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Academia de şah din Mol-
dova - Universitatea ,,Con-
stantin Stere” a devenit 
campioană a Moldovei

Semnarea Declaraţiei de comun 
acord  între Procuratura 
Generală  a Republicii Moldova  
şi Ministerul Justiţiei al 
Republicii Turcia 

Preşedintele interimar al ţării noastre Marian Lupu a 
semnat decretul prin care l-a împuternicit pe vicepremierul          
Valeriu Lazăr, ministrul Economiei să semneze din partea 
Moldovei Acordul privind zona de comerţ liber între statele 
CSI.

Acordul privind zona de comerţ liber între statele CSI a fost 
semnat în cadrul şedinţei Consiliului Şefilor de Guverne ale 
CSI ce a avut loc la 19 mai la Minsk, Belarus, la care Republica 
Moldova a fost reprezentată de vicepremierul Valeriu Lazăr. 
Vladimir Garkun, secretarul executiv al Consiliului CSI, 
spune că documentul elaborat şi prezentat Comitetului Exe-
cutiv al CSI la sfîrşitul anului 2008, ar trebui să îmbună-
tăţească regimul comercial existent, stabilit anterior prin 
acorduri bilaterale în acest domeniu, precum şi să reducă 
numărul de excepţii deja existente în comerţul reciproc, a 
menţionat Garkun. 

Unii experţi dar şi reprezentanţi ai autorităţilor spun că 
acest acord ar putea îndepărta Republica Moldova de realiza-
rea visului de integrare în UE, deoarece ţara nu se poate inte-
gra concomitent în două comunităţi economice şi politice. În-

săşi Iurie Leancă, actualul ministru de Externe al Republicii 
Moldova, susţine într-un studiu că ideea integrării simultane 
a Republicii Moldova în UE şi CSI nu este viabilă. Or, este 
imposibil teoretic şi practic, să-ţi armonizezi legislaţia, să-
ţi ajustezi standardele concomitent la două sisteme diferite. 
Ministrul Leancă aduce ca exemplu Acordul privind crearea 
pieţei agrare comune, semnat în cadrul CSI care, fiind supus 
unei analize de către experţi occidentali din perspectiva com-
patibilităţii acestui document cu viitoarele angajamente care 
ar rezulta din apartenenţa Republicii Moldova la UE, a scos 
în evidenţă un şir de discrepanţe şi de contradicţii.

Pe de altă parte, nesemnarea acordului ar putea da mînă 
liberă Rusiei să impună bariere şi mai mari la exportul de 
mărfuri moldoveneşti pe piaţa rusească.

Ţara noastră este parte la peste 420 de acorduri şi docu-
mente în cadrul CSI, dintre care circa 27 de acorduri regle-
mentează funcţionarea Zonei de Comerţ Liber în cadrul CSI. 
Majoritatea acordurilor funcţionează doar pe hîrtie, iar Rusia 
este principalul sabotor al aplicării acestora, arată o serie de 
studii.

Oameni de afaceri, locuitori ai 
regiunii de Nord a ţării, studenţi şi 
reprezentanţi ai sectorului acade-
mic şi societăţii civile din oraşul 
Bălţi s-au reunit recent, în cadrul 
unei mese rotunde pentru a discuta 
despre oportunităţile investiţionale 
din Regiunea de Dezvoltare Nord 
a Republicii Moldova, potrivit Mi-
nisterului Construcţiilor şi Dezvol-
tării Regionale. 

Potrivit sursei, masa rotundă a 
fost organizată în cadrul evenimen-
telor consacrate Zilelor Europei în 
oraşul Bălţi, la deschiderea căreia 
Ion Bodrug, directorul ADR Nord 
a menţionat că scopul evenimentu-
lui este de a comunica potenţialilor 
investitori posibilităţile de investi-
ţii şi avantajele activităţii în regiu-
nea de Nord a Republicii Moldova, 
precum şi de a crea condiţii optime 
pentru dezvoltarea relaţiilor econo-
mice avantajoase pe piaţa statelor 
UE. 

Viceministrul Dezvoltării Regi-
onale şi Construcţiilor, Veaceslav 
Guţuţui a specificat în cadrul dis-
cursului că investiţiile în regiuni 
sînt importante pentru Guvernul 

ţării, în contextul integrării în UE, 
deoarece avem nevoie de regi-
uni dezvoltate economic şi social, 
iar Regiunea de Dezvoltare Nord 
dispune de un potenţial mare ce 
necesită a fi valorificat. De aseme-
nea, viceministrul a vorbit despre 
colaborarea eficientă cu partenerii 
de dezvoltare în implementarea 

proiectelor de dezvoltare regio-
nală, nominalizînd priorităţile in-
vestiţionale din regiune. Totodată,         
Veaceslav Guţuţui a specificat ne-
cesitatea susţinerii parteneriatelor 
între sectoarele academic, de afa-
ceri şi civil, precum şi dezvoltarea 
cadrului legal normativ ce ar cores-
punde cerinţelor existente. 

Marius Lazurcă, ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
României în Republica Moldova, 
prezent la eveniment, a comunicat 
despre tipurile de investiţii ale Ro-
mâniei în ţara noastră, obiectivele 
şi scopul acestora, menţionînd că 
Ambasada României va susţine 
Republica Moldova în crearea con-
diţiilor favorabile pentru potenţialii 
investitori străini. Totodată, Lazur-
că a mai specificat că Republica 
Moldova este singurul stat din ca-
drul Parteneriatului Estic care a de-
venit cel mai european. 

Directorul ADR Nord, Ion 
Bodrug a prezentat proiectele de 
dezvoltare regională, enumerînd 
obiectivele şi beneficiarii eligibili 
ale acestora. De asemenea, el a mai 
vorbit despre instrumentele finan-
ciare europene pentru proiectele 
regionale, menţionînd programul 
de asistenţă tehnică şi financiară 
în valoare de 100 mln euro acor-
dat de Guvernul României şi cele 
7 mln euro pentru programele pilot 
în Dezvoltarea Regională din RM 
acordate de fondurile UE.

A fost lansată 
Linia 

Nediscriminare 
08003-8003

Coaliţia Nediscriminare a lansat 
Linia Nediscriminare 08003-8003, 
pentru a oferi consiliere şi asistenţă 
juridică persoanelor expuse discri-
minării. Lansarea are loc în contex-
tul amplificării fenomenului de dis-
criminare şi în lipsa unui cadru legal 
adecvat pentru prevenirea şi comba-
terea acestuia.

Linia Nediscriminare a funcţio-
nat în regim de test timp de o lună, iar 
din 11 mai este gata de funcţionare la 
capacitate maximă. La celălalt capăt 
al firului se află jurişti cu experien-
ţă de la Institutul pentru Drepturile 
Omului (IDOM), organizaţie care 
administrează Linia Nediscriminare. 

Juriştii vor prelua apelurile par-
venite, oferind recomandări pentru 
soluţionarea problemelor semnalate 
şi informaţii despre instituţiile com-
petente sau în măsură să intervină. În 
cazurile grave, victimele discrimină-
rii vor fi asistate/reprezentate juridic 
în instanţă. Dacă situaţiile sesizate nu 
constituie cazuri de discriminare, dar 
este vorba despre încălcarea dreptu-
rilor omului, acestea vor fi redirecţi-
onate spre colegii jurişti specializaţi 
în domeniu.

Numărul 08003-8003 poate fi 
apelat în mod gratuit şi confidenţial 
de la orice telefon fix sau public de 
pe teritoriul Republicii Moldova, de 
luni pînă vineri, între orele 09.00-
18.00.

Linia Nediscriminare a fost lan-
sată cu susţinerea Civil Rights De-
fenders, în cadrul proiectului „Pro-
movarea politicilor nediscriminatorii 
în Republica Moldova”.

Începe ziua cu DREPTUL!

Munca unui om se poate plăti, caracterul, cultura lui, nici gînd. 
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,,Moldova este singurul stat din 
cadrul Parteneriatului Estic care 

a devenit cel mai european”

Autorităţile Republicii Moldova au decis că vor semna Acordul 
privind zona de comerţ liber între statele CSI
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SIS, MAI, CCCEC şi PG, 
în şedinţă la Filat
Vlad Filat vrea capul infractorilor! Premierul a convocat în 

şedinţă conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Pro-
curaturii Generale (PG), Serviciului de Informaţii şi Securitate 
(SIS), Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei (CCCEC).

Discuţia s-a axat pe situaţia criminogenă din ţară şi acţiunile 
ce urmează a fi întreprinse pentru combaterea criminalităţii şi 
asigurarea ordinii publice. 

Filat s-a arătat îngrijorat de situaţia criminogenă din ultima 
perioadă şi a solicitat urgentarea acţiunilor în scopul identificării 
persoanelor care se fac vinovate de comiterea infracţiunilor.

Premierul a atras atenţia asupra necesităţii efectuării unor 
măsuri de prevenire şi profilaxie şi a reiterat necesitatea conlu-
crării eficiente dintre MAI, SIS, CCCEC şi PG.

O nouă rută de troleibuz leagă 
Botanica de Rîşcani
Direcţia de transport electric a început un experiment. Bo-

tanica şi Rîşcaniul vor fi unite acum de ruta de troleibuz cu nu-
mărul 19. Potrivit adjunctului direcţiei, Ştefan Puiu, ruta a fost 
solicitată de conducerea Universităţii Tehnice care vrea astfel să 
faciliteze transportul studenţilor săi de la căminele din sectorul 
Rîşcani la blocurile universităţii de la Botanica.

