
un pas considerabil în asigurarea 
transparenţei instanţelor judecăto-
reşti şi o modalitate performantă de 
informare a populaţiei.

Şi la final, cum îşi recanalizea-
ză activitatea CpDOM în acest an 
dificil pentru Republica Moldova şi 
cetăţenii ei?

Activitatea Centrului pentru 
Drepturile Omului  nu este dictată 
de un eveniment sau altul.  În marea 
majoritate a cazurilor ne implicăm, 
în limita competenţelor, în domeni-
ile frecvent reclamate de cetăţeni.  
Atunci când consideră necesar, avo-
caţii parlamentari se autosesizează 
din oficiu pentru investigarea unor 
situaţii care generează încălcarea 
drepturilor omului. Ne stabilim do-
meniile prioritare de activitate în 
dependenţă de tematica adresărilor 
cetăţenilor, şi nicidecum în depen-
denţă de anumite evenimente care 
au loc în ţară.

Vă  mulţumim.

Interviu realizat de 
Gr. CAPCELEA

INTERVENŢIILOR SALE” – A. MUNTEANU, director CpDOM
Interviul  săptămânii
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu ce trebuie să întreprind în cazul 
în care nu sunt de acord cu acţiunile executoru-
lui judiciar. 

Andrei Moloşag,                                                                                                                                   
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. 17(276)&

În cazul în care consi-
deraţi că prin acţiunile sau 
inacţiunile executorului ju-
decătoresc v-au fost  lezate 
drepturile, sunteţi în drept să 
cereţi anularea acestor acte 
prin depunerea unei contesta-
ţii în instanţa de judecată, în 
funcţie de locul executării. De 
acest drept puteţi beneficia în 

baza articolului 13 din Legea 
cu privire la sistemul de exe-
cutare silită  şi articolele 10, 
158-161 din Codul de execu-
tare silită. Conform acestor 
norme, instanţa de judecată 
este unicul organ investit cu 
dreptul de a aprecia legalita-
tea acţiunilor sau inacţiunilor 
executorului judecătoresc. 

? În ce formă trebuie să fie exprimate sancţiu-
nile faţă de condamnaţi şi care sunt condiţiile de 
aplicare? 

Crăciun Pavel, 
r-n Orhei 

Sancţiunile disciplinare se 
exprimă în scris de către şeful 
penitenciarului.  Aplicarea mai 
multor sancţiuni disciplinare 
pentru o singură încălcare dis-
ciplinară nu se admite. La apli-
carea sancţiunii disciplinare se 
iau în considerare circumstan-
ţele de fapt, persoana condam-
natului şi comportamentul lui.  
Condamnatul este informat, 
contra semnătură, despre în-
călcarea care i se incumbă şi 
are dreptul de a da explicaţii 
în apărarea sa. Sancţiunea dis-
ciplinară se aplică în cel mult 
10 zile, iar în cazul unei verifi-
cări suplimentare -  în cel mult 
30 de zile de la data depistării 

încălcării.  Directorul general 
al Departamentului instituţii-
lor penitenciare este în drept, 
în cazuri excepţionale, până 
la expirarea acestui termen, 
să prelungească termenul ve-
rificării suplimentare cu 20 
de zile.  Dacă sancţiunea dis-
ciplinară nu a fost aplicată în 
termenul stabilit sau în cel 
suplimentar, condamnatul se 
consideră absolvit de pedeap-
să. Decizia privind aplica-
rea sancţiunii disciplinare se 
aduce la cunoştinţă condam-
natului, contra semnătură,  şi 
poate fi contestată de acesta 
în modul stabilit de Codul de 
executare. 

