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Consiliul de Directori al Băncii Mondiale a aprobat o finanţare suplimentară pentru Republi-
ca Moldova, în sumă de 10 mln USD, pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP II). 

Potrivit reprezentanţilor BN, sursele respective suplimentează alocaţia totală pentru RISP 
II de 21 mln USD, mijloace care vor fi utilizate pentru continuarea proiectelor în curs de im-
plementare. 

Implementarea RISP (RISP I şi II) a contribuit până în prezent la iniţierea în R. Moldova a 
peste 1700 afaceri, crearea a 7 mii locuri de muncă, majoritatea în localităţile rurale. 

Acordul RISP II a fost semnat la 13 aprilie 2006. Potrivit acordului, BM va acorda pen-
tru realizarea proiectului, prin intermediul Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, 15 mln 
USD, dintre care 7,5 mln USD vor fi alocate sub formă de finanţare nerambursabilă. Totodată, 
proiectul este co-finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, cu un grant în 
sumă de 6 mln USD.

Proiectul, implementat în perioada iunie 2006 - iunie 2010, are patru componente - consul-
tanţă agricolă şi extensiune rurală, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în spaţiul rural, 
creditarea rurală şi managementul Proiectului.

O delegaţie a 
Coe investighează 
evenimentele din 

7-8 aprilie 
În perioada 19-20 

mai, în Moldova se află 
o delegaţie a Consiliului 
Europei (CoE) pentru a 
investiga evenimentele ce 
au avut loc la Chişinău în 
perioada 7-8 aprilie ime-
diat după ce au avut loc 
alegerile parlamentare.

Surse din cadrul repre-
zentanţei CoE la Chişinău 
au comunicat că delega-
ţia este compusă din opt 
experţi care vor avea nu-
meroase întruniri atât cu 
reprezentanţii structurilor 
de stat, cât şi formaţiunile 
din opoziţie, cu societatea 
civilă. 

La întâlniri, delegaţia 
este însoţită de către Vla-
dimir Ristosvski, repre-
zentantul secretarului ge-
neral al CoE. Programul 
vizitei a fost elaborat în 
cooperare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi in-
tegrării europene.

Ministrul Justiţiei, dl Vi-
talie Pîrlog, a avut recent o 
întrevedere cu delegaţia Gru-
pului de raportori cu privire 
la democraţie al Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Eu-
ropei, care se află la Chişinău 

într-o vizită de documentare 
la faţa locului, privind evo-
luţia situaţiei din Republica 
Moldova după evenimentele 
din 7 aprilie curent.

În cadrul discuţiilor pur-
tate, au fost abordate mai 
multe aspecte ce ţin de asigu-
rarea drepturilor deţinuţilor 
şi a independenţei sistemului 
judecătoresc, precum şi de 
asistenţa pe care este dispus 
să o ofere Consiliul Europei 
în aceste domenii.

Vitalie Pîrlog a informat 

oficialii europeni despre si-
tuaţia deţinuţilor aflaţi în cus-
todia Ministerului Justiţiei. 
Totodată, ministrul Justiţiei 
a reiterat angajamentul ferm 
al autorităţilor de a efectua 
investigaţii obiective, care 

să permită 
elucidarea 
tuturor cir-
cumstanţe-
lor şi atra-
gerea la 
răspundere 
a celor vi-
novaţi de 
rele tra-
t a m e n t e , 
atât a exe-
cutanţilor 
n e m i j l o -
ciţi, cât şi 
a superi-

orilor lor. În acest context, 
ministrul Justiţiei a informat 
oaspeţii despre mecanismele 
de monitorizare a locurilor 
de detenţie, care includ repre-
zentanţi ai societăţii civile, 
subliniind, în special, rolul 
Consiliului Consultativ de pe 
lângă Centrul pentru Dreptu-
rile Omului. În aceeaşi ordine 
de idei, Vitalie Pîrlog a solici-
tat asistenţa reprezentanţilor 
Consiliului Europei la identi-
ficarea potenţialilor donatori 
sau investitori externi pentru 

construcţia caselor de arest, 
ce ar permite transferul func-
ţiei detenţiei provizorii de la 
Ministerul Afacerilor Interne 
la Ministerul Justiţiei.

De asemenea, ministrul 
Justiţiei a adus la cunoştinţa 
delegaţiei măsurile întreprin-
se în vederea consolidării 
independenţei sistemului ju-
decătoresc, mare parte din 
acestea fiind realizate cu 
sprijinul direct al Consiliului 
Europei. Pe parcursul ultimi-
lor ani, cadrul legal al Repu-
blicii Moldova a fost, în mare 
măsură, ajustat la standardele 
internaţionale, acum provo-
carea majoră fiind asigurarea 
implementării eficace a aces-
tuia, a opinat Vitalie Pîrlog. 
În acelaşi timp, ministrul 
Justiţiei a reafirmat dezidera-
tul de a continua reformarea 
sistemului judecătoresc şi 
ataşamentul pentru asimila-
rea valorilor promovate de 
Consiliul Europei. În acest 
context, se înscrie proiectul 
noului Plan naţional de acţi-
uni în domeniul drepturilor 
omului, elaborat de Minis-
terul Justiţiei în cadrul unui 
proces transparent de coo-
perare cu societatea civilă 
şi care va fi transmis pentru 
avizare Consiliului Europei. 

Oaspeţii au exprimat spri-

jinul forului european pen-
tru consolidarea instituţiilor 
democratice din Republica 
Moldova, în calitatea sa de 
membru cu drepturi depline 
a marii familii a Consiliului 
Europei şi, în acest context, 
pentru detensionarea clima-
tului politic actual din ţară. 

Delegaţia a fost însoţită 
de reprezentantul special al 
Secretarului General al Con-
siliului Europei în Republica 
Moldova, E.S. Vladimir Ris-
tovski.

C a l e n d a r 
c r e ş t i n

Nimeni nu e de neînlocuit, dar – uneori – este nevoie de mai multe persoane pentru a înlocui una singură.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Banca Mondială a aprobat finanţarea 
pentru R. Moldova 

O delegaţie a Consiliului Europei în vizită 
la Ministerul Justiţiei
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Respectarea drepturilor omului 
reprezintă baza constituirii unui stat 
democratic şi de drept. Or, prin ter-
giversarea procedurii de acordare a 
buletinelor de identitate pentru re-
fugiaţii sau beneficiarii de protecţie 
umanitară, se încalcă drepturile per-
soanelor cu asemenea statut şi aceas-
ta tocmai în condiţiile ratificării de 
către ţara noastră a mai multor acte 
internaţionale, care vizează apărarea 
şi  respectarea drepturilor omului.

Astfel, Comitetul Helsinki pen-
tru Drepturile Omului (CHDOM) 
examinează plângerea unui grup de 
16 refugiaţi şi beneficiari de protec-
ţie umanitară, cărora nu li s-au eli-
berat buletine de identitate naţionale 
şi documente de călătorie.

„Deşi Legea cu privire la Sta-
tutul refugiaţilor a fost adoptată 
în iulie 2002,  nici un refugiat din 
Republica Moldova nu beneficiază 
până în prezent de documente de 
călătorie, iar procedura de acorda-
re a buletinului de identitate pentru 
refugiaţi este tergiversată pentru o 
perioadă de timp care depăşeşte li-
mitele legale. Nu este clară situaţia 
beneficiarilor de protecţie, care au 
documente de hârtie, format A4 şi 
care nu le permit exercitarea unor 
drepturi fundamentale. 

Ca rezultat, refugiaţilor şi per-
soanelor cu statut de protecţie uma-
nitară le sunt încălcate, în mod spe-
cial, dreptul la accesul serviciilor 
juridice, dreptul la muncă, la liberă 
circulaţie, la viaţă şi sănătate etc.”, a 
menţionat Teodor Cârnaţ, directorul 
executiv al CHDOM.

În acest sens, pentru a proteja 
drepturile acestor categorii de per-
soane, CHDOM le-a acordat  asis-
tenţă juridică, adresând o cerere către 
Biroul Migraţie şi Azil al Republicii 
Moldova, pentru ca acest organ să 
urgenteze procedura de acordare a 
documentelor necesare.

„Din cauza inacţiunii Biroului 
Migraţie şi Azil, CHDOM a fost ne-
voit să adreseze o cerere în Conten-
cios administrativ  la Curtea de Apel 
Chişinău, pentru a impune organele 

„Vrem doar să ni se respecte drepturile”
de stat să documenteze persoanele 
refugiate şi cele cu statut de protec-
ţie umanitară.

În acest caz, ni s-a dat câştig 
parţial de cauză, iar organele de stat 
au fost impuse să ofere actele de 
identitate refugiaţilor. Prin urmare, 
timp de 2 luni, Biroul Migraţie şi 
Azil iarăşi nu a rezolvat problema 
persoanelor refugiate. Ulterior, noi 
am depus o cerere de recurs, prin 

care solicităm soluţionarea cât mai 
urgentă a problemei actelor de iden-
titate şi de călătorie, prezentarea 
scuzelor oficiale pentru încălcarea 
drepturilor omului, precum şi repa-
rarea prejudiciului material şi moral, 
cauzat de acţiunile organelor de stat. 
La 8 aprilie curent, Curtea Supremă 
de Justiţie a lăsat în vigoare decizia 
Curţii de Apel, respingând recursul 
grupului de refugiaţi”, a conchis Mi-
hai Cebotari, jurist CHDOM.

De menţionat că lipsa actelor de 
identitate şi de călătorie îi afectea-
ză negativ pe refugiaţi, aceştia fiind 
într-o continuă perioadă de adapta-
re. Unii dintre ei îşi aşteaptă actele 
din primăvara anului 2002. În con-
secinţă, o parte dintre  refugiaţi nu 
au avut posibilitatea să plece peste 
hotarele Moldovei la muncă, alţii nu 
au reuşit să plece din ţară pentru a-şi 
face intervenţii chirurgicale, ce nu 
pot fi efectuate la noi. Mulţi dintre ei 

nu şi-au văzut de ceva timp rudele, 
iar alţii nu au avut posibilitatea de a 
participa la înmormântarea proprii-
lor părinţi sau a altor rude apropiate. 
O altă categorie de refugiaţi au afa-
ceri de familie peste hotare, pe care 
nu le pot gestiona. Astfel, pierderile 
morale şi materiale ale fiecărui refu-
giat variază de la 150 mii de lei la 1 
milion de lei.

Ca o justificare  în reţinerea do-

cumentării populaţiei cu statut de 
refugiat sau protecţie umanitară, 
Biroul Migraţie şi Azil din Mol-
dova invocă lipsa resurselor finan-
ciare. Direcţia Refugiaţi, aflată în 
subdiviziunea Biroului de Migraţie 
şi Azil (BMA), a declarat că este 
necesară tipărirea a 4 mii de acte de 
identitate, al căror cost este de 136 
mii de euro. Menţionăm că 15 mii 
de euro au fost achitaţi deja din fon-
durile Comisiei Europene. Conform 
Biroului Naţional de Statistică, în 
Republica Moldova, la 1 ianuarie 
2008, erau 151 de refugiaţi şi be-
neficiari de protecţie umanitară. În 
acest sens, BMA a argumentat că 
tipografiile specializate în tipărirea 
documentelor de identitate refuză 
orice comandă cu un tiraj mai mic 
de 4 mii de exemplare. 

 „E o problemă aparte cu docu-
mentele de călătorie a persoanelor 
din categoria respectivă. Până în 

2008, într-adevăr a fost o problemă 
tehnică. La moment, însă, din punct 
de vedere legislativ şi tehnic, totul 
este bine pregătit. Problema constă 
în acoperirea financiară a cheltuie-
lilor pentru tipărirea bucletelor de 
călătorie. În prezent, ducem tratati-
ve cu partea germană, care s-a arătat 
cointeresată de lansarea unui proiect 
ce vizează integrarea şi documenta-
rea persoanelor refugiate. Deja a fost 
emisă nota conceptuală a proiectului 
şi transmisă părţii germane pentru a 
fi examinată.

Vreau să menţionez că privim 
cu optimism spre viitor  că vom 
găsi acel partener care ne va ajuta 
să acoperim cheltuielile pentru tipă-
rirea documentelor de călătorie, iar 
după ce vom primi lotul de bucle-
te de călătorie, vom începe imediat 
documentarea persoanelor refugiate 
în privinţa actelor de călătorie”, a 
specificat Iulian Popov, şeful Secţiei 
documentare a Direcţiei Refugiaţi.

La rândul lor, refugiaţii au de-
clarat că în cazul în care Republica 
Moldova nu-şi va onora obligaţiuni-
le faţă de ei, nu este exclusă posi-
bilitatea ca aceştia să se adreseze la 
CEDO pentru repararea prejudicii-
lor efectiv cauzate.

„Problema documentării cu ac-
tele necesare este pentru noi una 
cronică deja. Am epuizat toate posi-
bilităţile legale de a o soluţiona. Am 
adresat scrisori în repetate rânduri 
atât preşedintelui Republicii Mol-
dova, dl Vladimir Voronin, cât şi 
BMA, şi până în prezent, problema 
dată persistă încă. Dacă nu vor fi lu-
ate măsurile necesare, vom fi nevo-
iţi să ne adresăm la CEDO. Ceea ce 
spunem nu este un ultimatum, vrem 
doar să ni se respecte drepturile, fapt 
ce ne va ajuta să ne integrăm mai 
uşor în această societate”, a decla-
rat Hamid Asim, preşedintele Orga-
nizaţiei Refugiaţilor din Republica 
Moldova. 