Troleibuzul a mai circulat pe această rută şi în perioada so-
vietică. În total 11 maşini vor merge pe noua rută, iar între timp, 
în funcţie de eficienţa noii curse va fi luată o decizie privind 
păstrarea acesteia sau nu. 

Executivul a adoptat mai multe hotărîri 
care vizează cooperarea internaţională a 
R. Moldova
Membrii Cabinetului de miniştri au adoptat mai multe hotă-

rîri care vizează  cooperarea internaţională a Republicii Moldo-
va, printre care: aprobarea Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei privind facilitarea 
eliberării vizelor, semnat la Copenhaga la 22 martie 2011, pre-
cum şi iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului 
privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul 
între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Belarus privind recunoaşterea reciprocă 
a certificatelor igienice ale Ministerului Sănătăţii al Republicii  
Moldova şi a adeverinţelor de înregistrare igienică de stat ale 
Republicii Belarus, semnat la Minsk la 27 ianuarie 1998; asu-
pra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania 
cu privire la cooperarea în domeniul apărării; asupra proiectu-
lui Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României,  privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun 
de Contact Galaţi; asupra proiectului Memorandumului de în-
ţelegere dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiilor al Republicii 
Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii şi 
perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite do-
menii ale economiei naţionale a Republicii Moldova; asupra 
proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în 
Acordul privind direcţiile de bază de cooperare a statelor mem-
bre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul protecţi-
ei drepturilor consumatorilor din 25 ianuarie 2000; asupra pro-
iectului Deciziei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii 
Statelor Independente cu privire la Acţiunile prioritare de cola-
borare în domeniul culturii a statelor-membre ale Comunităţii 
Statelor Independente pînă în anul 2015.

Lui Alexandru Tănase i-a fost conferit 
gradul superior de calificare 
a judecătorului
Preşedintele interimar al Republicii Moldova Marian Lupu a 

emis un decret prin care lui Alexandru Tănase, judecător la Cur-
tea Constituţională, i s-a conferit, de la data desemnării în func-
ţie, gradul superior de calificare a judecătorului, potrivit Secţiei 
relaţii cu mass-media a Parlamentului.

Statul va deţine monopol asupra 
jocurilor de noroc
 Statul va institui monopol asupra jocurilor de noroc. În acest 

scop, în 3 luni va fi creată Societatea pe Acţiuni ,,Loteria Naţi-
onală a Moldovei”, care va administra domeniul loteriilor, cazi-
nourilor şi aparatelor de joc.

Veaceslav Negruţa, ministru al Finanţelor, a declarat, pentru 
presă, că acele companii care activează în domeniu vor deţine 
acest drept doar pînă la expirarea licenţelor. ,,Este cazul ca statul 
să administreze domeniul respectiv, în condiţiile în care în Chi-
şinău avem o mulţime de asemenea locaţii”, spune Negruţa. 

În opinia autorităţilor, acest fapt va permite acumularea 
veniturilor la buget, aceste vărsăminte fiind în prezent nesem-
nificative, crearea locurilor de muncă, o creştere economică în 
domenii adiacente precum tipografie, reclamă, transport şi asi-
gurarea transparenţei în desfăşurarea acestor activităţi. 

Potrivit lui Negruţa, 25-50 la sută din banii acumulaţi din 
domeniul respectiv vor fi direcţionaţi pentru proiecte de susţi-
nere socială a persoanelor cu venituri reduse, precum şi pentru 
proiecte culturale, de educaţie şi sport. 

Funcţia de fondator al S.A. ,,Loteria Naţională a Moldovei” 
urmează să fie exercitată de către Ministerul Finanţelor, care va 
numi administratorul acesteia şi va desemna membrii Consiliu-
lui de administraţie al societăţii.

În timpul examinării cauzelor penale hotărîrile se iau în 
baza intereselor procurorilor, în prim-plan fiind puse nu in-
teresele cetăţenilor, ci ale funcţionarilor. Declaraţia aparţine 
preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 
Gheorghe  Amihalachioaie. 

Gheorghe Amihalachioaie a declarat sîmbătă, 14 mai, la 
Congresul avocaţilor din Republica Moldova că „rivali pro-
cesuali” ai avocaţilor 
sînt atît organele ur-
măririi penale, în per-
soana colaboratorilor 
de poliţie, cît şi cei din 
Procuratură. „Aceş-
tia sînt reprezentanţii 
statului, sînt dotaţi cu 
tehnică, cu putere şi, 
cîteodată, mai şi exe-
cută unele indicaţii ale 
persoanelor sus-puse. 
De aceea, avocaţii au 
problemele de proce-
dură, cu toate că atît 
în Codul penal, cît şi 
civil se spune că noi 
sîntem egali cu cele-
lalte organe de drept, 
dar în realitate nu este chiar aşa. Noi sîntem singuri în faţa 
maşinii de stat şi în faţa organelor care reprezintă statul”, a 
menţionat Gheorghe Amihalachioaie. 

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 
vede rezolvarea problemei corupţiei doar de la cap, adică în-
cepînd de la conducerea de vîrf. „Dacă va fi bunăvoinţă din 
partea conducerii, atunci s-ar putea ca avocaţii să fie mai do-

A avut loc Congresul avocaţilor din Republica Moldova
taţi, să fie luaţi în seamă, să fie modificată legislaţia şi altele”, 
a spus Gheorghe Amihalachioaie. 

Un alt avocat, Ilie  Mîrzenco, a declarat că autorităţile pro-
cesuale se simt ca niciodată foarte puternice şi este greu de a 
apăra interesele cetăţenilor pentru că sînt la mijloc interesele 
statului. „Este foarte dureros că este dificil să avem o justiţie 
corectă şi un proces echitabil, aceasta este cea mai mare pro-

blemă a avocaţilor. 
Această problemă 
poate fi soluţionată 
doar la nivel  înalt, 
de către Parlament”, 
a spus Ilie Mîrzen-
co. 

Avocatul Ilie Ro-
taru a menţionat că 
o problemă este şi 
legislaţia imperfec-
tă. „Astăzi instanţele 
judecătoreşti foarte 
des încalcă proce-
dura şi în legislaţie a 
fost introdus special 
o prevedere ca avo-
caţii să înregistreze 
mersul obiectiv al 

procesului”, a spus avocatul. Avocatul a mai subliniat că nu 
crede că reforma justiţiei va îmbunătăţi sistemul judiciar. Ne-
număratele încercări de a schimba justiţia doar au dăunat sis-
temului, punînd în faţă nu cetăţeanul sau legea, ci interesele, a 
adăugat Ilie Rotaru. 

În total, în Republica Moldova sînt peste 2 mii de avo-
caţi.  

Parlamentul va purcede la 
dezbaterea reformei justiţiei 
şi structurilor de forţă imediat 
după alegerile locale din acest 
an. Pînă atunci Guvernul va 
examina şi va înainta setul 
de proiecte în această direc-
ţie forului legislativ. Despre 
aceasta au menţionat membrii 
din conducerea celor trei par-
tide din alianţa de guvernare,      
întruniţi luni, 16 mai, în cadrul 
unei şedinţe în format restrîns 
a Consiliului coaliţiei. 

Prim-vicepreşedintele Par-
lamentului, Vlad Plahotniuc, 
a declarat pentru presă că 

alianţa de guvernare va cere 
claritate Guvernului vizavi 
de termenele implementării, 
costurile şi efectele reformei 
justiţiei. 

,,În multiplele scrisori pe 
care le primesc la Parlament, 
oamenii mă întreabă de ce un 
proces în justiţie durează atît 
de mult, de ce acest proces 
este netransparent. De ce oa-
menii, în loc să se simtă prote-
jaţi de structurile de forţă, de 
fapt, se tem de ele?”, a menţi-
onat Vlad Plahotniuc. 

Politicianul a spus că din 
pachetul de legi privind refor-
ma justiţiei, doar o iniţiativă 
legislativă se află în Parla-
ment, fiind vorba despre pro-
iectul Legii privind restruc-
turarea instanţelor speciali-
zate. ,,Restul proiectelor vor 
fi înaintate spre dezbatere în 

Reforma justiţiei va 
începe după alegerile locale

Legislativ spre mijlocul lunii 
iunie”, a specificat prim-vice-
preşedintele Parlamentului. 

Vicepreşedintele forului 
legislativ, Liliana Palihovici a 
adăugat că în setul de reforme 
a justiţiei mai intră şi reforma 
procedurii penale şi civile, 
precum şi reformarea Centru-
lui de Combatere a Crimelor 
Economice şi Corupţiei. 

„Am discutat şi despre 
viceminiştri, însă la nivel 
general şi doar pe principiu, 
dacă nu există obiecţii privind 
numirea acestora din partea 
membrilor Alianţei. Obiecţii 
nu au fost, iar în următoarele 
şedinţe ale Guvernului vor 
fi numiţi şi acei viceminiştri 
care încă nu şi-au ocupat fo-
toliile”, a menţionat Liliana 
Palihovici. 

Liderul fracţiunii Parti-
dului Liberal, Ion Hadârcă, a 
menţionat că, în urma discuţi-
ilor de luni 16 mai, s-a consta-
tat necesitatea convocării mai 
dese a şedinţelor Consiliului 
alianţei de guvernare pentru 
rezolvarea unui set de proble-
me care nu mai pot fi amîna-
te. Printre acestea deputatul a 
menţionat reforma administra-
ţiei publice locale în contextul 
exigenţelor europene în acest 
domeniu. Aici Ion Hadârcă 
s-a referit la necesitatea unor 
audieri a specialiştilor în do-
meniul administraţiei publice 
locale, procedură care urmea-
ză a fi realizată pînă la convo-
carea Consiliului alianţei pre-
conizat pentru vineri, 20 mai.  
La şedinţa grupului restrîns 
al alianţei au lipsit liderii de 
partide. Printre cei prezenţi 
au mai fost deputatul PDM,    
Dumitru Diacov, liderul frac-
ţiunii PLDM, Valeriu Streleţ 
şi ministrul Economiei Vale-
riu Lazăr.