Potrivit  Capitolului 19 din 
Codul familiei, tutela şi cura-
tela se instituie asupra copii-
lor rămaşi fără ocrotire părin-
tească, scopul fiind educarea 
şi instruirea acestora, precum 
şi apărarea drepturilor şi in-
tereselor lor legitime. Tutela 
se instituie asupra copiilor 
care nu au atins vârsta de 14 
ani. Pentru copiii de la 14 la 
18 ani, tutela se transformă în 

curatelă, fără adoptarea de că-
tre autoritatea tutelară a unei 
hotărâri suplimentare. Tutela 
şi curatela se instituie de că-
tre autorităţile administraţiei 
publice locale în termen de 
cel mult o lună din momentul 
primirii cererii respective, în 
baza avizului scris al autori-
tăţii tutelare.

Pot fi numiţi tutori (cura-
tori) o  singură  persoană fizi-
că sau  soţul împreună cu  so-
ţia, dacă au  consimţit expres 
şi nu se află în vreunul din 
cazurile de incompatibilitate 
menţionate mai jos. La numi-
rea tutorelui (curatorului)  se 
iau în considerare calităţile 
morale şi alte calităţi  perso-
nale, posibilităţile candidatu-
lui  de a-şi îndeplini obligaţii-
le de tutore (curator), relaţiile 
lui  şi  ale membrilor familiei 
lui cu  copilul.  Numirea tu-

Aspecte legale referitoare la tutelă şi curatelă
torelui pentru copilul  care a 
atins vârsta de 10 ani se face 
numai  cu  acordul  copilului.

Nu poate fi  numită  tuto-
re (curator)  persoana:

a)  minoră; 
b) declarată incapabilă sau 

cu capacitate de exerciţiu li-
mitată; 

c) decăzută din drepturile 
părinteşti; 

d)  declarată incapabilă de 

a fi  tutore (curator)  din cauza 
stării de sănătate; 

e) care a fost  adopta-
tor,  dar adopţia a fost  anu-
lată din cauza exercitării  ne-
corespunzătoare a obligaţiilor 
de adoptator;

f) căreia i s-a restrâns 
exerciţiul  unor drepturi  po-
litice sau  civile, fie în  te-
meiul  legii, fie prin hotărâ-
re judecătorească. Persoana 
cu  rele purtări; 

g) ale cărei interese vin în 
conflict cu  interesele persoa-
nei puse sub tutelă (curatelă); 

h) înlăturată prin act au-
tentic sau  prin testament de 
către părintele care exerci-
ta singur, până la momen-
tul  morţii, ocrotirea părin-
tească; 

i)  care,  exercitând o  tu-
telă (curatelă), a fost îndepăr-
tată de la ea; 

j)  care suferă de alcoolism 
cronic sau de narcomanie; 

k) care se află  în rela-
ţii  de muncă  cu  instituţia în 
care este internat copilul  asu-
pra căruia se instituie tutela 
(curatela); 

l) care nu  are domici-
liul  pe teritoriul Republicii 
Moldova.

În cazul în care asupra co-
piilor întreţinuţi şi educaţi în 

instituţiile de stat nu este in-
stituită tutela (curatela), obli-
gaţiile tutorelui (curatorului) 
sunt puse pe seama adminis-
traţiei instituţiei respective. 
Plasamentul temporar al co-
pilului aflat sub tutelă (curate-
lă) în instituţia de stat nu anu-
lează drepturile şi obligaţiile 
tutorelui (curatorului) faţă de 
acesta.  Apărarea drepturilor 
copiilor externaţi din institu-
ţiile de stat este preluată de 
către autorităţile tutelare.

Copiii aflaţi sub tutelă 
(curatelă) au dreptul:

a) de a locui împreună cu 
tutorele (curatorul) lor;

b) la condiţii normale de în-
treţinere, educaţie şi instruire;

c) la dezvoltare multilate-
rală şi la respectarea demnită-
ţii umane;

d) la pensia de întreţinere 
şi la alte plăţi sociale;

e) la spaţiul locativ, ocu-
pat anterior de către părinţii 
lor sau la asigurarea cu spaţiu 
locativ, în modul stabilit;

f) la apărarea drepturilor 
lor în modul stabilit;

g) la comunicare cu părin-
ţii şi rudele;

h) la exprimarea propriei 
opinii în procesul soluţionării 
problemelor care le ating drep-
turile şi interesele legitime.