Totodată, specialiştii din cadrul 
CHDOM au precizat că neoferirea 
documentelor refugiaţilor şi bene-
ficiarilor de protecţie umanitară ur-

mează a fi dictată doar de cauze ce 
ţin de protecţia securităţii naţionale, 
ceea ce, în acest caz, nu este vala-
bil. În contextul în care statul nostru 
şi-a asumat obligaţia internaţională 
de a asigura  respectarea drepturilor 
acestor categorii de persoane  social 
defavorizate, din partea autorităţilor 
se atestă o atitudine neglijentă asu-
pra situaţiei în cauză, care durează 
deja de 5 ani. 

„În circumstanţele în care aceşti 
16 refugiaţi se vor adresa la CEDO 
şi vor avea câştig de cauză, nu este 
exclus că şi celelalte persoane aflate 
în situaţia respectivă să le urmeze 
exemplul. Şi dacă ţinem cont că în 
ţara noastră se află în jur de 300 de 
persoane cu statut de refugiat şi pro-
tecţie umanitară, ne dăm seama că 
poate fi vorba de prejudicii materia-
le pentru bugetul de stat”, a adăugat 
M. Cebotari.

Pentru a evita această problemă, 
Comitetul Helsinki pentru Drepturi-
le Omului recomandă autorităţilor 
să soluţioneze problema cu care se 
confruntă refugiaţii în ţara noastră 
înainte ca ea să ajungă în faţa instan-
ţelor internaţionale.

„Recomandăm eliberarea de că-
tre BMA a actelor de identitate şi 
a documentelor de călătorie pentru 
refugiaţi şi beneficiari de protecţie 
umanitară în termenul legal, iar în 
caz de  imposibilitate a acordării 
acestora într-un termen mai scurt, 
sugerăm oferirea de scuze publice 
persoane în cauză, crearea în cadrul 
Parlamentului a unei comisii de an-
chetă, menită să cerceteze  nedocu-
mentarea acestor categorii de per-
soane, respectarea drepturilor lor şi 
implementarea practică a standarde-
lor internaţionale în acest domeniu 
de către organele de stat abilitate. 
De asemenea, recomandăm repre-
zentantului Înaltului Comisariat al 
ONU pentru Refugiaţi  să facă uz de 
competenţa sa pentru a determina 
autorităţile Republicii Moldova  să-
şi onoreze angajamentele naţionale 
şi internaţionale în domeniul dat”, a 
conchis T. Cârnaţ.

Situaţia economică precară a statului nos-
tru, lipsa unui loc de muncă, normal remune-
rat, a generat în societate amplificarea fenome-
nului migraţionist. Iar amprenta pe care acesta 
o lasă asupra noastră devine din ce în ce mai 
pronunţată. Acest fapt determină o modelare 
continuă a profilului statelor, indiferent dacă 
acestea se confruntă cu procese de emigraţie 
sau de imigraţie.

În acest context, în Republica Moldova a 
fost lansat recent  un proiect cu genericul „Con-
solidarea capacităţii Moldovei de gestionare a 
pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, 
implementat de Agenţia Suedeză pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă în colaborare cu orga-
nele de resort din Republica Moldova şi face 
parte din Programul Uniunii Europene „Parte-
neriat pentru Mobilitate”.

Per Lindberg, directorul proiectului, a spe-
cificat că „principalele obiective ale acestui 
proiect constau în reîntoarcerea migranţilor 
moldoveni pe piaţa muncii din Moldova, pre-
cum şi de a oferi informaţii pentru cei care do-
resc să plece la muncă peste hotare.

Cetăţenii Moldovei trebuie să utilizeze 
toate canalele legale şi, dacă vor să plece 
peste hotare, să o facă nu înainte de a fi in-
formaţi despre oportunităţile de muncă în 
Moldova”.

Acest proiect va dura 3 ani şi prevede 29 
de acţiuni care vor fi implementate de Agen-
ţia Naţională pentru ocuparea forţei de muncă 
din Moldova şi de alte autorităţi abilitate din 

domeniu. Printre acestea se includ activităţi 
de informare şi instruire pentru cei care sunt 
în căutarea unui loc de muncă, certificarea 
sau validarea studiilor, organizarea târgurilor 
de locuri de muncă şi asistenţă în activităţi de 
antreprenoriat  în UE, crearea birourilor de in-
formare privind angajarea în câmpul muncii, 
organizate în UE etc.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, viceministrul 
în exerciţiu al economiei şi comerţului, acest 
proiect se înscrie în programul de activitate al 
Guvernului.

„Implementarea acestui proiect va avea un 
impact pozitiv asupra pieţei de muncă în Repu-
blica Moldova. Prin intermediul lui, vom putea 
ajusta legislaţia naţională în domeniul migraţi-
ei la standardele europene. De asemenea, acest 
proiect va contribui la integrarea pe piaţa forţei 
de muncă a lucrătorilor migranţi, care se vor 
întoarce în Republica Moldova.

Sperăm că acest proiect va contribui la 
consolidarea contactelor cu diaspora noastră 
de peste hotare, precum şi la încheierea acor-
durilor bilaterale cu mai multe state, în care 
migrează cetăţenii moldoveni, acestea având 
drept scop protecţia socială a lor. Astfel, va fi 
asigurat transferul tuturor plăţilor sociale de 
care beneficiază muncitorul.

Un alt aspect important al acestui proiect 
vizează disiminarea informaţiei privind posi-
bilităţile legale de angajare.

Realizarea eficientă a acestui proiect va 
permite aprofundarea ulterioară a cooperării 

Republicii Moldova cu Uniunea europeană”, a 
mai spus S. Sainciuc.

Specialiştii din domeniul respectiv au mai 
relevat faptul că nu există un sistem informa-
ţional care să conţină 
date despre persoanele 
care se întorc din stră-
inătate. Potrivit ultimei 
informaţii din trimes-
trul patru al anului tre-
cut, în ţara noastră sunt 
peste 50 mii de şomeri, 
însă, în ultimul timp, se 
înregistrează creşterea 
numărului de persoane 
care apelează la servi-
ciile Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. 

Făcând referire la 
importanţa proiectului, Minna Ljunggren, vi-
ceministru şi secretar de stat pentru Migraţie şi 
Azil din cadrul Ministerului Justiţiei din Sue-
dia, a evidenţiat că acest proiect va maximiza 
efectele pozitive şi potenţialul de dezvoltare al 
migraţiei pentru beneficiul tuturor părţilor in-
teresate, în mod special pentru migranţi.

Acest proiect este implementat încă în 12 
state, unde se înregistrează experienţe diferite.

Experţii străini au mai menţionat că în ţara 
noastră, nivelul ocupării forţei de muncă este 
unul jos şi foarte multe locuri de muncă au o 
productivitate scăzută.

„Prin consolidarea capacităţilor ANOFM 
şi ale altor organe de stat din Moldova, vom 
încerca să contribuim la îmbunătăţirea corelă-
rii dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii din 

această ţară.
În altă ordine 

de idei, Ala Lipciu, 
reprezentantă a or-
ganizaţiei interna-
ţionale a muncii, a 
subliniat că Guver-
nul trebuie să reia 
rolul de lider în do-
meniul politicilor 
social-economice în 
ţară, pentru a face 
faţă, pe timp de cri-
ză financiară mon-
dială, revenirilor 
migranţilor, astfel 

încât aceştia să nu devină o sursă suplimentară 
de presiune  pe piaţa forţei de muncă.

„Nu există o atitudine oficială vis-a-vis 
de impactul pe care îl are criza economi-
că mondială asupra Republicii Moldova, la 
fel cum nu se vede un plan de acţiuni bine 
structurat, în vederea diminuării acestui im-
pact. Prin urmare, este necesar de a evalua 
nişte realităţi, nişte impacte şi, în funcţie de 
rezultate, să se ia deciziile respective”, a 
conchis A. Lipciu.

Pagină realizată de Irina BuReA,
irinaburea@usm.md                                                 

Informarea migranţilor privind angajarea în câmpul muncii
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Mare zarvă în ţară şi în 
capitală. Toţi se dădeau cu di-
verse opinii, unele chiar des-
tul de năstruşnice şi ţinta po-
litică numărul unu în această 
săptămână a fost pretinsul 
fotoliu de preşedinte. Practic, 
funcţia supremă în stat a de-
venit mărul discordiei şi spi-
ritele s-au încins în societate 
şi în rândurile clasei politice. 
Evident că pentru noi toţi, 
alegătorii, acesta-i un test al 
verticalităţii, un examen care 
trebuie luat cu brio.

Dar să derulăm evenimen-
tele la acest aspect.

PReGĂTIRILe SuNT 
ÎN TOI

1. ÎNTÂLNIReA 
PReŞeDINTeLuI ÎN 

eXeRCIŢIu ŞI A 
AMBASADORuLuI SuA 

Luni, preşedintele în exer-
ciţiu al Moldovei, Vladimir 
Voronin, şi Ambasadorul Ex-
traordinar şi Plenipotenţiar 
al SUA la Chişinău, Asif J. 
Chaudhry, au discutat „evo-
luţia evenimentelor politice 
de ultimă oră din Republica 
Moldova şi priorităţile de 
activitate, trasate de către 
partidul de guvernământ”. 
În cadrul întrevederii „au 
mai fost examinate perspec-
tivele dezvoltării dialogului 
moldo-american pe multiple 
planuri, inclusiv cele privind 
cooperarea comercial-econo-
mică dintre cele două ţări”. 
Anterior, presa moldoveneas-
că presupunea că ţările occi-
dentale ar putea face presiu-
ne asupra opoziţiei pentru ca 
reprezentanţii ei să participe 
la alegerile preşedintelui şi 
să nu permită criza politică 
cu alegeri anticipate. Toto-
dată, mass-media făcea refe-
rire la experienţa din 2005, 
când unii diplomaţi din ţări-
le occidentale au contribu-
it ca deputaţii din Partidul 
Popular Creştin Democrat 
şi o parte a deputaţilor din 
Blocul „Moldova Democra-
tă” să voteze pentru candi-
datura lui Vladimir Voronin 
pentru funcţia de preşedinte. 
În acelaşi timp, liderii de opo-
ziţie au declarat săptămâna 
trecută că diplomaţii occiden-
tali îi cheamă la un dialog po-
litic cu Partidul Comuniştilor, 
însă „nu au fost nici un fel de 
presiuni sau apeluri de a vota 
preşedintele”.

                            
2. OPOZIŢIA INSISTĂ 

ASuPRA ALeGeRILOR 
PARLAMeNTARe 

ANTICIPATe
Deputaţii din opoziţie 

nu vor participa la alegerile 
preşedintelui şi continuă să 
insiste asupra desfăşurării 
alegerilor parlamentare anti-
cipate. Acesta a fost laitmo-
tivul emisiunii „În profunzi-
me” de luni seara, de la postul 
ProTV. La emisiune au parti-
cipat vicepreşedinţii celor trei 
partide de opoziţie: Partidul 
Liberal (PL) - Dorin Chirtoa-
că, Partidul Liberal Democrat 
(PLDM) - Alexandru Tănase 
şi Alianţa „Moldova Noastră” 
(AMN) - Veaceslav Untilă. 

PRIMuL  MARATON  PeNTRu  PReŞeDINŢIe  A  eŞuAT
„Opoziţia nu poate participa 
la alegerile preşedintelui, de-
oarece acest Parlament este 
nelegitim, a fost creat în urma 
abuzului şi falsificării alege-
rilor”, a declarat Chirtoacă. 
La întrebarea moderatoarei 
dacă au loc negocieri între 
conducere şi opoziţie referi-
tor la posibilităţile de parti-
cipare a opoziţiei la alegerile 
preşedintelui, Untilă a spus: 
„Nimeni nu încearcă să ini-

ţieze vreun dialog. În loc să 
discute această problemă cu 
fracţiunile parlamentare, co-
muniştii încearcă să corupă 
şi să şantajeze deputaţi în 
parte. Acestea sunt metodele 
inacceptabile ale lucrului cu 
opoziţia. Noi vom da dova-
dă de solidaritate şi de dem-
nitate, nu vom participa la 
alegerile preşedintelui şi vom 
merge la alegeri anticipate”. 
Tănase a amintit că încă în 
noaptea după alegeri, preşe-
dintele Voronin a declarat că 
Partidul Comuniştilor nu va 
vorbi cu fracţiunile, ci cu de-
putaţii în parte. „Acesta a de-
venit unul din motivele acţiu-
nii de protest, deoarece şeful 
statului, din start, a dat de în-
ţeles că autorităţile vor încer-
ca să corupă unii deputaţi”. 
Reprezentanţii PLDM şi 
AMN au declarat că Parti-
dul Comuniştilor nu încear-
că să discute nici cu liderii, 
nici cu deputaţii din frac-
ţiunile lor. În acelaşi timp, 
reprezentantul PL a recu-
noscut că partidul s-a con-
fruntat cu astfel de încercări. 
„De exemplu, anumite per-
soane au încercat să-l convin-
gă pe Vadim Vacarciuc (cu-
noscut halterofil, devenit de-
putat pe listele PL) să voteze 
preşedintele, au fost tentative 
de a ajunge şi la alţi deputaţi 
de-ai noştri. Este inutil de data 
aceasta, opoziţia este unită şi 
noi vom ajunge la alegeri an-
ticipate”, a spus Chirtoacă. 
Referindu-se la candidaţii 
pentru funcţia de preşedinte, 
Tănase şi-a exprimat uimirea 
că printre ei se află şi persoana 
respectabilă Stanislav Grop-
pa. „Aceasta deja este o altă 
chestiune. Acum nu mai are 
importanţă cine va candida la 
funcţia de preşedinte. După 7 
aprilie şi după ce s-a întâmplat 
după această dată, evident, nu 

mai este o chestiune de politi-
că, ci de morală. În prezent, în 
Moldova este o opoziţie cali-
tativ nou, care va demonstra 
că are demnitate şi onoare”. 
Reprezentanţii opoziţiei au 
declarat că la desfăşurarea 
alegerilor anticipate ei vor 
insista asupra a trei condiţii 
principale: 1) accesul liber 
la mass-media, în special, 
la televiziunea publică; 2)
verificarea listelor alegăto-

rilor, care nu trebuie să fie 
elaborate de Ministerul Dez-
voltării Informaţionale; 3)
introducerea modificărilor în 
Codul Electoral pentru a asi-
gura dreptul la vot cetăţeni-
lor Moldovei din străinătate. 
Ei au subliniat că vor insis-
ta asupra îndeplinirii acestor 
condiţii atât cu ajutorul orga-
nizaţiilor internaţionale, cât şi 
prin unirea forţelor opoziţiei. 
„Evident, opoziţia acum este 
unită şi vom coordona acţiu-
nile noastre, vom discuta tac-
tica campaniei electorale”, a 
încheiat Dorin Chirtoacă.