Planul național de acţi-
uni în domeniul drepturi-
lor omului (PNADO) pen-
tru anii 2011-2014 a fost 
aprobat de Parlamentul 
Republicii Moldova, re-
cent. Planul reprezintă un 
document de politici naţi-
onal, care are ca obiectiv 
principal să asigure im-
plementarea unei strategii 
unice a instituţiilor sta-

tului şi a societăţii civile 
care vizează producerea 
unor schimbări pozitive 
în ceea ce priveşte asigu-
rarea drepturilor omului 
în Republica Moldova.

Astfel, potrivit proiec-
tului, Republica Moldova 
urmează să adere la in-
strumentele internaţionale 
în domeniul drepturilor 
omului la care încă nu 
este parte, precum şi să 
implementeze un şir în-
treg de acţiuni ce vizează 
asigurarea accesului liber 
la justiţie, perfecţionarea 
mecanismelor naţionale 
de apărare a drepturilor 
omului, consolidarea gru-

purilor defavorizate, spo-
rirea nivelului de pregăti-
re profesională, morală şi 
disciplinară a cetăţenilor 
în domeniul drepturilor 
omului.

Un aspect important 
al proiectului îl reprezin-
tă mecanismul de moni-
torizare a implementării 
obiectivelor propuse. În 
acest scop, Guvernul ur-

mează să creeze Comisia 
Naţională pentru imple-
mentarea PNADO pentru 
anii 2011-2014, iar la ni-
vel local implementarea 
va fi monitorizată de co-
ordonatorul în domeniul 
drepturilor omului.

Pentru implementarea 
PNADO 2011-2014 sînt 
preconizate surse financi-
are din bugetul public na-
ţional, mijloace financia-
re ale organizaţiilor inter-
naţionale, organizaţiilor 
necomerciale, donaţii ale 
societăţilor comerciale şi 
cele oferite de persoanele 
fizice.

Drepturile omului 
protejate printr-un 

plan național
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Recent, Procurorul 
General Valeriu Zubco 
a întreprins o vizită la 
Ankara, pentru a sem-
na Declaraţia de comun 
acord între Procuratura 
Generală a Republicii 
Moldova şi Ministerul 
Justiţiei al Republicii 
Turcia. Pe durata aflării 
sale oficiale în Turcia, 
Procurorul General a 
fost însoţit de Gheorghe 
Leiciu, Procurorul UTA 
Găgăuzia. 

Obiectivul central al 
Declaraţiei constă în dezvol-
tarea unei cooperări bilaterale 
în vederea prevenirii şi com-
baterii criminalităţii, cu pre-
cădere a cazurilor de corup-
ţie, spălare de bani, trafic de 
fiinţe umane, a criminalităţii 
organizate şi transfrontaliere. 

Procurorul General a re-

Semnarea Declaraţiei de comun acord  între Procuratura Generală 
a Republicii Moldova  şi Ministerul Justiţiei al Republicii Turcia 

marcat importanţa pe care 
colegii din Turcia o acordă 
proiectelor bilaterale de co-
laborare cu Procuratura Re-
publicii Moldova care vor 
rezulta din implementarea 
acestui acord. ,,Semnarea do-
cumentului marchează o nouă 
etapă în dezvoltarea bunelor 
relaţii existente între cele 

două ţări. Acordul vizează 
domenii relevante precum, 
delegarea periodică a repre-
zentanţilor din ambele state 
pentru schimb de experienţă 
şi de informaţii cu privire 
la legislaţia şi jurisprudenţa 
în domeniile de interes co-
mun, pornind de la realizările 
din fiecare ţară”, a declarat 

Procurorul General, Valeriu  
Zubco.

În limitele competenţelor 
şi conform legislaţiei din am-
bele state, părţile vor depune 

toată diligenţa şi vor coopera 
cu organele competente, în 
scopul facilitării şi acceleră-
rii procedurilor de acordare 

a asistenţei juridice, vor in-
teracţiona în sensul acordării 
asistenţei logistice şi comple-
tării bazei metodice în dome-
niile de activitate. 

Prezenta Declaraţie a in-
trat în vigoare la 5 mai 2011 
şi se va aplica pe toată durata 
valabilităţii Convenţiei Eu-

ropene de asistenţă juridică 
în materie penală, semnată 
la Strasbourg pe 20 aprilie 
1959. 

După Italia, România, Ir-
landa, Ungaria şi Ucraina, 
Turcia este a şasea ţară cu 
care Procuratura Republi-
cii Moldova a încheiat un 
tratat de acordare a asisten-
ţei juridice internaţionale.

Pe durata vizitei în 
Turcia, Procurorul Gene-
ral Valeriu Zubco a avut 
întrevederi cu Procurorul 
General al oraşului Anka-
ra, oficialităţi din cadrul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Ministe-
rului Justiţiei din Turcia, 
cu preşedintele Academi-

ei Juridice din Ankara. De 
asemenea, V. Zubco a vizitat 
penitenciarul din regiunea 
Sincan, Ankara.

Procuratura Generală

Recent, Comitetul ONU împotri-
va torturii a dat publicităţii concluzi-
ile sale cu privire la studiul realizat 
de Amnesty International. În acest 
context, comitetul şi-a exprimat în-
grijorarea cu privire la „acuzaţiile 
numeroase şi întemeiate de aplica-
rea pe larg a torturii şi a altor for-
me de maltratare faţă de persoanele 
aflate în custodia poliţiei” şi a cerut 
autorităţilor moldovene să condam-
ne public şi fără echivoc tortura. La 
fel de alarmant este faptul că institu-
ţiile de detenţie preventivă se află şi 
în continuare în jurisdicţia poliţiei, 
în pofida faptului că planurile de a 
construi noi centre de detenţie şi de 
a transmite administrarea acestora 
Ministerului Justiţiei au constituit 
parte integrantă a Planului Naţional 
de Acţiuni în domeniul Drepturilor 
Omului în Republica Moldova pen-
tru anul 2005. În această ordine de 
idei, comitetul subliniază că asigu-
rarea separării autorităţilor respon-
sabile pentru interogare de cele res-
ponsabile pentru detenţie reprezintă 
o garanţie semnificativă împotriva 
torturii şi a altor forme de maltratare 
în închisori.    

Un alt aspect analizat de Am-
nesty International în raportul său 
vizează impunitatea. În luna no-
iembrie a anului trecut, Procuratura 
Generală a declarat că sistemul de 
procurori specializaţi în investigarea 
acuzaţiilor de tortură, care funcţio-
nează din anul 2007 în Bălţi, Cahul 
şi în Chişinău, va fi extins la nive-
lul întregii ţări. Cu toate acestea, se 
menţionează în studiu, impunitatea 
pentru responsabilii de tortură sau 
alte forme de maltratare încă mai 
continuă. Astfel, statul nu a reuşit să 
efectueze investigaţii prompte, deta-
liate şi independente în baza acuza-
ţiilor de tortură. Totodată, martorii 

Amnesty International: În Moldova tortura se simte încă la ea acasă
Tortura şi alte forme de maltratare a deţinuţilor în comisaria-

tele de poliţie este la fel de răspîndită сa şi în perioada anterioară, 
statul nu a reuşit să efectueze investigaţii prompte şi imparţiale 
cu privire la evenimentele din 7 aprilie 2009, iar ofiţerii de poliţie 
au evitat sancţiunile. Acestea sînt cele mai importante concluzii 
ale raportului Amnesty International cu privire la situaţia drep-
turilor omului în Republica Moldova. Raportul cuprinde perioa-
da ianuarie-decembrie 2011.     

au fost puşi în pericol, prin faptul, că 
ofiţerii de poliţie, anchetaţi pentru 
tortură sau alte forme de maltratare, 
nu au fost suspendaţi din funcţie pe 
durata anchetei oficiale. În unele ca-
zuri, ofiţerii de poliţie au scăpat ne-
sancţionaţi, se mai precizează aici. 

În raport se menţionează şi cazul 
a doi ofiţeri de poliţie care au fost 
condamnaţi, în noiembrie 2007, la 
şase ani de închisoare, pentru tortu-
rarea unei persoane. Către sfîrşitul 
anului, aceştia se aflau încă în liber-
tate, trăind deschis în Moldova şi 
doar urmînd să-şi ispăşească terme-
nul de detenţie. În februarie 2008, 
victima s-a adresat cu o plîngere 
către Amnesty International, sus-
ţinînd că ea şi avocatul acesteia au 
fost hărţuiţi de către ofiţerii de po-
liţie, care au torturat-o în luna mai 
a anului 2007. În martie 2008, Pro-
curatura Generală a informat despre 
faptul că ofiţerii de poliţie respectivi 
nu au fost arestaţi, deoarece aceştia 
au contestat acuzaţiile. În septem-
brie 2008, Curtea Supremă le-a res-
pins apelul. 