Tutorele (curatorul) are 
dreptul şi este obligat să se 
ocupe de educaţia copilului 
aflat sub tutela (curatela) sa, să 
aibă grijă de sănătatea şi dez-
voltarea fizică, psihică, spi-
rituală şi morală a copilului. 
Tutorele (curatorul) determină 
de sine stătător procedeele şi 
mijloacele de educaţie a copi-
lului aflat sub tutelă (curatelă), 
luând în considerare eventua-
lele recomandări ale autorităţii 
tutelare şi respectând prevede-
rile Codului familiei, ce ţin de 
exercitarea drepturilor părin-
teşti.  Tutorele (curatorul), ţi-
nând cont de opinia copilului, 
poate alege instituţia de învă-
ţământ şi forma de studii pe 
care le va urma copilul, fiind 
obligat să asigure frecventarea 
de către copil a şcolii până la 
vârsta de 16 ani. Tutorele (cu-
ratorul) este în drept să ceară 
de la orice persoană, inclusiv 
de la rudele apropiate, înapo-
ierea copilului pe care acestea 
îl reţin fără temei legal sau fără 
o hotărâre corespunzătoare a 
instanţei judecătoreşti. Tutore-
le (curatorul) nu este în drept 
să împiedice contactele copi-
lului cu rudele lui, cu excepţia 
cazurilor în care contactele re-
spective contravin intereselor 
acestuia.  Tutorele (curatorul) 
este obligat să locuiască îm-
preună cu copilul aflat sub tu-
tela (curatela) sa. Curatorul şi 
copilul  aflat sub curatelă  pot 
locui  separat doar cu  acor-
dul  autorităţii  tutelare. Tuto-
rele (curatorul) este obligat să 
comunice autorităţii tutelare 
informaţiile privind starea să-
nătăţii, îngrijirea şi educaţia 
copilului, precum şi schimba-
rea domiciliului.

Drepturile şi obligaţiile de 
tutore (curator) sunt exercitate 
exclusiv în interesul minoru-
lui aflat sub tutelă (curatelă), 
obligaţiile de tutore (curator) 
fiind exercitate gratuit, cu ex-
cepţiile prevăzute de lege. 

CtEDO a pronunţat hotarârea 
Masaev c. Moldovei

La 12 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omu-
lui a pronunţat hotărârea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 
6303/05).

Reclamantul, Talgat Masaev, este musulman. La 30 ia-
nuarie 2004, reclamantul şi un grup de alţi musulmani au 
fost dispersaţi de poliţie în timp ce se rugau într-o încăpere 
închiriată de o organizaţie neguvernamentală, condusă de 
reclamant. 

La 17 februarie 2004, Judecătoria Centru l-a găsit vino-
vat pe reclamant de comiterea contravenţiei administrative, 
prevăzute de art. 200 alin. 3 al Codului cu privire la con-
travenţiile administrative (CCA)  (practicarea unei religii 
nerecunoscute de stat) şi l-a obligat să plătească o amen-

dă de MDL 360. La 9 martie 2004, 
Curtea de Apel Chişinău a respins 
apelul reclamantului, care nu a fost 
citat pentru şedinţa de judecată. 

În faţa Curţii, reclamantul a 
pretins violarea art. 9 CEDO (li-
bertatea de gândire, de conştiinţă 
şi de religie), pe motiv că a fost 
amendat pentru practicarea religiei 
musulmane; violarea art. 6 §§ 1 şi 
3 CEDO (dreptul la un proces echi-
tabil), deoarece nu a fost citat pen-
tru şedinţa de judecată şi violarea 
art. 13 CEDO (dreptul la un recurs 
efectiv), pe motiv că nu a dispus de 
un recurs efectiv în privinţa plân-

gerii sale privind violarea art. 9 
CEDO.