3. eFORTuRILe ue 
PeNTRu eCHILIBRuL 
SITuAŢIeI POLITICe 

DIN RM
Situaţia politică actuală 

din R. Moldova, precum şi 
eforturile UE pentru stabi-
lizarea acestei situaţii prin 
promovarea normelor şi a 
principiilor democratice au 
fost discutate la Bruxelles, 
în cadrul Consiliului pentru 
Afaceri Generale şi Relaţii 
Externe al UE, la 19 mai. Po-
trivit unui comunicat al Con-
siliului pentru Relaţii Externe 
al UE, miniştrii de Externe a 
celor 27 de state membre ale 
UE au pledat pentru necesita-
tea iniţierii unui dialog între 
partidul de guvernământ şi 
opoziţie, în scopul negocierii 
unei soluţii viabile pentru si-
tuaţia politică de după alege-
rile parlamentare din 5 apri-
lie. Participanţii au pledat, de 
asemenea, şi pentru norma-
lizarea rapidă a relaţiilor R. 
Moldova cu România.

MARŢI Au FOST 
TIPĂRITe BuLeTINeLe 

De VOT 
Marţi au fost tipărite bu-

letinele de vot pentru alege-
rile preşedintelui Moldovei, 

programate pentru miercuri. 
Despre aceasta a declarat 
jurnaliştilor preşedintele Co-
misiei speciale pentru alege-
rile preşedintelui, deputatul 
Partidului Comuniştilor de 
la guvernare, Valerii Savva. 
Potrivit lui, la şedinţa de 
luni, comisia a aprobat mo-
delul şi textul buletinului 
electoral. În acesta au fost 
înscrise candidaturile pre-
mierului în exerciţiu Zinaida 

Greceanîi şi a medicului ne-
urochirug Stanislav Groppa. 
Savva a menţionat că vor fi 
tipărite 101 buletine, după 
numărul deputaţilor Parla-
mentului. Comisia deja a 
pregătit pachetele de do-
cumente pentru fiecare 
candidatură la funcţia de 
preşedinte al ţării, care au 
fost prezentate deputaţilor. 
De asemenea, membrii co-
misiei au determinat pro-
cedura de vot secret pentru 
desfăşurarea alegerilor vii-
torului şef al statului. Alege-
rile s-au desfăşurat în holul 
de la etajul doi, la Palatul 
Republicii ca şi la alegerea 
preşedintelui Parlamentului. 
Săptămâna trecută, comisia 
a înregistrat doi candidaţi 
la funcţia de preşedinte al 
Republicii Moldova. Zi-
naida Greceanîi a fost îna-
intată de un grup de 33 de 
deputaţi din partea Partidu-
lui Comuniştilor, Stanislav 
Groppa - de 15 deputaţi, 
de asemenea, din partea 
Partidului Comuniştilor. 
Potrivit legislaţiei, candida-
tura la funcţia de preşedinte 
poate fi înaintată de un grup 
de cel puţin 15 deputaţi sau 
de însă şi persoana care se în-
aintează, susţinută de nu mai 
puţin de 15 deputaţi. Partidul 
Comuniştilor a fost nevoit să 
înainteze două candidaturi, 
deoarece opoziţia a refuzat 
să participe la procedura de 
alegere a preşedintelui, iar 
legea prevede că alegerile 
trebuie să se desfăşoare pe 
bază de alternativă.

                              
OPOZIŢIA A PĂRĂSIT 
SALA De ŞeDINŢe A 
PARLAMeNTuLuI
Primul tur de scrutin pen-

tru alegerea preşedintelui 
R. Moldova a avut loc la 20 
mai.

Fracţiunile de opoziţie 
au plecat de la şedinţa Parla-
mentului Moldovei, unde s-a 
desfăşurat alegerea noului 
preşedinte al ţării.

În sala de şedinţe au ră-
mas doar reprezentanţii frac-
ţiunii Partidului Comunist.
Pentru alegerea noului pre-
şedinte ei aveau nevoie de un 
singur vot. Dar nici unul din-
tre cei doi candidaţi înaintaţi 
la funcţia de şef al statului nu 
a acumulat numărul necesar 
de voturi. 

Candidatul Zinaida Gre-
ceanîi a acumulat 60 de vo-
turi, adică mai puţin de 3/5 
din numărul deputaţilor aleşi, 
iar pentru Stanislav Groppa 
nu a votat nici un deputat. 
Scorul final a fost de 60:0, 
scor baschetbalistic.

Reprezentanţii opoziţiei 
nu au participat la procesul 
de vot, dar au urmărit cu 
atenţie comportamentul co-
legilor de partid. 

Alegerile repetate pentru 
funcţia de preşedinte al Re-
publicii Moldova vor avea 
loc la 28 mai 2009. O decizie 
în acest sens a fost luată de 
Parlament, în cadrul şedinţei 
din 20 mai, după ce a fost 
anunţat că primul tur de scru-
tin a eşuat.

De asemenea, Parlamen-
tul a aprobat componenţa 
Comisiei speciale de alegeri 
repetate a şefului statului.

 PReMIeRuL RĂMÂNe 
PRINCIPALuL 

CANDIDAT 
Premierul în exerciţiu Zi-

naida Greceanîi rămâne prin-
cipalul candidat la alegerile 
preşedintelui Moldovei din 
28 mai.

Preşedintele în exerci-
ţiu al Moldovei, preşedin-
tele parlamentului Vladimir 
Voronin, lider al Partidului 
Comuniştilor, a relatat că 
PCRM din nou va înainta 
candidatura premierului la 
funcţia de preşedinte al sta-
tului. Despre aceasta el a 
comunicat miercuri, după 
şedinţa Parlamentului pentru 
alegerea preşedintelui ţării.

„Noi susţinem candida-
tura Zinaidei Greceanîi la 
alegerile repetate ale pre-
şedintelui. Îi mulţumesc lui 
Stanislav Groppa pentru par-
ticiparea la alegeri. La alege-
rile repetate noi vom înainta 
un alt contracandidat”, a spus 
Voronin.

OPOZIŢIA A 
DeMONSTRAT 

COeZIuNe ŞI CuRAJ
Opoziţia a demonstrat 

coeziune şi curaj miercuri, 
când a refuzat să participe 
la alegerea noului preşedin-
te al republicii. O declaraţie 
în acest sens a făcut jurna-
liştilor Vlad Filat, liderul 
Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova (PLDM). 
“Situaţia care este la moment 
în societate este de aşa natură 
încât ar putea fi depăşită nu-
mai printr-un scrutin parla-
mentar care să ofere posibili-

tate cetăţenilor să-şi exprime 
liber opţiunea”, a menţionat 
liderul PLDM.

Аlianţa „Moldova Noas-
tră” (AMN) nu va susţine 
nici un candidat la funcţia 
de preşedinte al ţării, propus 
de comunişti. O declaraţie 
în acest sens a făcut mier-
curi liderul AMN, Serafim 
Urechean. El a spus că for-
maţiunea sa a luat această 
decizie, deoarece „Parla-
mentul a fost ales ilegal, pe 
calea falsificării alegerilor”.  
„Îndeplinim consecvent deci-
zia partidului şi înţelegeri-
le cu celelalte două partide 
cu care vom face coaliţie 
în Parlament”, a menţi-
onat Serafim Urechean.  
În opinia sa, candidaţii la 
preşedinţie trebuiau să vină 
la fracţiunile de opoziţie, să 
discute cu ele, să-şi prezinte 
programele.

Partidul Liberal (PL) nu a 
participat miercuri la alegerea 
noului preşedinte al republi-
cii în semn de protest faţă de 
fraudarea alegerilor de către 
comunişti şi abuzurilor gu-
vernării imediat după alegeri. 
Corina Fusu, deputat PL, a 
declarat miercuri, în cadrul 
şedinţei Parlamentului, că 
„alegerile din 5 aprilie au fost 
fraudate în proporţii mari de 
comunişti” şi că liberalii „au 
zeci de mii de probe în acest 
sens, care nu au fost luate 
în consideraţie de instanţele 
de judecată”. „Autorităţile 
centrale au compromis în 
totalitate mersul european 
al Republicii Moldova prin 
neresprectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului, a independenţei jus-
tiţiei şi libertăţii presei”, a 
mai declarat ea.

ReLuAReA 
MARATONuLuI

Eforturile multor politi-
cieni din ţară şi de pe mapa-
mond s-au dovedit a fi zadar-
nice din moment ce primul 
maraton al alegerii preşedin-
telui ţării a suferit fiasco. Di-
lema se extinde şi poate avea 
conotaţii politice, sociale, 
dintre cele mai imprevizibi-
le. Chiar e o situaţie stupidă 
când nu ştii ce ne poate pune 
pe tavă această incertitudine 
şi ce surprize se mai pot de-
rula pe parcursul următoarei 
săptămâni. Să mai aşteptăm. 

Reamintim că potrivit 
Constituţiei RM, în cazul în 
care nici un candidat nu a 
întrunit numărul necesar de 
voturi, se organizează al doi-
lea tur de scrutin între primii 
doi candidaţi stabiliţi în ordi-
nea numărului descrescător 
de voturi obţinute în primul 
tur. Dacă şi în turul al doilea 
nici un candidat nu va întruni 
numărul necesar de voturi, se 
va organiza alegeri repetate.
Dacă şi după alegerile repe-
tate preşedintele Republicii 
Moldova nu va fi ales, pre-
şedintele în exerciţiu dizolvă 
Parlamentul şi stabileşte data 
alegerilor în noul Parlament.                                                                                                                

G. IZVOReANu
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CSM este o instituţie vastă, 
care dirijează puterea judecăto-
rească cu mare competenţă. Care 
sunt pârghiile eficiente, utilizate 
în administrarea acestei instituţii 
destul de specifice?

Consiliul Superior al Magis-
traturii este un organ independent, 
format în vederea organizării şi 
funcţionării sistemului judecătoresc 
şi este garantul independenţei 
autorităţii judecătoreşti.

Independenţa justiţiei se află în 
legătură directă cu sporirea calită-
ţii actului de justiţie pe principii de 
imparţialitate, transparenţă, eficienţă. 
Gradul de profesionalism al între-
gului personal din sistemul judiciar 
presupune dezvoltarea continuă a 
programului de formare profesiona-
lă, iniţială şi continuă atât a judecă-
torilor, cât şi a tuturor angajaţilor din 
cadrul instanţelor.

Independenţa sistemului judici-
ar presupune, nu în ultimul rând, un 
grad ridicat de transparenţă a modu-
lui de funcţionare a acestuia, prin în-
tărirea relaţiei cu presa şi societatea 
civilă, în special, în contextul noii 
strategii de comunicare a sistemului 
judiciar, prin dezvoltarea programe-
lor de informare a justiţiabililor.

Consolidarea puterii judecăto-
reşti, ridicarea autorităţii ei urmează 
să se efectueze în continuare prin:

– respectarea standardelor de 
conduită de către judecători;

– asigurarea garanţiilor privind 
accesul la justiţie;

– completarea corpului judecăto-
resc cu judecători profesionişti şi cu 
o bună reputaţie;

– asigurarea bunei activităţi orga-
nizatorice a tuturor instanţelor jude-
cătoreşti;

– consolidarea integrităţii organi-
zaţionale la toate etapele de funcţio-
nare etc.

Conform art. 4 din Legea cu privi-
re la Consiliul Superior al Magistra-
turii, Consiliul are competenţe vaste, 
referitoare la cariera judecătorilor 
(numirea, promovarea, transferul 
judecătorilor, preşedinţilor şi vice-
preşedinţilor instanţelor judecătoreşti 
prin propunerile înaintate preşedinte-
lui Republicii Moldova sau, după caz 
Parlamentului Republicii Moldova), 
prin verificarea actelor depuse, prin 
organizarea de concursuri etc., în do-
meniul instruirii iniţiale şi continue a 
judecătorilor, în domeniul respectării 
disciplinei şi eticii profesionale, în 
domeniul administrării instanţelor 
judecătoreşti şi prin alte competenţe 
date prin lege.