Conform datelor prezentate de 
experţii Amnesty, spre sfîrşitul anu-
lui 2010, procesele de judecată îm-
potriva ofiţerilor de poliţie acuzaţi 
de tortură şi alte forme de maltrata-
re încă mai continuau, ca urmare a 
numărului mare de reţineri efectua-
te în timpul şi după demonstraţiile 
violente din aprilie 2009 împotriva 
rezultatelor alegerilor parlamentare. 
Avocaţii şi ONG-urile au raportat 
tergiversări şi reţineri de probe din 
partea autorităţilor. În august, mem-
brii Comisiei Naţionale, înfiinţată în 
octombrie 2009, cu scopul de a in-
vestiga şi a elabora un raport privind 
evenimentele care au avut loc, au 
declarat că Ministerul Afacerilor In-
terne a ascuns probe video, filmate 

de către forţele operative din stradă, 
în timpul demonstraţiilor. Acest fapt 
a ieşit la iveală atunci cînd Procura-
tura Generală a difuzat un material 
video, filmat de forţele operative ale 
Ministerului Afacerilor Interne, care 
nu a fost pus anterior la dispoziţia 
Comisiei Naţionale. 

În luna mai, o anchetă cu privi-
re la maltratarea lui Damian Hîncu 
de către cîţiva ofiţeri de poliţie, în 
timpul protestelor din luna aprilie 
2009, a fost suspendată, pe motiv că 
acesta nu ar fi putut identifica poli-
ţiştii, deoarece a fost forţat să stea 
cu faţa la pămînt în timpul bătăii. 
În scurt timp după ce cazul a fost 
suspendat, au ieşit la lumină înregis-
trări ale camerelor de supraveghere, 
unde se vedea că Damian Hîncu era 
bătut de cineva, care semăna foarte 
mult cu şeful poliţiei din Chişinău. 
Un nou caz a fost iniţiat împotriva 
şefului poliţiei, care şi-a dat ulterior 
demisia. 

Un alt compartiment ce ţine de 
drepturile omului, monitorizat de 
experţii Amnesty, vizează libertatea 
de exprimare. Reprezentanţii insti-
tuţiei analizează gradul de respecta-
re a drepturilor lesbienelor, gay-lor, 
bisexualilor şi transsexualilor în 
Republica Moldova. Concluziile nu 
sînt dintre cele mai îmbucurătoare. 
Astfel, pe data de 28 aprilie, Curtea 
de Apel Chişinău a decis ca marşul 
pentru egalitate, planificat de către 
activiştii pentru protecţia drepturi-
lor LGBT pentru 2 mai, în centrul       
Capitalei, să fie relocalizat într-o 
zonă izolată a oraşului, în temeiul 
„îngrijorărilor cu privire la securita-
tea şi moralitatea publică”. Organi-
zaţia Centrul de Informaţii „Gender-
Doc-M” a notificat, în luna martie, 
Primăria municipiului Chişinău, că 
va organiza o demonstraţie în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale, anticipînd 
prezenţa a circa 50 de participanţi. 
Organizaţia nu a primit nici un răs-
puns, însă Primăria Chişinău a îna-
intat o cerere către Curtea de Apel, 
pentru ca aceasta să interzică orga-
nizarea marşului în centrul oraşului. 
Activiştii au refuzat să organizeze 
marşul în zona autorizată, în semn 

de protest împotriva deciziei luate. 
Autorităţile locale au optat pentru 
interzicerea marşului, ca urmare a 
numeroaselor petiţii înaintate de 
grupuri religioase şi care se expun 
împotriva drepturilor pentru repre-
zentanţii LGBT. Contrademonstra-
ţia organizată de aceste grupuri a 
fost autorizată să se desfăşoare în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale. 

O problemă care îi îngrijorează pe 
reprezentanţii Amnesty International 
ţine de procese de judecată inechi-
tabile, care nu sînt o raritate pentru 
Republica Moldova, în special pen-
tru regiunea transnistreană. În raport 
se aduce exemplul jurnalistului Er-
nest Vardanean. Pe data de 7 aprilie, 
acesta a fost reţinut lîngă casa sa din 

Tiraspol, fiind acuzat de „trădare în 
formă de spionaj”. Această infracţiu-
ne se pedepseşte cu privaţiune de li-
bertate pe un termen cuprins între 12 
şi 20 de ani. Pe data de 11 mai, înain-
te de începerea procesului, postul de 
televiziune principal din Transnistria 
a difuzat un material video, potrivit 
căruia, ministrul de facto al Securită-
ţii Statului de pe malul stîng al Nis-
trului îl declara pe Ernest Vardanean 
vinovat de infracţiunea de care a fost 
acuzat. Jurnalistul a apărut şi el în 
înregistrarea video, confirmînd acu-
zaţiile ministrului şi exprimîndu-şi 
regretul cu privire la „greşeala enor-
mă” comisă. Ulterior, materialul vi-

deo a devenit disponibil pe Internet.       
Ernest Vardanean nu a avut aproape 
nici un contact cu lumea din afara 
locului de detenţie în timpul celor 42 
de zile înainte de difuzarea acestui 
video. Potrivit informaţiilor deţinu-
te, spre sfîrşitul anului, acesta se afla 
în detenţie preventivă în incinta Ser-
viciului Naţional de Securitate din 
Tiraspol. Totuşi, recent acesta a fost 
amnistiat de către liderul autoprocla-
matei republici, Igor Smirnov.

Pe lîngă toate observaţiile enu-
merate în raportul Amnesty Inter-
national, mai este specificată şi o 
realizare indiscutabilă a ţării noas-
tre. Astfel, pe data de 12 octombrie 
2010, Republica Moldova a ratifi-
cat, în sfîrşit, Statutul de la Roma al 

Curţii Penale Internaţionale, care a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, 
acţiune atît de mult aşteptată de so-
cietatea civilă.

Pe plan internaţional, raportul 
Amnesty International confirmă 
existenţa unor restricţii specifice cu 
privire la libertatea de exprimare în 
cel puţin 89 de ţări, scoate în eviden-
ţă cazuri ale prizonierilor pe criterii 
politice din cel puţin 48 de ţări, con-
firmă acţiuni de tortură şi maltratare 
în cel puţin 98 de ţări şi informează 
despre  procese inechitabile de jude-
cată în cel puţin 54 de ţări.

Lilia DUMINICA
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Lauri pentru echipa Academiei 
Naţionale de şah din Moldova - 
Universitatea ,,Constantin Stere”, 
care a devenit recent campioană a 
ţării. 

În decurs de 2 zile şahiştii au 
disputat două cupe naţionale, am-
bele fiind cîştigate de Academia 
Naţională de şah, ceea ce este o 
premieră absolută pentru şahul au-
tohton.

 În alocuţiunea sa, Gheorghe 
Avornic, reprezentantul echipei 
Academiei Naţionale de şah - Uni-
versitatea ,,Constantin Stere”, a 
subliniat faptul că această victorie 
reprezintă o surpriză pentru în-
treaga republică, în special pentru 
marii maeştri. ,,Dacă există entuzi-
asm, echipă, există şi victorii. Două 
victorii consecutive, în opinia mea, 
este ceva destul de semnificativ. 
Cred că acest fapt va motiva întrea-
ga echipă să se pregătească destul 
de serios pentru competiţiile euro-
pene”, a mai subliniat Gh. Avornic.

Pentru echipa campioană au 
evoluat: Viorel Iordăchescu, Sergi-
uVedmediuc, Pavel Vavirc, Sergiu 
Bargan, Anatol Băţ, Vasile Gavri-
liţă şi Mihai Croitor. De asemenea, 
la competiţie a participat şi elita 
şahului european: Vugar Gaşimov, 
numărul 10 în ratingul mondial, 

Academia de şah din Moldova - Universitatea ,,Constantin 
Stere” a devenit campioană a Moldovei

european Liviu Nisipeanu. Aceştia 
au ajutat echipa Academiei Naţio-
nale de şah a Moldovei din Chişi-
nău, să cîştige trofeul principal al 
turneului, pentru care au concurat 

de rînd cu alte 5 cluburi din Moldo-
va, în componenţa cărora evoluează 
cunoscuţi maeştri din Rusia, Israel, 
SUA şi România.

„Pentru mine Cupa Moldovei 

este un bun antrenament. Este foar-
te comod că această competiţie s-a 
desfăşurat într-o singură zi. Mă bu-
cur mult că am putut să ajut Acade-
mia Naţională de şah a Moldovei. 
La moment mă pregătesc pentru un 
turneu internaţional de prestigiu, 
care urmează să aibă loc în Româ-
nia şi va reuni şahiştii de top din 
întreaga lume”, a subliniat campio-
nul european, Liviu Nisipeanu.

Al doilea turneu de şah rapid 
s-a desfăşurat după sistemul olim-
pic. În marea finală s-au înfruntat 
formaţiile celor mai buni şahişti 
moldoveni, care nu au ezitat să-şi 
demonstreze măiestria. 

Totodată, în cadrul competiţiilor 
au fost antrenaţi şi cei mai talentați 
copii din țara noastră, aceştia bene-
ficiind de o lecţie de şah susţinută 
chiar de Vugar Gaşimov. Învingă-
torii au fost premiaţi.

Pentru victoria obţinută în Cupa 
Moldovei, Academia Naţională de 
şah a beneficiat de un premiu în 
valoare de 4 mii de lei şi a primit 
dreptul de a evolua în cadrul Cupei 
Campionilor Europeni pe echipe, 
care se va desfăşura în perioada 24 
septembrie - 2 octombrie în Slove-
nia.

Irina BUREA

campionii Liviu Dieter Nisipeanu, 
Boris Itchis, Gergely Szabo.