Curtea a constatat, în una-
nimitate, violarea art. 6 § 1 
CEDO. 

Curtea a mai constatat, în 
unanimitate, violarea art. 9 
CEDO.

Curtea a acordat reclamantu-
lui EUR 26 cu titlu de prejudiciu 
material, EUR 1500 cu titlu de 
prejudiciu moral şi EUR 1000 
cu titlu de costuri şi cheltuieli. 

În faţa Curţii, reclamantul a 
fost reprezentat de către N. Mar-
dari, avocat din Chişinău.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită pre-
zentarea reprezentantului SRL „Tamima-Com”, pentru data 
de 4 iunie 2009, ora 11.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de SRL „Comalimser”.

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

judecător                                                          Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită pre-
zentarea reprezentantului SRL „Super-Oferta”, pentru data de 
26 iunie 2009, ora 10.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de ÎM „Apă-Bună” SRL.

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

judecător                                                          Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită pre-
zentarea reprezentantului SRL „Olviale Grup”, pentru data de 
17 iunie 2009, ora 11.40, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de SRL „Rumitox”.

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

judecător                                                         Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformita-
te cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „CL Club”, pentru data de 9 iunie 2009, ora 9.20, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Royal Pro-
gres”, privind încasarea sumei de 21737,31 lei.

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

judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Sinec-Noroc”, Chişinău, pentru 
data de 28 mai 2009, ora 10.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan 
cel Mare 73, bir. 204) în calitate de pârât pe cauza civilă inten-
tată de Curtea de Apel Economică.

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 
„Imperal Impex” SRL, pentru data de 9 iunie 2009, ora 12.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în calita-
te de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „AVN Dragoş”.

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

judecător                                                          N. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformita-
te cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentan-
tului SC „Euro&CoConsulting” SRL, pentru data de 18 iunie 
2009, ora 10.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, 
bir. 207) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Comalimser”.

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

judecător                                                          N. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Vinghis Glinin”, pentru data de 8 iunie 2009, ora 14.30, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „BARS”.

judecător                                                          N. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Exvincom Prim”, pentru data de 3 
iunie 2009, ora 11.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 
73, bir. 220) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de 
SRL „Rumitox”, privind încasarea datoriei.

judecător                                                         I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformita-
te cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Edu&Co”, pentru data de 3 iunie 2009, ora 12.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în calitate 
de pârât pe cauză civilă C.D. „Vivlavi-Com” SRL.

judecător                                                        V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformita-
te cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Irg Prim”, pentru data de 15 iunie 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 
SRL „Au Hitit”, pentru data de 2 iunie 2009, ora 15.40, la şe-
dinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de SA „Energoimpex”.

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

judecător                                                          Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Băţ Aurelia Nichita, pentru data de 2 iunie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 61) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de cet. Băţ Ion, privind încasarea 
pensiei alimentare.

judecător                                                           D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Stoinov Fiodor, pentru data de 3 iunie 2009, ora 14.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 47) în calitate de pârât 
pe cauza civilă la acţiunea „Moldcargo” SRL, privind încasa-
rea prejudiciului.

judecător                                                Constantin Urîtu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „MEDARDIS”, pentru data de 27 mai 
2009, ora 12.00, la şedinţa judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 
615) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 2-1220/2009, in-
tentată de cet. Şohin Vladimir, privind încasarea salariului şi 
penalităţilor pentru întârzierea achitării salariului.

judecător                                                 Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezenta-
rea cet. Şiman Ion, pentru data de 2 iunie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 615) în calitate de 
pârât pe cauza civilă nr. 2-1035/2009, intentată de Ministerul 
Culturii şi Turismului către Şiman Ion şi SA „Moldova-Film”, 
privind recunoaşterea nulă a punctului 1 din decizia nr. 10 din 
02.10.2006 a Consiliului SA „Moldova-Film”.

judecător                                                   Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Alecciuc Olga Ştefan, pentru data de 2 iunie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 603) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată pe marginea acţiunii depuse de 
SA „Livservcom”, privind încasarea sumei.