Competenţele sale, Consiliul 
Superior al Magistraturii le exercită 
prin examinarea diverselor chestiuni 
la şedinţele Consiliului şi prin adop-
tarea de hotărâri.

Toate hotărârile CSM se plasează 
pe site-ul CSM www.csm.md, se re-
mit instanţelor judecătoreşti şi se iau 
sub controlul Aparatului CSM.

Aş remarca faptul că de la începu-
tul anului 2009, Consiliul Superior al 
Magistraturii s-a întrunit în 6 şedinţe, 
în cadrul cărora au fost adoptate deja 
peste 140 de hotărâri. Preponderent, 
s-au soluţionat probleme ce ţin de 
eficienţa efectuării justiţiei şi autoad-
ministrarea sistemului judecătoresc. 
În anul 2008, Consiliul s-a întrunit la 
21 de şedinţe la care au fost adoptate 
peste 480 de hotărâri.

„FĂRĂ O JuSTIŢIe INDePeNDeNTĂ, Nu eXISTĂ DeMOCRAŢIe”
Fără o justiţie independentă, nu există democraţie, ci doar 

predispoziţie la abuz; fără independenţa justiţiei, nu există 
securitate juridică, ci doar arbitrariu; fără independenţa sis-
temului judiciar, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţeanului îşi pierd eficienţa şi conţinutul concret, deve-
nind simple deziderate doar proclamate, nu şi promovate.

Vă rugăm mult să oferiţi detalii 
despre activitatea diverselor struc-
turi, consilii din interiorul CSM, pe 
care cititorul nostru nu le cunoaşte, 
dar sperăm că prezintă interes.

Consiliul Superior al Magistra-
turii este constituit din 12 membri. 

În componenţa Consiliului Supe-
rior al Magistraturii intră 7 judecători 
şi 2 profesori titulari, precum şi 
preşedintele Curţii Supreme de 
Justiţie, ministrul justiţiei, procurorul 
general, care sunt membri de drept. 
După expirarea actualului mandat 
al Consiliului Superior al Magistra-
turii, în noiembrie 2009, numărul 
judecătorilor şi al profesorilor titu-
lari, conform ultimelor modificări 
din lege, va fi modificat respectiv în 
5 judecători şi 4 profesori.

Pe lângă Consiliul Superior al 
Magistraturii funcţionează Colegiul 
de calificare, Colegiul disciplinar şi 
inspecţia judiciară.

Colegiul de calificare are drept 
scop asigurarea selectării prin exa-
mene de capacitate a candidaţilor la 
funcţia de judecător, capabili să exer-
cite justiţia în mod calificat, conştiin-
cios şi obiectiv, pe baza legii, precum 
şi constatarea periodică a nivelului de 
pregătire profesională a judecătorilor 
în funcţie. Colegiul de calificare este 
alcătuit din 13 membri (judecători de 
la Curtea Supremă de Justiţie, jude-
cători de la Curtea de Apel şi profe-
sori universitari). Pe parcursul anului 
2008, Colegiul de calificare s-a întru-
nit în 8 şedinţe, în cadrul cărora au 
fost examinate 222 materiale privind 
atestarea judecătorilor pentru promo-
vare la o instanţă ierarhic superioară 
în funcţia de preşedinte sau vice-
preşedinte al instanţei judecătoreşti, 
susţinerea examenului de capacitate 
a solicitanţilor la funcţia de judecător 
şi judecător de instrucţie. De la înce-
putul anului 2009, Colegiul de califi-
care s-a întrunit în 4 şedinţe. 

Colegiul disciplinar are drept 
scop examinarea cazurilor privind 
răspunderea disciplinară a judecă-
torilor, alcătuit din 9 membri (jude-
cători de la Curtea Supremă de Jus-
tiţie, judecători de la Curţi de Apel, 
judecători de primă instanţă). Odată 

cu modificările operate în lege, din 
componenţa Colegiului disciplinar 
vor face parte şi profesori titulari. 
Astfel, pe parcursul anului 2008, au 
fost intentate 15 proceduri discipli-
nare în privinţa la 17 judecători, iar 
de la începutul anului 2009 până în 

prezent, au fost examinate 14 proce-
duri disciplinare, în baza încălcării 
eticii judiciare, încălcării obligaţiei 
de imparţialitate, nerespectării dispo-
ziţiilor privind distribuirea aleatorie 
a dosarelor, tergiversarea examinării 
cauzelor judiciare şi întocmirii acte-
lor judecătoreşti etc.  

Inspecţia judiciară este o insti-
tuţie relativ nouă şi este alcătuită 
din 5 inspectori-judecători, condusă 
de un inspector-judecător principal, 
desemnat de Consiliul Superior al 
Magistraturii, pe durata mandatului, 
din rândul inspectorilor-judecători. 
Inspectorul-judecător principal este 
subordonat Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Inspecţia judiciară îndeplineş-
te, potrivit legii, atribuţii de analiză, 
verificare şi control în domeniul de 
activitate şi înfăptuire a justiţiei în 
instanţele judecătoreşti. 

Pentru asigurarea activităţii sale, 
Consiliul Superior al Magistraturii 
are buget propriu, care face parte 
integrantă din bugetul statului. 

Consiliul Superior al Magistra-
turii dispune de un aparat de lucru, 
compus din 13 persoane care asigură 
activitatea consiliului, a Colegiului 
de calificare şi a Colegiului discipli-
nar. 

Aş vrea să menţionez că Depar-Depar-
tamentul de Administrare Judecăto-
rească, creat pe lângă Ministerul Jus-
tiţiei, are atribuţii privind distribuirea 
plafoanelor de cheltuieli, acumularea, 
verificarea şi totalizarea proiectelor 
bugetelor instanţelor judecătoreşti, 
adică atribuţii care sunt în directă le-
gătură cu prevederile constituţionale 
şi legale privind rolul Consiliului Su-
perior al Magistraturii în asigurarea 
financiară a sistemului judecătoresc.

Astfel, există inconsecvenţe între 
structuri din instituţii diferite, care ar 
putea fi înlăturate prin crearea unui 
organism unic, prin transmiterea De-
partamentului în cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii.

De rând cu corelarea bugetelor 
operaţionale cu volumul de lucru al 
judecătorilor  (sarcinii de dosare), 
este necesară elaborarea unor indica-
tori de performanţe pentru instanţe şi 
judecători, care vor spori eficienţa şi 

responsabilitatea sistemului judecă-
toresc, va duce la o administrare mai 
eficientă a instanţelor judecătoreşti. 
CSM deja a elaborat un proiect de 
regulament, ce ţine de evaluările de 
performanţă. Plus la aceste obiecti-
ve, Departamentul de Administrare 
Judecătorească  va analiza datele sta-
tistice, va face rapoarte comparative 
privind examinarea dosarelor, adică 
situaţia reală din justiţie, va fi posi-
bilă elaborarea unor criterii privind 
gradele de comlexitate a cauzelor, va 
putea fi stabilită o sarcină validă nor-
mală de dosare etc.

Iată de ce cred că deja e timpul 
ca, instituţional, Departamentul de 
Administrare Judecătorească să fie 
transmis Consiliului Superior al Ma-
gistraturii.

Reforma judiciară din RM este 
în plină desfăşurare şi Vă rugăm 
să ne expuneţi ce s-a reuşit până 
astăzi şi ce urmează să se realizeze 
în timpul apropiat.

Activitatea Consiliului Superior 
al Magistraturii continuă să se axeze 
şi în acest an pe reformarea sistemu-
lui judiciar, unificarea jurisprudenţei, 
consolidarea capacităţii instituţionale 
a Consiliului Superior al Magistra-
turii şi responsabilizarea membrilor 
Consiliului, creşterea transparenţei 
actului de justiţie, apropierea acestuia 
de cetăţeni, ridicarea nivelului activi-
tăţii organizatorice în toate instanţele 
judecătoreşti, respectarea normelor 
de etică profesională, respectarea 
termenelor de redactare a hotărârilor 
adoptate, de transmitere a cauzelor 
examinate în cancelaria instanţei, în 
alte instanţe, în termenul prevăzut de 
lege etc. 

Durata rezonabilă a proceselor 
civile şi penale constituie una din 
garanţiile principale ale exerciţiului 
efectiv al dreptului fundamental al 
omului privind liberul acces la justi-
ţie. Este în afara oricărei discuţii că 
dreptatea, prin intervenţia justiţiei, 
nu poate fi considerată câştigată de-
cât în condiţiile în care acest obiec-
tiv este atins într-un termen optim. 
Tocmai de aceea, durata rezonabilă a 
unui proces, apreciată şi în funcţie de 
complexitatea cauzei, constituie un 
indicator important al calităţii actului 
de justiţie, acest obiectiv, prin prisma 
organizării eficiente a proceselor de 
judecată, fiind permanent în vizorul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţionarea cauzelor într-un ter-
men rezonabil este determinată, în 
mod direct, de volumul de muncă, de 
numărul de personal, de gestionarea 
dosarelor de către judecător, dar şi de 
organizarea eficientă a activităţii in-
stanţei, asigurarea resurselor materi-
ale şi antrenarea tuturor factorilor. 

Deontologia profesiei de jude-
cător este un suport esenţial pentru 
constituirea şi afirmarea unei justiţii 
independente şi imparţiale. Aceasta 
constituie un imperativ care urmează 
să fie respectat necondiţionat. Con-
duita judecătorului trebuie să fie de o 
aşa manieră, încât să păstreze demni-
tatea funcţiei pe care o deţine, impar-
ţialitatea şi independenţa sistemului 
judecătoresc.

Fiind conştient că se află perma-
nent în vizorul public, judecătorul 
trebuie să accepte, de bunăvoie, fără 
constrângeri, anumite renunţări, li-
mitări şi îngrădiri, care cetăţeanului 
de rând i s-ar părea o povară. Chiar şi 
în viaţa particulară, judecătorul se va 
comporta astfel încât să nu împieteze 
asupra demnităţii sale.

Iată de ce, acestui domeniu, Con-
siliul Superior al Magistraturii acordă 
tot mai multă şi mai multă atenţie.

La 29 noiembrie 2007, Consiliul 
Superior al Magistraturii a adoptat 

noul Cod de etică al judecătorului. 
Imediat în perioada următoare, au 
fost organizate cursuri de instruire 
a tuturor judecătorilor în domeniul 
eticii profesionale, cu supravegherea 
în continuare a respectării acesteia de 
către toţi judecătorii din republică. 

Conform dispoziţiilor Legii cu 
privire la statutul judecătorului şi Le-
gii cu privire la Institutul Naţional al 
Justiţiei, formarea profesională conti-
nuă a judecătorilor constituie una din 
garanţiile independenţei şi imparţia-
lităţii acestora în exercitarea funcţiei.

În domeniul  formării profesiona-
le continue pentru a. 2009, accentele 
se pun  pe etica profesională, juris-
prudenţa CEDO, calitatea actelor 
procesuale etc.  

Aş remarca faptul că în ultima 
perioadă s-au luat măsuri de studi-
ere a Convenţiei Europene pentru 
Drepturile Omului şi a jurisprudenţei 
CEDO, s-au elaborat şi publicat un  
şir de ghiduri şi modele de acte pro-
cesuale, manuale, studii etc.

Prin legea din 29.11.2007, intrată 
în vigoare de la 1 iulie 2008, Con-
siliul Superior al Magistraturii are 
obligaţia de a plasa pe pagina sa web  
declaraţiile cu privire la venituri şi 
proprietăţi a judecătorilor şi menţi-
nerea lor pe tot parcursul anului re-
spectiv. Totodată, a fost instituită ca 
abatere disciplinară şi temei pentru 
tragere la răspundere disciplinară a 
judecătorilor încălcarea prevederilor 
legale referitoare la obligativitatea 
depunerii declaraţiei cu privire la ve-
nituri şi proprietăţi.

Această prevedere este tot o mă-
sură pentru asigurarea unei transpa-
renţe vădite a veniturilor judecăto-
rilor întru evitarea unor suspiciuni 
despre imbogăţiri fără justa cauză, în 
rezultatul unor fapte de corupţie.

Actualmente, se fac pregătirile  
pentru publicarea hotărârilor judecă-
toreşti, s-au inaugurat recent paginile 
web ale Curţilor  de Apel şi Curţii 
Supreme de Justiţie.

Odată cu modificările operate 
în Codurile de procedură civilă şi 
penală,  şedinţele de judecată vor fi 
înregistrate audio. La etapa actuală, 
se instalează  echipamentul tehnic în 
sălile de judecată pentru înregistrarea 
audio a şedinţelor.

În vederea eficientizării activităţii 
desfăşurate de Consiliu şi a creşterii 
transparenţei decizionale, Consiliul 
Superior al Magistraturii a elaborat 
şi adoptat un şir de Regulamente şi 
ghiduri: Regulamentul model de or-
dine internă, Regulile de conduită a 
colaboratorilor instanţei judecăto-
reşti, Ghidul ce ţine de conflictele de 
interese, Regulamentele de desfăşu-
rare a concursurilor  pentru suplini-
rea funcţiilor de grefieri, de atestare a 
grefierilor,  care, în ansamblul lor, pot 
contribui la respectarea standardelor 
de conduită într-o instanţă judecăto-
rească, Reguli de conduită a justiţi-
abilului în instanţa judecătorească, 
Regulamentul privind înregistrarea 
audio a şedinţelor de judecată, Re-
gulamentul cu privire la serviciul de 
informare publică şi relaţii cu mass 
media.