În cadrul primei ediţii a Cupei 
Moldovei la şah, pe echipe, au evo-
luat: Vugar Gaşimov şi campionul 

Şirul activităţilor consa-
crate aniversării a 65-a de 
la fondarea Universităţii de 
Stat din Moldova (USM) 
continuă. Iar Facultatea de 
drept din cadrul prestigioasei 

instituţii se face remarcabilă 
prin organizarea ireproşa-
bilă a unui gen de activităţi 
care se încadrează perfect în 
standardele unei instituţii de 
învăţămînt superior de elită. 
În această ordine de idei, la 
12-13 mai curent, Facultatea 
de drept (USM) în parteneri-
at cu Departamentul tineret 
al Uniunii Juriştilor din Mol-
dova, Alianța Studenților din 
Moldova au desfăşurat con-
ferinţa ştiinţifică internaţio-
nală cu genericul ,,Perspec-
tivele dezvoltării tînărului 
jurist”. La eveniment au par-
ticipat personalităţi marcante 
din jurisprudenţa autohtonă, 
reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Interne, Minis-
terului Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, pre-
cum şi studenţi de la facul-
tăţile de drept din cadrul 
USM, ULIM, Academiei de 
Poliţie ,,Ştefan cel Mare”, 
Universității ,,A. Russo” din 

Bălţi, Universității de Studii 
Europene, Universității Sla-
vone din Moldova etc. 

Conferinţa şi-a început 
lucrările cu discursuri ale 
personalităţilor din justiţia 
naţională, prin care au apre-
ciat generaţia tînără, energi-
că, de viitori jurişti, pentru 
nivelul înalt de organizare 
al evenimentului, încurajîn-
du-i să nu renunţe niciodată 
la astfel de fapte frumoase 
şi demne de urmat, deoare-
ce numai în aşa mod se pot 
atinge dezideratele propuse 
privind dezvoltarea şi pros-
perarea societăţii din care 
facem parte.

Alocuţiuni cu totul şi cu 
totul speciale au susţinut 
Gheorghe Avornic, decanul 

Facultăţii de drept a USM, 
Mihail Revenco, prorecto-
rul USM pentru activitatea 
ştiinţifică, Dumitru Pulbere, 
preşedintele Curţii Constitu-
ţionale a Republicii Moldo-

va, Tudor Popovici, doctor 
în drept, conferenţiar uni-
versitar, judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie, Dumi-
tru Visternicean, membru al 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, Emilian Brenici, 
director  al Departamentului 
drept internaţional din cadrul 
Ministerului Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene.

Toate aceste personalităţi 
le-au vorbit celor care aspiră 
la nobila profesiune de jurist, 
despre importanţa studiilor şi 
practicii juridice pentru a re-
uşi în cariera juridică, remar-
cînd faptul că nu este destul 
doar a deţine diploma de 
jurist ci pentru a fi un jurist 
profesionist este necesar de 
a studia profund şi continuu 

legile pentru a putea pătrun-
de în esenţa lor şi a le aplica 
corect în practică.

Totodată, a fost remarcat 
faptul că această conferinţă 
constituie o întîlnire bine-
venită dintre generaţiile de 
actuali şi viitori jurişti care 
oferă oportunitatea  de a dis-
cuta subiecte concrete prin 
prisma trecutului, prezentu-
lui şi viitorului.

Un moment aparte al 
conferinţei l-a constituit pre-
zenţa lui Oleg Efrim, noul 
ministru al Justiţiei, care a 
fost felicitat de către toţi cei 
prezenţi la întrunire cu oca-
zia numirii sale în înalta dar 

şi responsabila funcţie.
Privind lucrurile prin 

prisma obiectivităţii toa-
te rapoartele prezentate au 
impresionat auditoriul prin 
tratarea minuţioasă şi bine 
argumentată a temei puse în 

Perspectivele tînărului jurist abordate de viitori jurişti
discuţie şi nu în ultimul rînd, 
prin diversitatea lor tema-
tică. Astfel, deşi conferinţa 
a fost organizată pe secţi-
uni: Drept privat şi Drept 
public, subiectele abordate 
de către participanţi  au cu-
prins aproape toate ramurile 
dreptului ca ştiinţă, aspecte 
comparative dintre teorie şi 
practică etc. 

,,Rolul juristului în sta-
tul de drept”, ,,Uzucapiu-
nea imobiliară”, ,,Apărarea 
onoarei, demnităţii şi reputa-
ţiei profesionale”, ,,Eroarea 
– viciu de consimţămînt”, 
,,Contractul de joc şi pari-
uri”, ,,Contradicţia dintre 

dreptul la viaţă şi avort”, 
,,Statul de drept. Republica 
Moldova ca stat de drept”, 
,,Rolul parlamentelor naţi-
onale în UE” – acestea sînt 
doar cîteva dintre cele mai 
interesante tematici aborda-

te în cadrul conferinţei  care 
au generat discuţii aprinse, 
cărora raportorii au reuşit să 
le facă faţă, dînd dovadă de o 
bună pregătire.

Spre finalul conferinţei, 
raportorilor le-au fost înmî-
nate diplome de participa-
re. Rezumatele rapoartelor 
prezentate vor fi publica-
te în culegerea lucrărilor 
conferinței.

Conducătorul grupului 
de organizare a conferinței, 
Vladimir Palamarciuc a 
evidențiat că tinerii juriști 
au necesitatea de a dezvolta 
relațiile interuniversitare în 
domeniul științific, fapt ce 

contribuie la o mai bună pre-
gătire profesională și la ridi-
carea nivelului  de cultură ju-
ridică în rîndurile tineretului 
studios.

Irina BUREA
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În următorii patru ani, în 
Republica Moldova va creşte 
simţitor consumul de energie 
din surse regenerabile. Peste 
130 de grădiniţe, şcoli, cen-
tre medicale, alte instituţii 
publice rurale şi peste 500 
de gospodării casnice vor fi 
încălzite cu energie produsă 
local, din biomasă, în special 
din paie de grîu şi alte deşe-
uri cerealiere. Acestea sînt 
cîteva din obiectivele-cheie 
ale  Proiectului ,,Energie și 
Biomasă”, finanţat de Uniu-
nea Europeană cu 14 mln de 
euro, lansat la 17 mai de către 
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), 
în parteneriat cu Guvernul 
Republicii Moldova.  

Proiectul ,,Energie şi Bi-
omasă” reprezintă în prezent 
cea mai ambiţioasă iniţiati-
vă în domeniul promovării 
energiei regenerabile în Re-
publica Moldova. Proiectul 
va contribui la sporirea secu-
rităţii energetice, la crearea 
unor pieţe funcţionale a teh-
nologiilor şi combustibilului 
pe bază de biomasă, la cre-
area de noi locuri de muncă 
şi la acumularea de noi surse 
de venit la nivel local şi re-
gional. 

„Republica Moldova este 
dependentă de importurile 
de energie, iată de ce identi-
ficarea de noi surse energe-
tice este o prioritate pentru 
Guvern. Fiind o ţară relativ 
agrară, cea mai accesibilă 

A fost lansat Proiectul „Energie şi Biomasă” cu un buget total 
de 14,56 mln euro, acordaţi de UE şi PNUD 

şi potrivită sursă de energie 
este biomasa. Guvernul şi-a 
asumat angajamentul de a re-
forma sectorul energetic prin 
sporirea securităţii energe-
tice, diversificarea surselor 
de energie şi atragerea de in-
vestiţii în domeniu. Strategia 
energetică a ţării prevede ca, 
pînă în 2020, energia regene-
rabilă să constituie 20% din 
totalul energiei consumate”, 
a declarat Ilarion Popa, vice 
ministru al Economiei. 

Peste 95% din necesarul 
energetic al ţării, în mare 
combustibili fosili, este asi-
gurat din importuri. Totoda-
tă, Republica Moldova are un 
potenţial mare de producere 
a energiei din surse regene-
rabile, care este, deocamda-
tă, neexploatat. Recentele 
studii au arătat că una din 
cele mai sigure şi uşor ac-
cesibile surse alternative de 
energie sînt paiele şi alte de-
şeuri cerealiere. Anual, Re-
publica Moldova produce, în 
medie, 700 mii tone de paie 
care fac posibilă generarea a 
circa 700 milioane KWh de 
energie termică pe an. 

„Energia regenerabilă 
joacă un rol-cheie în redu-
cerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi a altor forme 
de poluare a mediului, con-
tribuind, totodată, la diversi-
ficarea şi sporirea securităţii 
energetice şi implementarea 
tehnologiilor verzi în indus-
trie. Uniunea Europeană şi-a 

propus ca, pînă în 2020, 20% 
din totalul energiei folosite 
în UE să fie regenerabilă. 
Acest cadru european ur-
mează să-l ajute pe fiecare 
să se îndrepte spre surse mai 

sigure de furnizare a energi-
ei”, a menţionat Dirk Schue-
bel, şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în Moldova. „Gu-
vernul Republicii Moldova 
şi-a anunţat intenţia de a 
diversifica sursele energeti-
ce, prevederi stipulate într-o 
serie de documente de poli-
tici, atingerea unor asemenea 
obiective fiind o adevăra-
tă provocare şi schimbare. 
Uniunea Europeană şi alţi 
donatori sînt gata să ofere 

asistenţă în scopul atingerii 
obiectivelor de politici anun-
ţate. Unul din aceste proiec-
te este ,,Energie şi Biomasă 
în Moldova” ce îşi propune 
sporirea consumului de ener-

gie din surse regenerabile şi, 
totodată,  îmbunătăţirea con-
fortului termic în instituţiile 
publice rurale, inclusiv şcoli, 
centre comunitare, utilizînd 
paiele furnizate de antrepre-
norii agricoli”, a mai spus D. 
Schuebel. 