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

judecător                                                   Olga Cojocaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezenta-
rea cet. Bostan Iulia dom. mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Şt. 
Vodă, 58/1, pentru data de 3 iunie 2009, ora 14.00, la şedinţa 
judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 502) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de reclamanta Ţîmbal Lilia, privind rezi-
lierea contractului.

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

judecător                                                       L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Demcenco Elena, pentru data de 9 iunie 2009, ora 11.00, 
la şedinţa judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 606) în calitate de 
pârât pe cauza civilă nr. 2-1941/09 intentată de BC „Moldova-
Agroindbank” SA, privind încasarea datoriei.

judecător                                       Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Babii Cornelia, pentru data de 26 mai 2009, ora 16.30, la 
şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 30) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată la acţiunea lui Spînu Veaceslav, privind 
desfacerea căsătoriei.

judecător                                                             V. Negru
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
reprezentantului „Serviciul Vamal” RM, pentru data de 10 iu-
nie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 30) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată la acţiunea lui S. Sîr-
bu către MDI, MAI, SRL „Aleno-Met”, privind recunoaşterea 
ca cumpărător de bună credinţă.

judecător                                                            V. Negru
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Gorbatencaia Ianis-
lava, dom. str. Renaşterii 22/9 ap. 55, mun. Chişinău, pentru 
data de 29 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 
3, bir. 4) în calitate de reclamat pe cauza civilă intentată la ce-
rerea lui Surlaru Lilian, privind înlăturarea obstacolelor.

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

judecător                                                             V. Gîsca
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Andreev Vitalie, 
dom. str. Gh. Madan 48/3, ap. 42, mun. Chişinău, pentru data 
de 4 iunie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, 
bir. 4) în calitate de reclamat pe cauza civilă intentată la cere-
rea lui Dorogan Octavian, privind recuperarea prejudiciului.

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

judecător                                                             V. Gîsca

www
Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea 

cet. Tonu Gheorghe, pentru data de 26 mai 2009, ora 13.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 7) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată la acţiunea lui Tonu V., privind desface-
rea căsătoriei.

judecător                                                Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Eliaşev Marc, pentru data de 29 mai 2009, ora 8.30, la 
şedinţa judiciară  (str. Kiev 3, bir. 15) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de cet. Pasico Galina, privind desfacerea 
căsătoriei.

judecător                                                            I. Timofei
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Teslev Valeriu, pen-
tru data de 12 iunie 2009, ora 14.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev 3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la 
acţiunea CCG-20, privind încasarea datoriei.

judecător                                                    Nina Arabadji
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Başcaneanu Con-
stantin Vitali, pentru data de 3 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa   
judiciară  (str. Kiev 3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată la acţiunea cet. Logunova Galina, privind decă-
derea din drepturile părinteşti.

judecător                                                    Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Praştină Alexandru, pentru data de 25 mai 2009, ora 11.30, 
la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 17) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de compania „Eurobus Rent and 
Leas Gmbh” către S.C. „Pasteferum” SRL, Praşin Alexandru, 
privind rezilierea contractului de leazing, încasarea datoriei.

judecător                                                 Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Boreţ Galina şi SA „Dovas”, pentru data de 8 iunie 2009, 
ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 8) în 
calitate de pârâţi pe cauza civilă intentată de ÎM „Compania 
Consulting Grup”, privind încasarea sumei.

judecător                                                Serghei Dimitriu
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Pastuşoc Oleg, 
pentru data de 7 iulie 2009, ora 11.30, la şedinţa   judiciară  
(str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 311) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată de Pastuşoc Svetlana, privind partajul averii.