De asemenea, odată cu modifica-
rea Legii cu privire la statutul judecă-
torului,  CSM a hotărât modificarea 
şi completarea Regulamentului pri- pri-pri-
vind modul de organizare şi desfăşu-
rare a concursului pentru suplinirea 
posturilor vacante de judecător, de 
preşedinte sau vicepreşedinte al in-
stanţelor judecătoreşti, de promovare 
în instanţele ierarhic superioare etc.

Consiliul Superior al Magistratu-
rii este preocupat de gravitatea pro-
blemelor pe care le pune corupţia şi 
de ameninţarea influenţelor negative 
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asupra stabilităţii şi siguranţei socie-
tăţii, subminând instituţiile şi valorile 
democratice, valorile etice şi justiţia 
şi care compromit dezvoltarea dura-
bilă şi statul de drept.

Convins că fenomenul corupţiei 
nu este o problemă locală, Consiliul 
Superior al Magistraturii se implică, 
sprijină şi îşi manifestă deplina dis-
ponibilitate pentru a preveni şi opri 
fenomenul corupţiei.

Consecvent în politica sa de 
creştere a transparenţei activităţii 
sistemului judecătoresc, Consiliul 
Superior al Magistraturii, în baza le-
gii privind obligativitatea publicării 
hotărârilor judecătoreşti pe pagina de 
internet, a elaborat şi adoptat Regula-
mentul privind publicarea hotărârilor 
judecătoreşti care constituie informa-
ţii de interes public.

Potrivit legii, publicarea hotărâri-
lor judecătoreşti urmează să aibă loc 
de la momentul creării condiţiilor, 
dar nu mai târziu de 1.01.2010.

Aici aş menţiona cu o deosebită 
plăcere şi recunoştinţă aportul atât fi-
nanciar, cât şi logistic al Programului 
pentru Buna Guvernare a Corporaţiei 
SUA „Provocările Mileniului”.

Instanţele judecătoreşti au fost 
dotate cu calculatoare, imprimante şi 
alt echipament în număr total de cir-
ca 2000 unităţi.

Utilarea şi renovarea modernă 
a judecătoriilor Ungheni, Rezina, 
Comrat, Botanica mun. Chişinău şi 
altele este de nepreţuit.

Urmează doar ca şi celelalte in-
stanţe, în apropiaţii 2-3 ani, să fie 
renovate atât sub aspectul exterior 
şi interior, cât şi în ceea ce ţine de 
noua formă de gestionare a dosarelor 
şi procedurilor. Sistemul electronic 
de gestionare şi arhivare a dosare-
lor, înregistrarea audio a şedinţelor, 
publicarea hotărârilor judecătoreşti 
sunt acţiuni şi obiective care se im-
plementează deja în sistemul judecă-
toresc  şi care vor contribui semnifi-
cativ la transparenţa şi eficientizarea 
activităţii instanţelor judecătoreşti. 
Urmează doar să avem puţină răbda-
re şi perseverenţă.

O reformă judiciară semnificativă 
trebuie să se concentreze cu priorita-
te asupra fundamentării unor aptitu-
dini de comunicare, asupra creşterii 
responsabilităţilor şi a transparenţei 
în sistem concordată cu educarea pu-
blicului, în sensul respectului faţă de 
lege.

Lipsa unei comunicări eficiente 
poate să provoace percepţia  negativă 
asupra justiţiei, de aceea, începând 
cu anul 2009, în toate instanţele jude-
cătoreşti din Republica Moldova au 
fost instituite servicii de informaţii 
şi relaţii cu publicul, inclusiv mass-
media.

Consiliul Superior al Magistratu-
rii susţine că presa nu trebuie privită 
ca un adversar, dar ca un partener. 
Pentru aceasta, însă, jurnaliştii care 
scriu despre justiţie trebuie să fie 
conştient subordonaţi adevărului şi 
legii, responsabili faţă de corecta in-
formare a cetăţeanului.

Accesul la informaţie şi transpa-
renţa constituie în prezent premise 
indispensabile pentru o bună funcţio-
nare a serviciului public al justiţiei.

Îmbunătăţirea raporturilor de co-
municare reprezintă un obiectiv pri-
oritar, consacrat şi prin Strategia de 
comunicare şi relaţii publice pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii şi 
sistemul judiciar. 

Creşterea calităţii modului de co-
municare al sistemului judiciar este 
însă necesară nu numai în relaţiile 
acestuia cu exteriorul, în principal 
cu organizaţiile societăţii civile şi cu 
cetăţenii, dar şi în raporturile dintre 

instituţiile sistemului judiciar şi între 
persoanele care îşi desfăşoară activi-
tatea în cadrul acestora.

Schimbul de experienţă, de bune 
practici şi opinie profesională în in-
teriorul sistemului judiciar reprezintă 
unul dintre fundamentele unui pro-
gres real şi perceptibil al standar-
dului calitativ al actului de justiţie, 
favorizând, totodată, procesul de uni-
ficare a practicii judiciare, în vederea 
garantării accesului liber la justiţie 
al oricărei persoane, pe baza princi-
piilor accesibilităţii şi previzibilităţii 
legii şi a modului ei de interpretare.

Sunteţi în permanenţă monito-
rizaţi de structurile internaţionale 
şi Vă rugăm să ne expuneţi care 
sunt opiniile, obiecţiile lor faţă de 
corpul judecătoresc din RM?

Îndeplinirea măsurilor asumate 
de CSM au fost şi sunt  monitorizate 
de către Programul Comun al Comi-
siei Europene şi Consiliului Europei 
privind sporirea independenţei, trans-
parenţei şi eficienţei justiţiei, de către 
Programul pentru Buna Guvernare a 
Corporaţiei SUA „Provocările Mile-
niului”, Programul Molico, Misiunii 
Norvegiene NORLAM, OSCE, Ban-
ca Mondială şi alte instituţii interna-
ţionale şi naţionale.

Unele constatări din primul Ra-
port analitic despre monitorizarea 
proceselor de judecată, efectuate de 
OSCE, a evidenţiat derogări esenţia-
le de la un proces imparţial şi inde-
pendent. Ulterior, prin al doilea Ra-
port analitic s-a constatat că starea de 
lucruri în organizarea activităţilor de 
înfăptuire a justiţiei şi conduita  ju-
decătorilor s-a îmbunătăţit. Dreptul 
la audieri publice, în principiu, este 
respectat, în afară de cazurile când 
publicitatea şedinţelor nu poate fi 
asigurată din cauza împrejurărilor 
obiective, ce nu pot fi atribuite jude-
cătorilor (starea clădirilor şi încăperi-
lor, lipsa de săli de judecată, desfăşu-
rarea şedinţelor în birourile mici ale 
judecătorilor etc.).

Se respectă cerinţele legislaţiei 
privind desfăşurarea în genere a pro-
ceselor, s-au limitat cazurile de ob-
strucţionare a solemnităţii proceselor 
de judecată, au devenit mai rare re-
marcele şi comentariile nepoliticoase 
şi arogante, se iau măsuri pentru asi-
gurarea calităţii prestaţiilor grefieri-
lor, translatorilor etc.

Un alt raport – „Studiu privind 
funcţionarea sistemului judiciar al 
RM” – a fost realizat de către Progra-
mul Comun al Comisiei Europene şi 
Consiliului Europei privind sporirea 
independenţei, transparenţei şi efici-
enţei justiţiei în RM. 

Secretarul General al Consiliului 
Europei, Tarry Davis, a menţionat 
că s-au înregistrat progrese şi că alte 
instituţii publice ar trebui să urmeze 
exemplul puterii judiciare şi să ia 
această iniţiativă ca model, când este 
vorba despre consolidarea rezistenţei 
instituţionale împotriva corupţiei.

Consiliului Superior al Magis-
traturii i-a fost acordat un grant din 
partea Bancii Mondiale, Grantul 
„Reforma instanţelor judecătoreşti”, 
care se implimentează în cadrul a trei 
componente.

Raportul final asupra compo-
nentei II – „Elaborarea unui sistem 
de măsurare şi management a per-
formanţei şi a abordării evaluării 
necesarului de resurse umane pentru 
sistemul judiciar din Republica Mol-
dova” – a fost prezentat de către Ingo 
Keilitz, consultant internaţional, care 
a recomandat ca sistemul judiciar din 
Republica Moldova să elaboreze un 
sistem de măsurare şi management 
a performanţei instanţelor de talie 
mondială, ancorat într-un set de mă-

suri de performanţă şi o metodologie 
de evaluare a necesarului de resurse 
umane.  

În raportul final asupra compo-
nentei III – „Optimizarea procedu-
rilor în instanţele judecătoreşti eco-
nomice” – prezentat de Velislava 
Delcheva, consultant internaţional, 
se menţionează şi se recomandă ca 
sistemul judecătoresc din Republica 
Moldova să reexamineze şi să dea o 
nouă însemnătate procedurii la exa-
minarea litigiilor economice prin 
modificarea în ansamblu a Codului 
de procedură civilă şi a legislaţiei 
aferente, a include unele aspecte noi, 

specifice, pentru a accelera procesul 
de examinare a cauzelor economice, 
a spori sumele amenzilor aplicate, a 
modifica procedurile de citare şi în-
mânare a actelor juridice etc.

Instituţiile menţionate consideră 
că şi calitatea jurisprudenţei, şi situ-
aţia resurselor umane din sistemul 
judiciar din Republica Moldova s-a 
îmbunătăţit.

Suntem într-o perioadă destul 
de dificilă pentru ţara noastră şi 
ne interesează cu ce probleme se 
confruntă instituţia dvs la etapa 
actuală?

Una din condiţiile esenţiale întru 
asigurarea respectării supremaţiei 
legii este constituirea unui sistem ju-
decătoresc independent, imparţial şi 
eficient.

La 05.10.2006, Comitetul de Mi-
niştri al Consiliului Europei a apro-
bat Raportul comparativo-analitic 
privind „Sistemele judiciare din Eu-
ropa, ediţia 2006”, care a fost adoptat 
de Comisia Europeană pentru Efici-
enţa Justiţiei ( CEEJ) la cea de-a 7-a 
şedinţă plenară. Raportul în cauză 
cuprinde rezultatele unui proces de 
evaluare a sistemelor judiciare euro-
pene, bazat pe informaţia prezentată 
de 45 state membre ale CE, scopul 
constituind obţinerea de date compa-
rabile din punct de vedere cantitativ 
în ce priveşte organizarea şi funcţio-
narea sistemelor judiciare.

Din datele statistice reiese că în 
majoritatea ţărilor membre ale CE, 
unui judecător îi revine în medie 
5000 locuitori.

În Federaţia Rusă, unui judecător 
îi revin 4784 (142 mln., 29685 jude-
cători), iar în România – 5700  (23 
mln., 4030 judecători).

În Moldova, la un judecător îi 
revine peste 7400 de locuitori (3,6 
mln., 504 judecători).

În toate statele europene, numă-
rul de judecători, raportat la numărul 
de populaţie, este  mult mai mare 
decât  în Republica Moldova (pentru 
comparaţie – în Slovenia, cu popula-
ţia de 2 mln. locuitori, activează 1100 
judecători, în Ungaria, cu populaţia 
de  10 mln. locuitori, activează 2800 
judecători etc.).

Legea cu privire la organizarea 

judecătorească, adoptată încă în anul 
1995 şi prin care s-a stabilit numărul 
de judecători  a instanţelor judecăto-
reşti, a fost modificată neesenţial în 
partea ce ţine de numărul de judecă-
tori.

În acelaşi timp, la situaţia anului 
1996, sarcina pentru un judecător 
constituia 51 dosare  şi materiale, ca 
în anii următori să crească chiar până 
la 95 dosare şi materiale (2004) şi a 
rămas destul de înaltă şi constantă 
în toţi  anii ulteriori; (în 2007-2008, 
constituind  87 dosare şi materiale). 

După anul 2003, complexitatea 
dosarelor examinate diferă mult de 

cele anterioare, reieşind din legislaţia 
nouă adoptată.

Odată cu adoptarea noului Cod 
cu privire la contravenţiile adminis-
trative şi intrarea lui în vigoare de la 
31 mai 2009, numărul de dosare va 
creşte  şi mai mult, iar procedurile pe 
cauzele contravenţionale vor fi simi-
lare ca şi pe cele penale.

Prin prisma celor enunţate, nu-
mărul de cauze care vor fi examinate 
de instanţele judecătoreşti se va ma-
jora esenţial.

Conform Rezoluţiei Adunării 
Parlamentare a Consiliului Euro-
pei nr. 1572 din 2 octombrie 2007, 
autorităţile de stat ale Republicii 
Moldova sunt solicitate, ţinând cont 
de respectarea principiului supre-
maţiei legii, să continue reformarea 
sistemului  judecătoresc în scopul 
garantării independenţei acestuia şi 
să sporească eficacitatea şi nivelul 
profesional al instanţelor de jude-
cată, în mod special  să mărească 
considerabil numărul  de judecători, 
pentru a asigura ca prin procedurile 
judiciare să fie respectată cerinţa de 
termen rezonabil stabilit în  art. 6 al 
Convenţiei Europene pentru Drep-
turile Omului.