Proiectul ,,Energie şi Bi-
omasă în Moldova” sprijină 
autorităţile în acţiunile de 
diversificare a surselor ener-
getice. Ca rezultat al imple-
mentării proiectului, Repu-

blica Moldova va dispune de 
un sistem sigur şi durabil de 
furnizare a energiei din sur-
se regenerate în peste 130 de 
comunităţi rurale selectate, 
cu potenţial de replicare în 

toată ţara. Numeroase insti-
tuţii publice rurale şi gos-
podării casnice îşi vor spori 
confortul termic şi vor eco-
nomisi bani la plata energiei 
consumate. Antreprenorii 
locali producători de cereale 
şi furnizorii de echipament 
tehnic vor beneficia de noi 
oportunităţi de afaceri.  

„Acest proiect va fi activ 
în toate regiunile Republicii 
Moldova şi va oferi numeroa-
se beneficii pentru comunită-

ţile rurale. Securitatea energe-
tică locală şi confortul termic 
ale multor şcoli, grădiniţe, 
clinici, centre comunitare vor 
fi sporite. În acelaşi timp, noi 
locuri de muncă vor fi create 
în urma stabilirii unor canale 
de distribuție a combustibilu-
lui din biomasă, la nivel local, 
astfel contribuind la asigura-
rea de noi surse de venit și 
la reducerea sărăciei în sate. 
PNUD vede această iniţiativă 
ca pe un pas important în pro-
movarea energiei regenerabi-
le, ce are potenţial de replicare 
în toată ţara”, a conchis  Kaa-
rina Immonen, reprezentant 
permanent PNUD Moldova.   
Energia produsă din bioma-
să are mai multe beneficii. 
Ea reduce dependenţa de 
importuri, sporeşte securi-
tatea  energetică a ţării, are 
costuri mai mici, stimulează 
dezvoltarea economiei loca-
le şi a comunităţilor, permite 
dezvoltarea de noi afaceri și  
crearea de noi locuri de mun-
că. În plus, energia din surse 
regenerabile reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră şi po-
luarea mediului ambiant.       

Proiectul ,,Energie şi Bi-
omasă în Moldova” este un 
proiect de 4 ani, implementat 
în 2011-2014. Bugetul total 
al proiectului este de 14,56 
milioane euro, acordaţi de 
Uniunea Europeană (14 mln  
euro) şi PNUD Moldova 
(560 000 euro).

Primăria Chişinău va propune Guvernu-
lui să atribuie subdiviziunilor municipale 
competenţa de a sancţiona agenţii economici 
care pe timp de vară comercializează băuturi 
răcoritoare şi alte produse perisabile fără au-
torizaţie sau care nu corespund standardelor 
de calitate. 

„Una din aceste propuneri ar fi dreptul 
poliţiei de a confisca marfa în cazul depistă-
rii unor nereguli. În prezent se întîmplă aşa că 
Serviciul Medicină Preventivă nu poate aplica 
măsurile corespunzătoare, poliţia nu poate, in-
stanţa de judecată se conduce de altă lege şi 
noi avem un fel de fărădelege în municipiul 
Chişinău. Responsabilitatea este pe seama 
administraţiei publice locale, iar pîrghiile de 
sancţionare, din păcate, lipsesc”, a declarat în 
şedinţa de la Primărie şeful Direcţiei generale 
comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, 
Vladimir Nirca. 

Acesta a mai spus că Primăria este abi-
litată cu dreptul de a elibera autorizaţii, însă 
retragerea autorizaţiilor se hotărăşte doar în 
instanţa de judecată. „Cu aşa partajare de abi-
lităţi, ordine în oraş în viitorul apropiat nu se 
prevede”, a menţionat Vladimir Nirca. 

Primarul general interimar, Nistor             
Grozavu, afirmă că acesta nu este singurul do-
meniu în care municipalitatea nu are pîrghii de 
sancţionare. „La fel este şi în domeniul con-
strucţiilor, a transportului”, spune edilul. 

Pînă în acest moment, peste 80 de agenţi 
economici au primit autorizaţie de a comerci-
aliza băuturi răcoritoare pe timp estival. 

Autorităţile locale îşi 
reclamă dreptul de a 

sancţiona comercianţii 
care vînd băuturi 
răcoritoare fără 

autorizaţie

Preşedintele interimar al Republicii Mol-
dova, Marian Lupu, a declarat, cu ocazia 
Festivalului dedicat Zilei Internaţionale a Fa-
miliei, că Preşedinţia pregăteşte un Program 
Naţional pentru Susţinerea Valorilor Familiei, 
menţionînd că lucrul asupra proiectului deja a 
început în cadrul instituţiei prezidenţiale, po-
trivit Serviciului de presă al Preşedinţiei. 

În opinia lui Lupu, implementarea viito-
rului program va fi susţinută şi de Andreea 
Marin-Bănică, ambasador UNICEF şi oas-

Preşedinţia va pregăti un Program Naţional pentru 
Susţinerea Valorilor Familiei

pete de onoare al Festivalului Familiei de la 
Chişinău. „A venit timpul ca statul să se im-
plice cu adevărat în crearea condiţiilor adec-
vate pentru ca fiecare familie din Moldova 
să ducă un trai decent”, a argumentat Marian 
Lupu. El a punctat, în context, cîteva subiec-
te ce vor face parte din program, cum ar fi 
„susţinerea prioritară a mamei şi copilului, 
nevoia de secţii sportive şi stadioane pentru 
ca tînăra generaţie să fie sănătoasă, nevoia de 
grădiniţe, şcoli, biblioteci, centre vocaţiona-

le şi cămine culturale, care să reducă nivelul 
criminalităţii juvenile”. 

Preşedintele a menţionat şi o altă problemă 
care destramă familii în Moldova: rata înaltă a 
şomajului. „Voi insista ca structurile de stat să 
găsească remediile necesare pentru ca famili-
ile din Moldova să fie complete, ca părinţii să 
fie alături de copiii lor şi să le ofere cea mai 
bună educaţie, care nu poate fi substituită de 
nimeni şi de nimic şi pe care o numim „cei 7 
ani de-acasă”, a menţionat Marian Lupu.  

787 de milioane 984 mii de lei vor fi utilizate în anul 2011 pentru 
reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice, bani prevăzuţi în Fondul 
rutier, comparativ cu 580 milioane de lei, în anul trecut. O hotărîre în 
acest sens a fost aprobată, recent, de Guvern. 

Potrivit lui Boris Gherasim, viceministru al Transporturilor şi In-
frastructurii Drumurilor, din această sumă, 184 milioane de lei se pre-
văd pentru reparaţia drumurilor, cu 50 de milioane mai mult faţă de 
2010. Alte peste 331 milioane de lei se preconizează pentru întreţinerea 
şi reparaţia curentă a drumurilor. Pe parcursul anului vor fi efectuate lu-
crări de executare a straturilor de egalizare şi remediere a degradărilor 
cu o suprafaţă de peste două milioane de metri pătraţi. De asemenea, 
se prevede aplicarea tratamentelor bituminoase pe o lungime de 323 

de kilometri. Totodată, va fi refăcută îmbrăcămintea drumurilor locale 
pietruite pe o suprafaţă de peste 800 mii de metri pătraţi. 

Pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere pe drumurile publi-
ce, vor fi alocate 40 milioane de lei pentru efectuarea marcajului părţii 
carosabile şi instalarea indicatoarelor rutiere. 

La fel, pentru dotarea întreprinderilor de întreţinere a drumurilor 
cu utilaje şi unităţi de transport vor fi direcţionate 120 milioane de lei, 
restul vor fi alocate pentru crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie 
a drumurilor, alte capitole. 

De asemenea, Cabinetul de miniştri a aprobat trecerea în proprie-
tatea publică a statului a 70 de drumuri naţionale cu suprafaţa totală de 
10 mii 745 de hectare.

Circa 788 milioane de lei vor fi alocate pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor

 Vestita vedetă de televiziune din România, 
Andreea Marin a vizitat deţinutele moldoven-
ce de la Rusca, în cadrul Festivalului Familia 
organizat de ONU. 

Frumoasa divă a intrat, practic, în fiecare 
celulă şi a discutat cu deţinutele, oferindu-le 
consiliere psihologică, în special celor care îşi 
cresc copiii după gratii.

Zîna Surprizelor chiar a luat prînzul împre-
ună cu femeile condamnate şi a spus ca ,,dacă 
e aşa în fiecare zi, atunci e bine”.

,,Este un loc civilizat în care femeia aflată 
în detenţie are respect pentru demnitatea sa. 
Ea deja şi-a primit pedeapsa pentru ceea ce a 
făcut şi nu mai e nevoie de pedepse adiţiona-
le”, a declarat vedeta, la sfîrşitul vizitei.

Totodată, penitenciarul de la Rusca s-a ales 
cu mobilier pentru bucătărie şi un cuptor cu 
microunde pentru bucătăria mamelor cu copii, 
donate de Fondul ONU pentru Populaţie.

Andreea Marin, în calitatea sa de ambasa-
dor UNICEF al Bunăvoinţei pentru România, 

s-a aflat într-o vizită de 2 zile în ţara noastră 
pentru a participa la activităţi desfăşurate în 
cadrul festivalului Familia.

Ziua Internaţională a Familiei este celebra-
tă, în conformitate cu decizia Adunării Gene-
rale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată 
prin rezoluţia 47-237 din 20 septembrie 1993. 
Îcepînd cu 2010, Ziua Familiei este marcată şi 
în ţara noastră.

În penitenciarul din  Rusca îşi execută pe-
deapsa 274 de femei, dintre care 4 minore.