judecător                                                 Vladislav Clima
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Pîrlog Liud-
mila, pentru data de 1 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judicia-
ră  (or. Soroca, str. Independenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât 
pe cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.

judecător                                               Alexandru Negru
www

Judecătoria Hânceşti, solicită prezentarea cet. Raileanu 
Ana V., a.n. 10.04.1980, pentru data de 2 iunie 2009, ora 13.30, 
la şedinţa   judiciară  (or. Hânceşti, str. Chişinăului 7, bir. 6) 
în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 2-324, intentată de SA 
„JLC”, privind restituirea prejudiciului material.

judecător                                                         A. Corotchi
www

Judecătoria Ialoveni, solicită prezentarea cet. Cononov Fe-
odor Vladimir, a.n. 06.01.1986, dom. rn. Ialoveni s. Văsieni, 
pentru data de 15 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  
(or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, bir. 19) în calitate de pârât pe 
cauza civilă la acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL, privind 
încasarea sumei.

judecător                                                             G. Lungu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu pre-
vederile art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciorescu 
Nicolae Ion a.n. 05.06.1965, dom. în mun. Chişinău, c. Bubu-
ieci, str. Dacilor 9, pentru data de 2 iunie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa judiciară (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 309) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de Ciorescu Valentina, privind 
declararea nulităţii actului juridic şi partajarea averii comune.

judecător                                                      Ion Bulhac

Citaţii în judecată

ANUNŢ
Luca Andrei Nicolae, născut la 02.09.1960, do-

miciliat în municipiul Chişinău-Sângera, str. De-
cebal 21, anunţă pierderea  carnetului de muncă.
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Mult stimate Domnule 
Nicolae CLIMA 

În această 
zi de o semni-
ficaţie aparte 
pentru dum-
neavoastră, 
când marcaţi 
o frumoasă 
aniversare , 
vă adresăm 
şi noi acest 
sincer şi cald 

mesaj de felicitare, având certitudinea că trăiţi 
sentimentul profundei satisfacţii pentru ceea ce aţi 
realizat.

Demnitatea, originalitatea, sobrietatea, inteli-
genţa sunt doar câteva dintre inegalabilele cali-
tăţi umane, care vă definesc drept o personalitate 
model. Astfel, graţie muncii depuse, aţi devenit o 
persoană notorie în justiţia naţională.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, 
viaţă lungă, trăită în deplină armonie sufleteas-
că, noi realizări în nobila şi laborioasa activitate 
ce o desfăşuraţi.

La mulţi ani!
* * *

Ecaterina PALANCIuC, 
judecător în cadrul judecătoriei Centru 

mun. Chişinău – 35 de ani
Mult stimată doamnă Ecaterina Palanciuc, 

pentru devotamentul şi dragostea faţă de oameni, 
ce o purtaţi în suflet, pentru că aţi ales ca des-
tin să mergeţi mână în mână cu Legea, câştigând 
prin aceasta respectul şi admiraţia cetăţenilor, 
Vă dorim în această zi de o semnificaţie aparte 
pentru dumneavoastră, să aveţi parte doar de cli-
pe frumoase, trăite în deplină armonie spirituală 
alături de cei dragi inimii. Tenacitate, perseve-
renţă, succese şi realizări notorii în activitatea 
desfăşurată întru slujirea idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Ludmila Barbos, judecător Ialoveni; Ludmila 
Popov, judecător CA Chişinău; Rodica Costru, 
judecător Nisporeni; Nelea Budăi, judecător CA 
Chişinău; Victor Arnaut, judecător Taraclia; Sve-
toslav Moldovan, judecător CSJ; Eugen Sandu-
ţa, preşedintele judecătoriei Criuleni; Ion Tcaci, 
procuror al mun. Bender; Vasile Captari, procu-
ror, şef al Serviciului reprezentare a învinuirii  în 
CA Chişinău, a Secţiei judiciar-penale  din cadrul 
direcţiei judiciare  a Procuraturii Generale.