Majoritatea instanţelor judecăto-
reşti, îndeosebi din mun. Chişinău, 
or. Bălţi, Curtea de Apel Chişinău şi 
altele sunt supraîncărcate cu dosare, 
situaţie care conduce la soluţionarea 
cauzelor în termene procesuale lungi, 
fiind astfel afectată calitatea actului 
de justiţie şi, nu în ultimul rând, uzu-
ra accelerată a judecătorilor.

Examinarea dosarelor în termeni 
îndelungaţi, în mod obiectiv, gene-
rează nemulţumiri ale justiţiabililor.

Pentru ameliorarea situaţiei cre-
ate şi ridicarea eficienţei justiţiei se 
consideră oportun de majorat numă-
rul judecătorilor în judecătoriile  Bo-
tanica, Buiucani, Ciocana, Centru, 
Râşcani, Bălţi, Economică de Cir-
cumscripţie etc.

Volumul de activitate şi sarcina 
medie a unui judecător impune nece-
sitatea  de majorat numărul de jude-
cători în Curtea de Apel Chişinău.

Totodată, pentru o concluzie 
obiectivă referitor la instituirea ju-
decătorilor de rezervă trebuie de 

ţinut cont de toate circumstanţele 
existente. 

Cu titlu de exemplu, conform 
anexei nr. 1 din Legea nr. 514-XIII 
din 06.07.1995 cu privire la organi-
zarea judecătorească, în Judecătoria 
Botanica sunt 17 judecători, care 
examinează cauze civile, penale, 
administrative şi un judecător de in-
strucţie.   

Pe perioada anilor 2002-2009, în 
Judecătoria Botanica, posturile de ju-
decători niciodată nu au fost comple-
te: din anul 2005 până în prezent, un 
judecător a fost suspendat din funcţie 
pe  perioada mandatului de deputat în 
Parlament. Din mai 2008 şi, respec-
tiv, august 2008, până în prezent, pe 
perioada de 3 ani, activitatea altor ju-
decători a fost suspendată în legătură 
cu acordarea concediului de materni-
tate şi îngrijirea copilului.

Situaţia similară predomină şi în 
alte instanţe, îndeosebi în judecători-
ile Buiucani, Centru, Râşcani, mun. 
Chişinău.

Din motivele de detaşare în alte 
instituţii, în sistemul judecătoresc 
nu activează timp îndelungat 4 jude-
cători (în Consiliul Superior al Ma-
gistraturii – 1 judecător, în Institutul 
Naţional al Justiţiei – 2 judecători şi 
în Inspecţia judiciară – 1 judecător),  
alţi 10 judecători sunt suspendaţi din 
funcţii (deputaţi – 2,  în concediu ne-
plătit pentru îngrijirea copilului – 8). 
Din toamnă, în Consiliul Superior 
al Magistraturii vor activa perma-
nent, prin detaşare, 5 judecători, alte 
2 persoane urmează a fi selectate în 
Inspecţia judiciară.

Instituţia judecătorilor de rezer-
vă există în practica unor state din 
Europa, de aceea Consiliul Superi-
or al Magistraturii va insista asupra 
promovării acestei concepţii, care va 
soluţiona multe chestiuni ce ţin de 
completarea locurilor de judecători 
vacante temporar.  

Consiliul Superior al Magistra-
turii consideră că judecătorii de re-
zervă, în număr de 10-15, ar putea 
fi selectaţi atât din judecătorii cu o 
bogată experienţă în practica judici-
ară, care în diverse circumstanţe ar 
dori de a activa în asemenea condiţii, 
cât şi din pretendenţii la funcţia de 
judecător din absolvenţii Institutului 
Naţional al Justiţiei şi alte categorii 
de persoane.

Soluţia rezolvării acestei propu-
neri este rezonabilă şi poate fi rea-
lizată fără mari mijloace financiare 
suplimentare, din contul acumulări-
lor sumelor neachitate judecătorilor 
detaşaţi şi suspendaţi conform legis-
laţiei în vigoare.

Modalitatea de executare a atribu-
ţiilor de serviciu, achitarea salariilor, 
asigurarea cu spaţiu locativ temporar 
pe perioada activităţilor etc., poate fi 
reglementată atât prin lege, cât şi prin 
Regulamentul respectiv al Consiliu-
lui Superior al Magistraturii.

Astfel, Consiliul Superior al Ma-
gistraturii consideră că există toate 
premizele pentru introducerea în Re-
publica Moldova a instituţiei judecă-
torilor de rezervă.

Această obligaţie decurge din 
pct. 3.1 din Planul de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei de consoli-
dare a sistemului judecătoresc, care a 
fost adoptată de Parlament pentru a fi 
executată.

Instituţia judecătorilor de rezervă 
va da posibilitate de a suplini postu-
rile vacante de judecător pe o peri-
oadă mai mare de 6 luni, ca rezultat 
al suspendării, detaşării din funcţie, 
şi imposibilitatea înlocuirii acestora 
prin altă modalitate.

 Interviu realizat de 
Gr. CAPCeLeA
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cunosc o persoană care are nevoie de tutelă, 
deoarece locuieşte singur şi nu este în stare să se 
reprezinte în diverse organe de stat, pentru că i 
se spune că cel care îl tutelează trebuie să vină. 
Dacă nu are pe nimeni aproape, ce să facă?

Victor Chirila,
 r-n Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări răspunde juristul 
Vitalie MODRÂNGĂ

www.vitaliemodringa@usm.md

Dacă sunteţi persoană 
apropiată, urmează să vă că-
lăuziţi de  norma art. 37 din 
Codul civil, care prevede că 
„în termen de 5 zile de la data 
aflării că asupra persoanei  
trebuie instituită tutela sau 
curatela, au obligaţia să înşti-
inţeze autoritatea tutelară:

a) cei apropiaţi  persoanei, 
precum şi administratorul şi 
locatarii casei în care locu-
ieşte;

b) serviciul  de  stare civi-
lă, în cazul înregistrării  unui  
deces, precum şi notarul pu-
blic, în cazul deschiderii unei 
succesiuni;

c) instanţa judecătoreas-
că, lucrătorii procuraturii şi ai 
poliţiei, în cazul pronunţării, 

aplicării sau executării unei 
sancţiuni privative de liber-
tate;

d) autorităţile administra-
ţiei  publice  locale,  instituţii-
le  de ocrotire, precum şi orice 
altă persoană”, urmează să vă 
adresaţi la autoritatea publică 
locală, care, conform art.35 
din acelaşi cod, este autori-
tate tutelară. Conform art.36, 
autoritatea   tutelară   este  
obligată să hotărască asupra 
instituirii  tutelei  sau   a cura-
telei  în termen de o  lună  de  
la  data primirii informaţiei 
despre necesitatea institui-
rii. Până la numirea tutorelui 
sau curatorului, atribuţiile lor 
sunt exercitate de autoritatea 
tutelară.

? Vreau să ştiu dacă legea conţine restricţii pen-
tru cetăţenii Republicii Moldova, care doresc să 
emigreze. Dacă sunt, rog să mi le aduceţi la cu-
noştinţă.

Larisa Preda,
or. Orhei

Relaţiile privind permu-
tarea teritorială a persoane-
lor sunt reglementate de Le-
gea cu privire la migraţiune 
nr.1518-XV din 06.12.2002. 
Potrivit articolului 10 din 
această lege, cetăţenii Re-
publicii Moldova au dreptul 
să-şi stabilească domiciliul şi 
locul de muncă în afara hota-
relor ţării, conform legislaţi-
ei în vigoare. Acelaşi articol 
prevede că plecarea liberă din 
ţară a cetăţenilor Republicii 
Moldova nu poate fi îngrădită 
decât în cazurile prevăzute la 

art.12 din această lege, pre-
cum şi în alte cazuri stipulate 
de legislaţie. 

Conform articolului 12, 
nu pot emigra persoanele 
care:

a) îşi ispăşesc pedeapsa 
în baza hotărârii instanţei ju-
decătoreşti, sunt trase la răs-
pundere penală sau se află sub 
urmărire penală;

b) conform hotărârii in-
stanţei judecătoreşti, au obli-
gaţii patrimoniale faţă de stat, 
faţă de unele persoane fizice 
şi/sau juridice.

În penitenciarele de tip 
deschis îşi execută pedeapsa 
persoanele condamnate pen-
tru infracţiuni săvârşite din 
imprudenţă. Condamnaţii sunt 
deţinuţi fără pază, dar sub su-
praveghere, în scopul preve-
nirii comiterii unor noi crime 
şi delicte, precum şi în scopul 
asigurării îndeplinirii de către 
condamnaţi a obligaţiunilor 
lor. Fiecărui condamnat i se 
eliberează legitimaţie de mo-
del stabilit, semnată de şeful 
penitenciarului sau de ad-

junctul acestuia. Regimul ini-
ţial de detenţie este destinat 
pentru deţinerea condamnaţi-
lor sosiţi pentru prima oară în 
penitenciar, după rămânerea 
definitivă a sentinţei. Ei sunt 
deţinuţi în încăperi complet 
izolate, care, în perioada de la 
stingere până la deşteptare, se 
încuie. În intervalul de timp de 
la deşteptare până la stingere, 
condamnaţii se pot deplasa 
liber pe teritoriul penitencia-
rului, în limitele stabilite de 
administraţia penitenciarului.  
La expirarea termenului de 
3 luni din ziua intrării în pe-
nitenciar, condamnaţii pot fi 
transferaţi la regimul comun 
de deţinere, luându-se în con-
siderare perioada ţinerii lor în 
carantină. Transferul condam-
natului în regim de resociali-
zare se efectuează cu 6 luni 
înaintea expirării termenului 
pedepsei.  

Cu permisiunea adminis-
traţiei penitenciare, condam-
naţii pot să se deplaseze fără 
supraveghere în afara peni-
tenciarului, dacă acest lucru 
este necesar în legătură cu 
munca executată, instruirea 
sau în legătură cu survenirea 
unor situaţii personale excep-
ţionale. Pot să expedieze scri-
sori şi să primească pachete 
cu provizii, colete, banderole, 
să utilizeze banii şi să aibă 
întrevederi fără nici o restric-
ţie. În acelaşi penitenciar, la 
regim de resocializare, pot fi 
deţinuţi condamnaţii bărbaţi 
şi femei. În funcţie de com-
portamentul, atitudinea faţă 
de muncă etc., administraţia 
penitenciarului poate permite 
condamnatului aflat în regim 
de resocializare să locuiască 

Modul şi condiţiile de detenţie în penitenciarele de tip deschis
într-un spaţiu locativ separat, 
pe teritoriul penitenciaru-
lui sau în afara lui, în spaţii 
dislocate în raza a 25 km de 
penitenciar.  Permisiunea re-
spectivă este acordată prin 
decizia şefului penitenciaru-
lui, în baza unei cereri scrise 
a condamnatului.

 Condamnaţii care benefi-
ciază de dreptul de a locui cu 
familia în penitenciar sau în 
afara acestuia au dreptul:

să locuiască, cu permisi-
unea administraţiei peniten-

ciarului, în case proprii, în 
apartamente sau în alte spaţii 
închiriate (inclusiv închiriate 
de la penitenciare);

să se deplaseze liber, să 
poarte haine civile şi să aibă 
asupra lor legitimaţia de mo-
delul stabilit;

să se ocupe cu agricultu-
ra, cu creşterea păsărilor şi 
vitelor;

să deţină obiecte de va-
loare şi bani, folosindu-i fără 
nici o restricţie.

Apelul condamnaţilor este 
efectuat de ofiţerul de ser-
viciu, precum şi de şefii de 
detaşamente (sectoare) şi 
de colaboratorii serviciului 
regim şi supraveghere, nu 
mai puţin de două ori pe zi, 
la ora stabilită de programul 
zilei. În caz de necesitate, 
apelul condamnaţilor poate fi 
efectuat în orice timp, atât la 
sectoarele de muncă, cât şi la 
locul de trai al deţinutului şi 
al familiei sale.  Condamna-
ţii care locuiesc cu familiile, 
nu mai puţin de o dată în zece 
zile, la ora stabilită, sunt obli-
gaţi să se prezinte personal 
pentru înregistrare în unitatea 
de serviciu a penitenciarului. 
Ordinea interioară a peniten-
ciarelor de tip deschis se sta-
bileşte în funcţie de condiţiile 
locale, caracterul producerii, 
precum şi de alte particulari-
tăţi şi se aduce la cunoştinţa 
deţinuţilor prin ordinul şefu-
lui penitenciarului.