Andreea Marin la puşcărie
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Educaţie juridică

Sînt parte vătămată în cadrul examinării unei 
cauze penale și cred că multe acţiuni întreprin-
se de funcţionarii responsabili îmi lezează direct 
drepturile prevăzute de lege. Vreau să ştiu cui aş 
putea să mă plîng pe acţiunile care le consider 
ilegale. 

Vasile PAntEA,
mun. Chişinău 

Conform art.313 din Co-
dul de procedură penală plîn-
gerile împotriva acţiunilor şi 
actelor ilegale ale organului 
de urmărire penală şi ale or-
ganelor care exercită activi-
tate operativă de investigaţii 
pot fi înaintate judecătorului 
de instrucţie de către bănuit, 
învinuit, apărător, partea vă-
tămată, de alţi participanţi la 
proces sau de către alte per-
soane, drepturile şi interese-
le legitime ale cărora au fost 
încălcate de aceste organe, 
în cazul în care persoana nu 
este de acord cu rezultatul 
examinării plîngerii sale de 
către procuror sau nu a primit 
răspuns la plîngerea sa de la 
procuror în termenul prevă-
zut de lege. Persoanele indi-
cate sînt în drept de a ataca 
judecătorului de instrucţie:

1) refuzul organului de 
urmărire penală: 

a) de a primi plîngerea 
sau denunţul privind pregă-
tirea sau săvîrşirea infracţi-
unii;

b) de a satisface demer-
surile în cazurile prevăzute 
de lege; 

c) de a începe urmărirea 
penală; 

2) ordonanţele privind 
încetarea urmăririi penale, 
clasarea cauzei penale sau 
scoaterea persoanei de sub 
urmărire penală; 

3) alte acţiuni care afec-
tează drepturile şi libertăţile 
constituţionale ale persoa-
nei.

Plîngerea poate fi îna-
intată, în termen de 10 zile, 
judecătorului de instrucţie la 
locul aflării organului care a 
admis încălcarea şi se exami-
nează în termen de 10 zile, 
cu participarea procurorului 
şi cu citarea persoanei care a 
depus plîngerea. Neprezen-
tarea persoanei care a depus 
plîngerea nu împiedică exa-
minarea plîngerii. Procuro-
rul este obligat să prezinte în 
instanţă materialele respec-
tive. În cadrul examinării 
plîngerii, procurorul şi per-
soana care a depus plîngerea 
dau explicaţii. Judecătorul 
de instrucţie, considerînd 
plîngerea întemeiată, adoptă 
o încheiere prin care obligă 
procurorul să lichideze în-
călcările depistate ale drep-
turilor şi libertăţilor omului 
sau ale persoanei juridice şi, 
după caz, declară nulitatea 
actului sau acţiunii procesu-
ale atacate. Constatînd că ac-
tele sau acţiunile atacate au 
fost efectuate în conformi-
tate cu legea şi că drepturile 
sau libertăţile omului sau ale 
persoanei juridice nu au fost 
încălcate, judecătorul de in-
strucţie pronunţă o încheiere 
privind respingerea plîngerii 
înaintate. Copia de pe înche-
iere se expediază persoanei 
care a depus plîngerea şi 
procurorului. Încheierea ju-
decătorului de instrucţie este 
irevocabilă.

Conform prevederilor  Re-
gulamentului privind întoc-
mirea, administrarea, trans-
miterea şi actualizarea listelor 
electorale,  elaborat în confor-
mitate cu prevederile Codului 
electoral se stabileşte proce-
dura de întocmire, adminis-
trare, transmitere, modificare 
a listelor electorale, inclusiv 
predarea acestora spre păstra-

re şi actualizare după perioada 
electorală.  Potrivit Codului 
electoral, există trei tipuri de 
liste electorale: de bază, supli-
mentare şi pentru votarea la 
locul aflării. Alegătorul poate 
fi înscris numai într-o singură 
listă electorală şi la o singură 
secţie de votare.

Listele electorale de bază 
sînt liste ce cuprind toţi ce-
tăţenii cu drept de vot care 
domiciliază ori îşi au reşedin-
ţa pe teritoriul unei secţii de 
votare. Alegătorul care are şi 
domiciliu, şi reşedinţă este în-
scris, în perioada valabilităţii 
reşedinţei, în lista electorală 
de bază de la secţia de votare 
în a cărei rază teritorială aces-
ta îşi are reşedinţa. În lista 
electorală de bază se includ 
militarii aflaţi în unităţile mi-
litare, precum şi membrii fa-
miliilor acestora, alţi alegători 
care domiciliază pe teritoriul 
unităţilor militare. Militarii 
domiciliaţi în afara unităţilor 
militare, precum şi membrii 
familiilor lor, se înscriu în 
listele electorale de la domi-
ciliu. Persoanele internate în 
spitalele amplasate pe acelaşi 
sector cu domiciliul lor, sînt 
incluse în listele electorale 
de bază şi votează conform 
regulilor votării la domiciliu.   
Înregistrarea alegătorilor în 

Listele electorale
listele electorale de bază înce-
tează cel mai tîrziu cu 25 de 
zile înainte de ziua alegerilor. 
Orice alte modificări şi com-
pletări sînt posibile cel tîrziu 
cu 5 zile pînă la ziua alegeri-
lor. Listele electorale de bază 
se transmit în termen de 3 zile, 
în format electronic, Comisiei 
Electorale Centrale pentru a fi 
plasate pe pagina web a CEC 

cu 20 de zile înainte de ziua 
alegerilor. 

Listele electorale se fac ac-
cesibile în localurile secţiilor 
de votare, cu 20 de zile înain-
te de ziua alegerilor. Alegăto-
rilor li se asigură posibilitatea 
de a lua cunoştinţă de listele 
electorale şi de a verifica co-
rectitudinea întocmirii lor. În 
cazul depistării unor erori în 
listă, alegătorul va depune o 
cerere scrisă însoţită de acte 
doveditoare care se anexea-
ză la lista electorală. Modifi-
cările în listele electorale se 
efectuează de către membrii 
biroului electoral al secţiei de 
votare. Alegătorii au dreptul 
să facă contestaţii împotriva 
neincluderii lor în listă sau 
excluderii din ea, precum şi 
împotriva altor erori comise 
la înscrierea datelor despre 
sine sau despre alţi alegători 
cel tîrziu cu 5 zile înainte de 
alegeri. Contestaţiile se exa-
minează de către organele 
electorale respective în de-
curs de 24 de ore, iar deciziile 
acestora pot fi contestate de 
subiecţii interesaţi în organele 
electorale ierarhic superioare 
şi instanţa de judecată, după 
procedura stabilită, în cazul 
în care aceştia au primit refuz 
de corectare, includere sau 
excludere din/în lista electo-

rală de bază. Persoanele cu 
drept de vot care, după ultima 
participare la alegeri,   şi-au 
schimbat locul de şedere sînt 
în drept, cel tîrziu cu 30 de 
zile înainte de ziua votării, 
să-şi declare locul nou de şe-
dere la organul administraţiei 
publice locale pentru a putea 
fi înscrise în lista electorală la 
secţia de votare corespunzător 

locului şederii. La declaraţia 
privind locul nou de şedere se 
anexează copia de pe actul de 
identitate al alegătorului. 

Înscrierea alegătorilor în 
lista electorală suplimentară 
se efectuează de către secreta-
rul biroului electoral al secţiei 
de votare şi se semnează de 
către acesta.  În lista electora-
lă suplimentară se înscriu:

a) alegătorii din raza sec-
ţiei de votare care nu au fost 
incluşi în listele electorale de 
bază, la prezentarea documen-
tului ce atestă domicilierea lor 
în perimetrul secţiei de votare 
în cauză;

b) alegătorii cu certificate 
pentru drept de vot. Certifi-
catele pentru drept de vot se 
anexează la lista electorală 
suplimentară;

c) alegătorii care nu au fost 
incluşi în listele electorale de 
bază pe motiv că nu au viză de 
domiciliu ori de reşedinţă vor 
putea vota în secţiile de votare 
corespunzătoare locului de în-
registrare la ultimul domiciliu 
sau reşedinţă;

d) persoanele deţinute pe 
baza unui mandat de arest 
pînă la pronunţarea sentin-
ţei judecătoreşti, persoanele 
condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) a 
căror sentinţă nu este defi-

nitivă, cele care execută o 
sancţiune contravenţională 
sub formă de arest, persoane-
le condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) prin 
hotărîre judecătorească de-
finitivă, aflate în instituţiile 
penitenciare;

e) alegătorii cu drept de 
vot, care în ziua votării se află 
în staţiuni balneare, case de 
odihnă, spitale amplasate în 
altă localitate decît locul per-
manent de trai al bolnavului, 
dar situate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

Lista electorală pentru 
votarea la locul aflării se în-
tocmeşte de către biroul elec-
toral al secţiei de votare şi se 
semnează de către membrul 
biroului. În baza listei elec-
torale pentru votarea la locul 
aflării votează doar alegătorii 
care, din motive de sănătate 
sau din alte motive temeinice, 
nu pot veni în localul de vo-
tare. Înscrierea în lista elec-
torală pentru votarea la locul 
aflării se efectuează în baza 
cererii scrise a solicitantului, 
începînd cu 2 săptămîni îna-
inte de ziua votării şi pînă la 
ora 18.00 a zilei precedente 
votării. În ziua votării, cereri-
le pot fi făcute în scris pînă la 
ora 15.00 dacă se prezintă şi 
certificat medical.