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

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească fe-
ricirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de Administraţie 
al uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

un moldovean se vrea Iisus Hristos
Un moldovean a depus recent o cerere la оficiul stării civi-

le pentru a-şi schimba 
numele în cel de Iisus 
Hristos. Pentru că a fost 
refuzat, el a acţionat 
Serviciul Stare Сivilă 
în judecată, susţine 
Alexandra Bacioi, vi-
cedirectorul instituţiei. 
Procesul încă durează. 

Alexandra Bacioi 
spune că în ultima vreme, tot mai mulţi moldoveni solicită 
schimbarea numelui de familie. Persoanele invocă diverse 
motive: numele sună ridicol, nu corespunde naţionalităţii etc. 
Mulţi moldoveni revin la numele lor sau ale părinţilor de până 
la rusificarea acestora. Revin la numele vechi şi mulţi evrei, 
care au renunţat la ele în perioada sovietică. 

Potrivit legislaţiei, cetăţenii moldoveni îşi pot schimba nu-
mele, dacă invocă motive serioase. Cererile se depun la oficiile 
de stare civilă şi se aprobă de Serviciul Stare Civilă. Procedura 
durează două luni şi este gratuită. Schimbarea numelui în ter-
meni reduşi se efectuează contra plată. 

Căsătorie între 100 de câini, oficiată într-un mall 
din New Delhi 

Şi-au unit destinele într-o 
ceremonie desfăşurată în cel 
mai popular mall din New 
Delhi. Protagoniştii fericitului 
eveniment au fost peste o sută 
de câini costumaţi, bineînţeles, 
pentru ocazie. Emoţiile eveni-
mentului le-au avut însă stăpâ-
nii. Ceremonia a fost oficiată 
de un preot în faţa căruia mirii 
şi miresele, conduşi la altar de stăpânii lor, au făcut schimb de 
jurăminte. Unora dintre stăpâni le-a venit greu să participe la 

ceremonie, la gândul că ar putea fi nevoiţi să se despartă de 
animalul lor de companie căsătorit. 

Evenimentele de acest gen sunt o bună ocazie pentru gă-
sirea unei perechi potrivite. La iniţiativa conducerii mall-ului, 
înainte de nunta în masă, proprietarii au primit fotografii ale 
celorlalţi câini, astfel încât să poată face cea mai bună alegere 
pentru animalul lor de companie.

Exemplarele cele mai frumoase şi cu cea mai reuşită costu-
maţie au fost premiate.

un patron şi-a „înmormântat” cafeneaua
Robert Ficher, patronul unei cafenele din municipiul Deva, 

şi-a închis afacerea după un obicei irlandez, cu o „slujbă de 
înmormântare”, la care au participat clienţii fideli. Colivă, 
gogoşi calzi, lumânări aprinse, cântece de înmormântare 
şi coroane de flori au fost aduse la un eveniment mai puţin 
obişnuit din municipiul Deva. Pentru a se încadra perfect în 
atmosfera sobră, s-au pregătit tricouri negre, inscripţionate şi 
s-a ales un drapel al cafenelei, numit Drapelul de Stat, ce a 
fost coborât în timp ce un trompetist intona acorduri mortuare. 
La slujbă au participat zeci de clienţi fideli, care au venit să-şi 
depună omagiul, semnându-se pe drapel, şi pentru a închina un 
ultim pahar în cinstea fostei cafenele. Locaţia a fost deschisă în 
1994 şi a fost cunoscută ca fiind cafeneaua rockerilor.

„A fost o slujbă foarte frumoasă. Afacerea a mers bine, 
dar sunt nevoit să schimb locaţia”, a declarat Robert Ficher, 
patronul localului.