 În plus, la drepturile şi 
obligaţiile deja menţionate, 
condamnaţii respectivi au ur-
mătoarele

drepturi:
în orele de la deşteptare 

până la stingere, să se depla-

seze liber pe întreg teritoriul 
penitenciarului;

cu permisiunea adminis-
traţiei, să se deplaseze fără 
supraveghere în afara terito-
riului, dar în limitele Republi-
cii Moldova, dacă acest lucru 
este necesar în legătură cu 
munca executată sau studiile;

în afara penitenciarului să 
nu poarte semne distinctive 
pe piept;

să poarte haine civile, să 
deţină obiecte de valoare şi 
bani, folosindu-i fără nici o 

restricţie;
din momen-

tul sosirii în 
penitenciar, să 
expedieze şi să 
primească ban-
derole, colete, 
pachete, transfe-
ruri de bani fără 
limită;

cu permisi-
unea adminis-
traţiei şi la exis-
tenţa condiţiilor, 
să locuiască pe 
teritoriul peni-
tenciarului cu 
familiile lor;

cu permisiu-
nea administra-
ţiei penitenciare, 
să locuiască cu 
familiile lor în 

apartamente, în apropierea 
dislocării penitenciarului;

în regim comun şi de re-
socializare, cu permisiunea 
administraţiei penitenciare şi 
în baza contractului încheiat 
de aceasta, să fie angajaţi la 
muncă la diverse persoane 
fizice sau juridice, situate în 
afara penitenciarului;

să primească pentru lucrul 
prestat remuneraţie în baza 
tarifelor şi normelor stabilite 
de legislaţia muncii în vigoa-
re;

să beneficieze, pe cont 
propriu, de asistenţă medicală 
în instituţiile curative publi-
ce;

să se folosească de bunu-
rile lor în ordinea stabilită de 
lege;

în conformitate cu legis-
laţia în vigoare, să se căsăto-
rească (să divorţeze), cu în-
scrierea obligatorie în dosarul 
personal şi în legitimaţia lui 
despre schimbarea stării fa-
miliale;

să aibă în propria folosin-
ţă televizoare, aparate radio şi 
computere (fără dreptul acce-
sării internetului);

în conformitate cu nor-
mele Codului de executare, 
să plece în afara dislocării 
penitenciarului în concedii 
de muncă şi de scurtă durată. 
Timpul aflării condamnatului 
în afara penitenciarului se in-
clude în termenul de ispăşire 
a pedepsei;

obligaţii:
în lipsa familiei, să locu-

iască în blocurile de detenţie 
ale penitenciarului;

din momentul stingerii şi 
până la deşteptare, să se afle 
la locul său de odihnă, cu ex-
cepţia cazurilor prevăzute de 
programul zilei;

interdicţii:
să părăsească fără per-

misiune teritoriul penitenci-
arului sau locul de trai şi de 
muncă;

să procure, să păstreze, să 
transmită, să fabrice orice fel 
de arme de vânătoare, de foc 
şi gaze, muniţii pentru aces-
tea, arme albe, substanţe otră-
vitoare şi explozive, precum 
şi mijloace de transport;

să procure, să transmită, 
să păstreze, să fabrice sau să 
consume băuturi alcoolice, 
substanţe narcotice şi toxice;

să se folosească de legă-
tură radiotelefonică (mobilă) 
şi internet, cu excepţia con-
damnaţilor care beneficiază 
de dreptul de a locui în afara 
penitenciarului;

să participe la alegeri, re-
ferendumuri, greve, demon-
straţii;

să poarte, să păstreze, să 
folosească ţinută (uniformă şi 
semne de distincţie) militară 
sau a serviciilor speciale;

să practice jocuri de no-
roc.

În rezultatul unei 
operaţiuni complexe, 
de către ofiţerii Servi-
ciului de Informaţii şi 
Securitate al Republicii 
Moldova a fost curmată 
activitatea unei filiere 
criminale transfron-
taliere, specializată în 
contrabandă cu venin 
de şarpe şi comerciali-
zarea acestuia pe teri-
toriul ţării noastre şi al 
ţărilor Europei de Vest. 
Gruparea, în care erau 
antrenaţi şi câţiva angajaţi ai organelor de drept, activa cu mare 
precauţie, căutând cumpărători în medii criminale.  

În cadrul explorării acestei grupări criminale,  ofiţerii ope-
rativi au intrat în contact cu comercianţii ilegali şi au iniţiat un 
joc operativ. Activând sub legenda reprezentanţilor unor cum-
părători din străinătate, ei  au efectuat o achiziţie  de control a 

unui lot de probă cu marfă, expertiza bi-
ologică a căreia a confirmat apartenenţa 
acesteia grupului de venin de şarpe de-
osebit de toxic. Substanţa are un efect 
letal asupra omului şi este utilizată pe 
larg la confecţionarea drogurilor sinteti-
ce, fiind interzisă în circulaţie liberă pe 
teritoriul Republicii Moldova. Costul 
aproximativ al unui gram de acest tip de 
venin depăşeşte pe „piaţa neagră” suma 
de 3 mii de dolari SUA.

Ulterior, a fost efectuată achiziţio-
narea întregului lot de venin, în cantita-
te de 200 fiole la preţ de 20 mii de dolari 
SUA. În momentul transmiterii banilor, 

persoanele bănuite au fost reţinute în flagrant.
Pe marginea acestui caz, de către Procuratura Generală a 

fost pornită o urmărire penală în baza art. 248 al. 5, lit. „d” 
CP RM. Dacă persoanele vor fi găsite vinovate de comiterea 
infracţiunii, ele riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 
10 ani.

Operaţiune strălucită
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Fame CV Construction”, pentru data de 25 mai 2009, ora 
15.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 204) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Flora”.

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

Judecător                                                      S. Namaşco

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentanţilor Trustului Intergospodăresc de Transport Auto 
„Agrotransconstrucţia”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mitropolitul Var-
laam 65, pentru data de 10 iunie 2009, ora 10.15, la şedinţa judiciară (bd. 
Ştefan cel Mare 73, et.2, bir. 219) în calitate de pârâţi pe cauza civilă inten-
tată de SRL „Veliad Com”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                   Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezentarea repre-
zentantului „Black Boy Prod” SRL, pentru data de 24 iunie 2009, ora 8.30, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 218, et. 2) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de „Prodplast” SRL.

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

Judecător                                                       Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită prezentarea repre-
zentantului ÎI „Bostan Ina”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 11.40, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de CD „Vladalina” SRL.

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

Judecător                                                       Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Nordvalmar”, 
pentru data de 9 iunie 2009, ora 14.50, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Telemar”.

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

Judecător                                                     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 
108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Andriprod 
- Nord”, pentru data de 9 iunie 2009, ora 14.40, la şedinţa judiciară (bd. 
Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de SRL „Telemar”.

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

Judecător                                                     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „C. L. – Club”, 
pentru data de 10 iunie 2009, ora 15.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan 
cel Mare 73, bir. 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Varda” .

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

Judecător                                                     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Iansa - Grup”, 
pentru data de 11 iunie 2009, ora 16.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan 
cel Mare 73, bir. 230) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Î. A. 
„Protectteh servis”.

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

Judecător                                                     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Gabriela Crăciun”, 
pentru data de 9 iunie 2009, ora 9.40, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SC 
„Octopus-Prof” SRL, privind încasarea  sumei de 7942,74 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Tehnobiomico”, 
pentru data de 11 iunie 2009, ora 13.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Dina-Cociug”, privind încasarea  sumei de 14950,74 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „A.S Scînteia”, 
pentru data de 11 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 
„Rumitox”, privind încasarea  sumei de 1865,10 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Accesoriu-agro”, 
pentru data de 11 iunie 2009, ora 11.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Teva-A.V”, privind încasarea  sumei de 8375,50 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Versatrai”, pentru 
data de 10 iunie 2009, ora 10.20, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 
73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Ca-
rolina”, privind încasarea  sumei de 44803,37 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  

CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Tominter” DS, 
pentru data de 12 iunie 2009, ora 13.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de ÎI 
„Service Arama”, privind încasarea  sumei de 7384,65 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Cutcaia M.A.”, pen-
tru data de 16 iunie 2009, ora 11.40, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„R&R”, privind încasarea  sumei de 26070 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  reprezentantu-
lui cotidianului naţional „Moldova Suverană”, pentru data de 8 iunie 2009, 
ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 46) în calitate de recla-
mat pe cauza civilă intentată de cet. Gheorghe Avornic, privind apărarea 
onoarei şi demnităţii.

Judecător                                                                D. Vition
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Cucu Ion 
Dumitru, pentru data de 22 mai 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 44) în calitate de reclamat pe cauza civilă intentată de SRL 
„Cebacot”, privind încasarea prejudiciului material.

Judecător                                                        D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Plugaru 
Gheorghe, pentru data de 9 iunie 2009, ora 11.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 62) în calitate de reclamat pe cauza civilă intentată de Pîn-
zaru Maria, privind evacuarea.

Judecător                                                           D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Usaciova 
Irina Pavel, a.n. 10.08.1956 cu ultimul dom. cunoscut mun. Chişinău Şo-
seaua Hânceşti 62/3, ap. 56, pentru data de 15 iunie 2009, ora 14.00, la şe-
dinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 67) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de ÎM GFL-12, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                       V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Cuzan Igor 
Alexei, cu ultimul dom. cunoscut mun. Chişinău Şoseaua Hânceşti 60/1, 
ap. 78, pentru data de 15 iunie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 67) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de ÎM GFL-
12, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                          V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Margarint 
Petru, pentru data de 23 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Bul-
gară 43, bir. 43) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Margarint 
Lucia, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                         A. Andronic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea cet. Hasan 
Tatiana Vladimir, pentru data de 27 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judi-
ciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 615) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 
2-1265/2009, Ipati Serghei către Hasan Tatiana, privind recunoaşterea vala-
bilităţii contractului de vânzare-cumpărare.

Judecător                                                        elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea cet. Beliţchii 
Ivan Mihail, Gorea Tudor Petru, dom. mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 200/1, 
ap.37, pentru data de 28 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. 
Viteazul 2, bir. 508) în calitate de pârâţi pe cauza civilă intentată de Tataru 
Lidia ş.a., privind recunoaşterea pierderii dreptului la spaţiul locativ.

Judecător                                                        Oleg Sternioală
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea  cet. Ciuhri Vladimer, 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 ÎMSIA „Moldasig” SRL, privind restituirea daunei 
de 13081,27 lei.

Judecător                                                             I. Timofei
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea  cet. Serafimciuc Dumitru, pentru data de 29 mai 
2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 14) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Secara Ivan, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                              Nina Arabadji
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Climenco Nadejda, pentru data de 29 mai 
2009, ora 15.30, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 14) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Climenco Ion, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                            Nina Arabadji
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Revencov Vitalii, pentru data de 12 iunie 
2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 14) în calitate de re-
prezentant al pârâtului pe cauza civilă intentată de Cocerova Elena, Sergen-
tu Tamara către „PHP – Net” SRL, privind urmărirea datoriilor la salariu, 
stabilirea pensiei de urmaş.

Judecător                                                           Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Melnic 
Andrei, pentru data de 4 iunie 2009, ora 14.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Zelinschi  13, bir. 15) în calitate de reclamat pe cauza civilă intentată de 
Melnic Olga, privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător                                                                L. Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Climenco 
Natalia, dom mun. Chişinău, str. Pandurilor 19, ap. 59, pentru data de 11 
iunie 2009, ora 11.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 6) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă intentată de ÎM „Moldcell” SA, privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                                Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Al-Qa-
wasmi Rafat, pentru data de 16 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  
(str. Zelinschi  13, bir. 17) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de 
Natalia Zaru, privind decădetrea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                          Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Cepoi 
Victor, pentru data de 18 iunie  2009, ora 12.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Zelinschi  13, bir. 1) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Mamei 
Igor, privind încasarea dobânzii.

Judecător                                                         Viorica Puica

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Danilişin 

Petru dom. mun. Chişinău, str. Independenţei 30/2, ap. 67, pentru data de 
16 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 20) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Budac Denis, privind încasarea 
datoriei. 

Judecător                                                         Maria Ghervas
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Curmei 
Vasile dom. mun. Chişinău, str. M. Dragan 14/1, ap. 96, pentru data de 4 iu-
nie  2009, ora 10.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 307) 
în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Curmei Eugenia, privind 
recunoaşterea pierderii dreptului de folosire a spaţiului locativ.

Judecător                                                                Ina Dutca
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea  cet. Balaur Maria a.n. 1963 şi cet Balaur Victor 
a.n. 1961 dom. mun. Chişinău, str. Otovasca  21 L, ap. 10 pentru data de 
16 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 
315) în calitate de pârâţi pe cauza civilă intentată de APLP 54/365 privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                                              I. Mînăscurtă
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea  cet. Botnaru Efim, pentru data de 6 iulie 2009, 
ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 311) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de Ana Botnaru privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător                                                         Vladislav Clima
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Loctev 
Alexandr, pentru data de 10 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Zelinschi  13, bir. 15) în calitate de pârât pe cauza civilă privind desfacerea  
căsătoriei. 

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

Judecător                                                         L. Gafton
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Nastas Tudor, pentru data 
de 8 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Soroca, str. Indepen-
denţei 62, bir. 1) în calitate de pârât pe cauza civilă, privind desfacerea că-
sătoriei.

Judecător                                                     Alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Bulat Ghenadie, pentru 
data de 8 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (or. Soroca, str. Inde-
pendenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât pe cauza civilă, privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                                        Alexandru Negru
www

Judecătoria Hânceşti, solicită prezentarea cet. Griţuc Lilia, pentru data 
de 15 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Hânceşti, str. Chişinău-
lui 7, bir. 7) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 2-451 intentată de Rodica 
Cercovschii, privind încasarea datoriei în mărime de 7120, 00$.

Judecător                                                               Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. Lepădatu 
Ludmila, pentru data de 2 iunie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Bulgară 43, bir. 61) în calitate de intervenientă pe cauza civilă: Procuratura 
sectorului Centru către Maximova Irina, privind anularea testamentului.