Spital pentru peşti în Coreea de Sud
Guvernul sud-coreean a decis să aloce 5,4 miliarde de 

woni, circa 4,43 milioane de euro, pentru construirea unui 
spital acvatic în cadrul Universităţii Pukyong, în oraşul Pusan. 
Proiectul va fi destinat în special îngrijirii peştilor crescuţi în 
ferme marine, însă vor putea fi „internaţi” şi peşti domestici. 
„Vom putea efectua intervenţii chirurgicale pe peşti domestici, 
însă vom face în mod cert autopsii pentru a şti ce boală a lovit 
o anumită crescătorie”, a declarat Chung Joon-ki, profesor 
specialist în viaţa acvatică.

O echipă de speologi bri-
tanici au descoperit recent cea 
mai mare formaţiune carstică 

de pe Terra. Impunătorul edifi-
ciu natural era ascuns de milenii 
în adâncul junglelor luxuriante 

din Vietnam. Pasajul stâncos 
din adâncurile pamântului are 
o lungime de 6,5 kilometri şi o 

înalţime de 200 
metri, fiind de 
7 ori mai înalt 
decât Catedrala 
din York. De-
numită de către 
băştinaşi Hang 
Son Doong 
(Peştera Râu-
lui din Munte, 
în dialectul 
local), peştera 

are dimensiuni aproape duble 
comparativ cu fosta deţinătoare 
a recordului. 

„Este cu adevărat o peş-
teră uluitoare şi cu sigu-
ranţă cea mai importantă 
descoperire făcută vreoda-
tă de o echipă de speologi 
britanici”, declară Adam 
Spillane, unul dintre cei 13 
membri ai expediţiei din 
Vietnam. Folosind un dis-
pozitiv laser de ultimă ge-
neraţie, denumit LaserRace 
300, cercetătorii au reuşit 
să măsoare înălţimea şi lă-
ţimea complexului carstic 
vietnamez. Peştera a fost 
descoperită pentru prima 
dată în anul 1991 de către 
un băştinaş pe nume Ho 

Khanh, cu toate acestea au-
torităţile vietnameze nu au 
aflat de existenţa sa deoa-
rece băştinaşii se temeau de 
acest loc înfiorător, care, în 
concepţia lor, emitea sunete 
înspăimântătoare, datorate de 
fapt zgomotului făcut de un 
râu subteran, afirmă în con-
tinuare dr. Spillane. 

Echipa speologilor bri-
tanici a fost însoţită de re-
prezentanţii Universităţii de 
Ştiinţe din Hanoi. Specialiştii 
celor două ţări au petrecut 5 
zile explorând noua peşteră 
care este situată în Parcul Na-
ţional Phong Nha-Ke.

Tot mai multe cupluri solicită oficiilor de stare civilă să le 
înregistreze căsătoriile la 09.09.09, după ce anul trecut, un nu-
măr record de circa 450 de cupluri din Moldova s-au căsătorit 
la 08.08.08, o dată considerată simbolică.

Potrivit Alexandrei Bacioi, vicedirectorul Serviciului Sta-
re Civilă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale, numărul 
crescând de solicitări face autorităţile să se gândească să repete 
experienţa de anul trecut. Atunci, la 8 august 2008, 60 de cu-
pluri şi-au unit destinele în cadrul unei ceremonii comune, în 
scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet din capitală. 

În 2008, circa 26 mii de cupluri şi-au înregistrat căsătoria 
civilă, dintre care aproape o mie de moldoveni s-au căsătorit 
cu cetăţeni străini, preponderent din Turcia, Ucraina şi Fede-
raţia Rusă. Totodată, anul trecut au fost înregistrate 24 mii de 
divorţuri. 
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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
Aniversări

Cea mai mare peşteră din lume a fost 
descoperită în Vietnam

Tot mai multe cupluri vor să se căsătorească la 09.09.09