Judecător                                                                 D. Chistol
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Darist Design”, 
pentru data de 16 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 
„Alumdau Grup”, privind încasarea  sumei de 3667,37 lei.

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

Judecător                                                               Ion Stepanov
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Tîrbu 
Iurie, pentru data de 18 iunie 2009, ora 10.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Zelinschi  13, bir. 17) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentate de 
Ţîgîrlaş Ana către Tîrbu Iurie, „Taxi 1449”, privind încasarea prejudiciului 
material şi moral.

Judecător                                                              Viorica Mihaila
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Marlvonsi” director Vod-
neva Marina, pentru data de 22 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  
(str.M. Viteazul 2, bir. 506) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de 
Ciaica Tamara, privind încasarea sumei.

Judecător                                                                  Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Ecaterina 
Şmelenco, pentru data de 17 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  
(str.M. Viteazul 2, bir. 606) în calitate de pârât pe cauza civilă  nr. 2-1008/09 
intentată de Roman Sivaşcenco, privind stabilirea paternităţii.

Judecător                                                           Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM solicită prezentarea cet. Stoica Valeriu, pentru data de 8 iunie 2009, ora 
10.00, la şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 618) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Ivanco Igor.

Judecător                                                                              S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. Ghimeş 
Eugen, pentru data de 11 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str.M. 
Viteazul 2, bir. 613) în calitate de pârât pe cauza civilă  intentată de Ghimeş 
Veronica, privind decăderea din drepturile părinteşti..

Judecător                                                                              A. Panov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate cu art. 108  
CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului SRL „Mitridat”, pentru 
data de 10 iunie 2009, ora 13.40, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 
73, bir. 213, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Chiol 
Lux”, privind încasarea sumei de 333,50 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov

Citaţii în judecată

Redacţia ziarului dreptul şi a Revistei Naţionale de Drept exprimă 
sincere condoleanţe  colegului Marin Domente în legătură cu trecerea în 
nefiinţă a bunicului său.

Dumnezeu să-l odihnească  cu cei drepţi!
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Veronica CUPCEA, 
judecător Orhei – 40 de ani

Mult stimată doamnă Veronica Cupcea,
Acum, când marcaţi această frumoasă vârstă, 

vă adresăm cordiale felicitări, sincere urări de 
bine şi sănătate.

Vă dorim să aveţi parte doar de clipe frumoa-
se, trăite în deplină armonie spirituală alături de 
cei dragi inimii. Tenacitate, perseverenţă, succese 
şi realizări notorii în activitatea desfăşurată întru 
slujirea idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * * 

Alexandru GhEORGhIEş, 
preşedintele Judecătoriei Glodeni – 45 de ani

Mult stimate domnule Alexandru Gheorghieş, 
Pentru devotamentul şi dragostea faţă de oa-

meni, ce o purtaţi în suflet, pentru că aţi ales ca 
destin să mergeţi mână în mână cu Legea, câşti-
gând prin aceasta respectul şi admiraţia cetăţeni-
lor, vă dorim în această zi, de o semnificaţie aparte 
pentru dumneavoastră, să aveţi parte numai de 
împliniri, satisfacţii şi multă sănătate.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re Dumitru Visternicean, judecător CSJ; ştefan 
Niţă, judecător la Judecătoria Centru; Sergiu 
Bularu, procuror, şef al Serviciului reprezentare 
a învinuirii în Curtea de Apel Chişinău a Secţiei 
judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a 
Procuraturii generale; Eduard harunjen, procu-
ror, şef al secţiei nr.2 din cadrul Direcţiei control 
al urmăririi penale  a Procuraturii Generale; Ion 
Draguţa, procuror, şef al Secţiei controlul activită-
ţii operative de investigaţii şi asigurarea regimului 
secret în organele Procuraturii din cadrul Apara-
tului Procurorului General.

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

Vă dorim să aveţi parte doar de împliniri şi re-
alizări care să vă întregească fericirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de Administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

wCând primul serviciu de tel-
efonie comercială a fost introdus, 
o convorbire între New York şi 
Londra costa 75 de dolari.
wenglezii au inventat primul 

„Tank” în timpul primului Război 
Mondial. Cuvântul „Tank” a fost 
folosit pentru că nu înseamnă 
nimic şi nu dădea nemţilor nici o 

idee despre maşinăria respectivă.
wDesigner-ul Gabrielle „Coco” Chanel a introdus 

primul ei parfum în 1921. ea i-a dat numele ei „Chanel 
No. 5.” După cum a explicat, ea a sărit direct la nu-
marul 5 pentru că ăsta era numărul ei norocos. Ca 
să aibă succes, l-a introdus pe piaţă la data de 5 mai. 
Chanel No. 5 a devenit cel mai bine vândut parfum 
din lume.

Reprezentanta Republicii 
Moldova, Nelly Ciobanu, 
este mulţumită de rezultatul 
obţinut în finala ediţiei a 54-a 
a concursului Eurovision, 
desfăşurată la 16 mai. Mol-
dova s-a clasat pe locul 14, 
iar locul întâi a fost cucerit 
de Norvegia, reprezentată de 
Alexander Rybak, cu piesa 
„Fairytale”. 

Nelly Ciobanu susţine că 
locul 14 dintre 25 de ţări care 
au concurat în marea finală 
este un rezultat bun, obţinut 
datorită muncii asidue, depu-
să de întreaga echipă. „Piesa 
„Hora din Moldova” a fost 
primită foarte bine de către 
public. De la început, cre-
deam că nu vom lua note de 
la ţările europene, în schimb, 
cele balcanice se vor solida-
riza cu noi. În realitate, a fost 
invers şi acest lucru m-a sur-
prins”, a mai declarat inter-
preta, la sosire în ţară. Nelly 
Ciobanu spune că a făcut tot 
posibilul să aibă o prestaţie 
bună la Eurovision şi că este 
mândră de cele realizate. 

„Indiferent de faptul că 
am ocupat locul 14, am avut 
o prestaţie bună. A fost un 
privilegiu să adun toţi moldo-
venii din întreaga lume într-o 
horă, fapt ce îmi dă motive 
să spun că Eurovision-ul din 
anul acesta a fost unul excep-
ţional, un show care a făcut 
furori”, a spus interpreta. 

Participarea Moldovei la 
Eurovision, inclusiv turneul 
de promovare, a costat 90 mii 

de euro, dintre care 60 mii de 
euro au fost acordaţi de com-
pania Orange, a spus Vitalie 
Cojocaru, preşedintele comi-
tetului organizatoric. Acesta 
a mai spus că serviciile ofe-
rite de „Teleradio-Moldova” 
au costat în jur de 30 mii de 
euro. „Sunt ţări care cheltuie 
pentru participarea la Eurovi-
sion şi câte 500 mii de euro”, 
a declarat Cojocaru.

„Nu am înţeles nimic din 
ea”, a spus Nelly Ciobanu 
despre piesa Fairytale, inter-
pretată de Alexander Rybak, 
care a câştigat ediţia din acest 
an a concursului. A spus, în 
schimb, că i-au plăcut piese-
le reprezentanţilor din Dane-
marca, Germania, Lituania, 
Polonia şi Armenia. 

Ediţia din acest an a con-
cursului a înregistrat mai 
multe recorduri. Primul este 

că Norvegia a acumulat cele 
mai multe puncte din isto-
ria acestui concurs – 387. 
Aceasta a fost precedată de 
către Islanda, care a luat 218 
puncte şi Azerbaidjan – cu un 
total de 207 puncte. Moldova 
a acumulat 69 de puncte şi a 
primit punctaj maxim – câte 
12 puncte din partea Româ-
niei şi a Portugaliei. Rusia a 
ocupat locul 11 şi a luat 91 de 
puncte, Ucraina s-a situat pe 
locul 12 cu 76 de puncte, în 
timp ce România a acumulat 
40 de puncte, fiind clasată pe 
locul 19. Clasamentul final a 
fost stabilit în urma notelor 
acordate de toate cele 42 de 
ţări participante la Eurovisi-
on-ul de anul acesta, deşi în 
finală au participat numai 25 
de ţări. Notele fiecărei ţări au 
fost alcătuite în proporţie de 
50%, în baza voturilor primi-

te de la telespectatori şi 50% 
de către un juriu de speciali-
tate.

Reamintim că Nelly Cio-
banu a interpretat piesa „Hora 
din Moldova” şi a intrat în 
scenă împreună cu patru dan-
satori din ansamblul academic 
de dansuri populare „Joc” şi 
cu interpretul Gicu Cimbir în 
calitate de back vocal. Aceasta 
este cea de-a cincea participare 
consecutivă a Moldovei la Eu-
rovision Song Contest (ESC). 
Debutul a fost în 2005, când 
formaţia „Zdob şi Zdub” a în-
registrat, până în prezent, cel 
mai bun rezultat – locul şase. 
În 2006, la Atena, Moldova a 
fost reprezentată de duetul Ar-
senium şi Natalia Gordienco, 
care s-au clasat pe locul 20. În 
2007, Natalia Barbu s-a clasat 
pe locul 10 . În 2008, Moldo-
va a fost reprezentată de Geta 
Burlacu, care nu s-a calificat 
în marea finală. 

Cea de-a 54-a ediţie a 
concursului s-a desfăşurat la 
Moscova după ce interpretul 
rus Dima Bilan a câştigat tro-
feul la ediţia din 2008. Gazda 
din acest an a cheltuit circa 30 
de milioane de euro pentru or-
ganizarea spectacolului, înre-
gistrând recordul – drept cea 
mai mare sumă alocată până 
în prezent acestui concurs.

Conform regulamentului 
concursului Eurovision Song 
Contest, ediţia din anul vii-
tor se va desfăşura în capi-
tala Norvegiei, câştigătoarea 
acestei ediţii.

Sandu GReCu 
– preşedinte al 

uniunii 
oamenilor de 

teatru
Conducătorul artistic al 

teatrului municipal „Sati-
ricus Ion Luca Caragiale”, 
Sandu Grecu, a fost ales 
noul preşedinte al Uniunii 
oamenilor de teatru din 
Moldova.

Sandu Grecu este fon-
datorul teatrului „Satiricus 
Ion Luca Caragiale”, de 
mai bine de 19 ani este 
directorul şi conducătorul 
artistic al teatrului. Anteri-
or, el a fost actorul şi re-
gizorul principal la teatrul 
municipal „Alexei Matee-
vici”.

În montarea lui au fost 
prezentate spectacolele 
„Ciuleandra” de Liviu 
Rebreanu, „Maestrul şi 
Margarita” de Mihail Bul-
gakov, „Carmen” de Pros-
per Merimee, „O scrisoare 
pierdută” de Ion Luca Ca-
ragiale. 

Numărul utilizatorilor de servicii de tele-
fonie mobilă în Moldova a 
crescut faţă de anul 2007 cu 
540,6 mii sau cu 28,7% şi a 
atins cifra de 2 423 416. La 
sfârşitul anului 2007, acest 
indicator arăta un număr de 
1 882 830 utilizatori.

Potrivit datelor Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Comuni-
caţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 
datorită creşterii semnificative a numărului de 
utilizatori, rata de penetrare a serviciilor de te-
lefonie mobilă, raportată la o sută de locuitori, 

a crescut în 2008, faţă de 2007 cu 28,9% (sau 
cu 15,2 puncte procentuale) şi a ajuns la 
nivelul de 67,8%.

Comparativ cu nivelul mediu al pene-
trării serviciilor de telefonie mobilă în alte 
state europene, rata de penetrare a acestor 
servicii în R. Moldova este scăzută şi dis-
pune de rezerve mari de creştere.

Dacă ritmul de creştere a ratei de pe-
netrare se va menţine la nivelul celui înre-
gistrat pentru anul 2008, numărul de utili-
zatori de telefonie mobilă, spre anul 2010, 
se va egala cu numărul total al locuitorilor 
Moldovei. 

Fiecare al doilea moldovean are telefon mobil

O femeie care a suferit un transplant facial s-a prezentat 
în faţa opiniei publice

Prima persoană căreia i s-a făcut trans-
plant de faţă în America a ieşit în public ca 
să mulţumească donatorilor şi medicilor care 
i-au schimbat viaţa. În vârstă de 46 de ani, 
Connie Culp a fost împuşcată cu alice în faţă 
de soţul ei, în urmă cu cinci ani. A rămas des-
figurată: fără nas, fără pomeţi, cu sute de aş-
chii de plumb, înfipte în oasele feţei. Medicii 
i-au pus un tub pe trahee ca să poată respira. 
Două luni mai târziu a ajuns la clinica din 
Cleveland. 

De atunci, Connie a suferit 30 de operaţii 
reparatorii. Chirurgii au luat bucăţi de coaste 
ca să-i refacă pomeţii, fragmente din oasele 
piciorului pentru a-i reface maxilarul şi nenu-

mărate grefe de piele, dar femeia, totuşi, nu 
putea respira, mânca, mirosi.

A p o i , 
la sfârşitul 
anului tre-
cut, doctorii 
i-au făcut un 
transplant 
de faţă de 
la o femeie 
decedată. Operaţia lui Connie a costat în jur 
de 300.000 de dolari, bani suportaţi de clinică, 
pentru că a fost considerată un experiment. Fe-
meia vrea să devină consilier pentru cei care au 
rămas desfiguraţi în urma unor accidente.
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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

Nelly Ciobanu este mulţumită de rezultatul obţinut