 În conformitate cu art.55 
din Codul electoral, la locul 
aflării votează:

a) alegătorii care, din mo-
tive de sănătate sau din alte 
motive temeinice (bolnavii 
care stau acasă, bătrînii), nu 
pot veni în localul de votare;

b) persoanele internate în 
spitalele amplasate pe acelaşi 
sector cu domiciliul lor  şi 
persoanele deţinute pe baza 
unui mandat de arest pînă la 
pronunţarea sentinţei judecă-
toreşti, persoanele condamna-
te la închisoare (privaţiune de 
libertate) a căror sentinţă nu 
este definitivă, cele care exe-
cută o sancţiune contravenţio-
nală sub formă de arest, per-
soanele condamnate la închi-
soare (privaţiune de libertate) 
prin hotărîre judecătorească 
definitivă, aflate în instituţiile 
penitenciare;

c) alegătorii cu drept de 
vot, care în ziua votării se află 
în staţiuni balneare, case de 
odihnă, spitale amplasate în 
altă localitate decît locul per-
manent de trai al bolnavului, 
dar situate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

În Republica Moldova a fost deschis primul club informal 
ce promovează sănătatea ca valoare socială. Clubul „Prosănă-
tate” este o platformă de comunicare între instituţiile de profil 
ale statului cu societatea civilă şi mass-media, care ar avea ac-
ţiuni concrete de promovare a sănătăţii. 

Membrul fondator, preşedinte al Asociaţiei pentru informa-
re publică „Publicmedia”, Petru Chiţanu, a declarat că acest 
club urmează să acţioneze pe două direcţii. Prima presupune 
informarea şi promovarea sănătăţii, iar cea de-a doua constă în 
monitorizarea reformelor în sănătate. 

Acţiunile clubului vor fi coordonate de către un consiliu, for-
mat din 9 membri. Aceştia urmează să se întrunească o dată la 
două luni pentru a discuta asupra agendei de lucru a clubului. 

Clubul „Prosănătate” este deschis pentru toate autorităţi-
le publice, organizaţiile societăţii civile şi mass-media, dar şi 
cetăţenii interesaţi de promovarea sănătăţii ca valoare socială. 
Aceştia sînt încurajaţi să vină cu iniţiative de promovare a să-

nătăţii, care pot fi transmise pe adresa de email: prosanatate@
mail.md. 

Iniţiativa de înfiinţare a unui club axat pe dimensiunea de 
promovare a sănătăţii ca valoare socială, lansată de către aso-
ciaţia pentru informare „Publicmedia”, a fost susţinută de către 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). 

Membrii fondatori ai clubului sînt: directorul general 
CNAM, Mircea Buga; viceministrul sănătăţii, Viorel Soltan; 
directorul „Prime FM”, Victoria Bucătaru; director progra-
me Radio Moldova, Adrian Petcu; jurnaliştii Vitalie Dogaru,      
Arcadie Gherasim, Domnica Negru, Veronica Pâslaru şi pre-
şedinte al Asociaţiei pentru informare publică „Publicmedia”, 
Petru Chiţanu. 

Clubul „Prosănătate” reprezintă o asociaţie informală, con-
stituită pe bază de voluntariat şi liberă asociere a persoanelor 
fizice şi/sau juridice în vederea promovării sănătăţii populaţiei 
Republicii Moldova ca valoare.

În Moldova s-a deschis primul club informal de promovare a sănătăţii 
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Cozonac 
Elena, pentru data de 7 iunie 2011, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de intervenient în cauza 
civilă nr. 3-404/11 la acţiunea cet. Morari Ludmila către CMC 
privind contestarea actelor administrative. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău  N. Budăi

www
Curtea de Apel Economică solicită prezentarea reprezen-

tantului SRL „Floret”, pentru data de 6 iunie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 116) unde va avea loc examinarea cererii de apel de-
pusă de SRL „Floret” la acţiunea Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova către SRL „Floret” privind încasarea datoriei cu 
evacuarea ei.

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

Judecător  V. Harmaniuc
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului PP 
Revista „Top Magazine”, pentru data de 8 iunie 2011, ora 9.40, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Euro-
comprodex” privind încasarea sumei de 3471 lei 38 bani.

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 „Vladelia-M”, pentru data de 8 iunie 2011, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎI ,,Gavaziuc Da-
vid”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Roşca Ruslan, pentru data de 9 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cavca Olesea privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător   Garri Bivol 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Indata Grup” SRL, pentru data de 10 iunie 
2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61) în calitate de pîrît în cauza civilă Silvia Veisa privind înca-
sarea salariului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Obliţov Serghei, cu domiciliul în mun. Chişinău, şos. Hînceşti 
nr. 32, apt. 14, pentru data de 10 iunie 2011, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de DPDC privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Macovei Natalia, cu ultimul domciliu cunoscut: comuna Me-
reşeni, Hînceşti şi mun. Chişinău, str. Moldova nr. 8, apt. 2, 
pentru data de 14 iunie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile la cererea lui Macovei Andrei.

Judecător                                      Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Znacovan Constantin, pentru data de 6 iunie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Znacovan Iulia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  S. Lazari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratan Liliana, pentru data de 26 mai 2011, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Staci Andrian privind încasarea da-
toriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popovici Ana, pentru data de 7 iunie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
privind evacuarea din spaţiul locativ.

Judecător  Gh. Gorun

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Brakin Elena a.n. 09.10.1958, pentru data de 7 iunie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Brakin Piotr privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bivol Fiodor Vasile domiciliat în satul Costeşti, str. M.               
Eminescu nr. 66, Ialoveni, pentru data de 10 iunie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Mardari Valeriu Gheorghe 
privind încasarea dobînzii de întîrziere.

Judecător  V. Gîsca 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zaveortchin Alexandru, pentru data de 15 iunie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Martîniuc Serghei privind anularea 
procurii şi contractelor de vînzare-cumpărare.

Judecător  V. Ilaşco

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Bounegru Irina, pentru data de 15 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Martîniuc Serghei privind anularea procurii şi 
contractelor de vînzare-cumpărare.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Petrovici Elena 
Anatoli, născută la 26.11.1964, pentru data de 21 iunie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea BC „Moldindconbank” SA 
privind axecutarea dreptului de ipotecă.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Crutaia Aliona, Crutaia Valentina, Crutoi Alexandr, pentru 
data de 27 iunie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Ta-
taru Zinaida privind recunoaşterea contractului valabil şi recu-
noaşterea dreptului de proprietate.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
„Clasictur” SRL, pentru data de 12 iulie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Tabureanu Dorina privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Istratii Victor Efim, 
născut la 31.07.1971, pentru data de 1 iunie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Istratii Nina privind încasarea pensi-
ei pentru întreţinerea copilului.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Neghin Lilian, pentru data de 20 septembrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL „Moldasig” privind încasarea 
sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Gladun Valentina, Gladun Nicolai, Gladun Angela, Gladun 
Ruslan cu ultimul domiciliu: Chişinău, bdul. Decebal nr. 19, apt. 
66, pentru data de 26 mai 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile intentată de ÎMGFL nr. 1 privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza Gafton
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rozmas Vladimir, pentru data de 8 iunie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1A) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Diaconu Dorian 
privind încasarea împrumutului şi a dobînzii de întîrziere.

Judecător  Nicolae Şova
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet.
Stancu Veaceslav, pentru data de 13 iunie 2011, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea lui Jelescu Sergiu privind 
încasarea prejudiciului material.

Judecător  V. Stratan
www 

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sandu Alexandru, 
pentru data de 2 iunie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Gafton Victor privind încasarea datoriei.

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

 Judecător    Ala Malîi
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Iularji Ghenadie, domiciliat: UTA Găgăuzia, satul Congaz, 
str. Kalinin nr. 16, pentru data de 7 iunie 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de Iularji Ganna privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător    Ina Dutca
 www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rotari Natalia Anatolii a.n. 06.07.1976 (viza de reşedinţă: 
Chişinău, str. Bucureşti nr. 71, apt. 1), pentru data de 10 iunie 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 306) în calitate de copîrît în cauza civilă intentată 
de Stepanova L. privind recunoaşterea ca succesor nedemn şi 
încasarea prejudiciului material.

 Judecător    Oxana Robu
 www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. 
Jantîc Natalia Dumitru, născută în 1967, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: oraşul Cahul, str. C. Negruzzi nr. 115, apt. 62, pen-
tru data de 30 mai 2011, ora 8.30 şi 15 iunie 2011 ora 8.30, la 
şedinţele de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în 
calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-975/2011 privind de-
căderea din dreptul la folosirea încăperii de locuit intentată la 
cererea reclamantei Jantîc Cristina. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Andronic        
Galina Ion, locuitoarea satului Risipeni, Făleşti, pentru data 
de 6 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Andronic Andrei Afanasie privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Trocin 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Moldovanu Nelli, pentru data de 7 iunie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Boiştean Ivana privind înca-
sarea datoriei.

Judecător      Ion Ţurcan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şcarevnea Vitalii 
cu ultima adresă de domiciliu: satul Varatic, Anenii Noi, pentru 
data de 8 iunie 2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea recon-
venţională a cet. Ceban Galina către Josan Valeriu şi Şcarevnea 
Vitalii privind recunoaşterea recipisei nule şi încasarea datori-
ei şi la acţiunea lui Cebanu Serghei către Josan Valeriu, Ceban 
Galina şi Rudco Valeriu privind recunoaşterea contractului de 
vînzare-cumpărare nul şi recunoaşterea dreptului de proprietate 
de ½ cotă parte, la cererea lui Josan Valeriu către Ceban Galina 
şi Ceban Sergiu privind declararea valabilităţii actului juridic si-
mulat şi încasarea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Cуд Чентру, мун. Кишинэу, вызывает гр. Банару          
Андрей, на 25 мая 2011 в 9.30 в судебном заседании (ул. 
Булгарэ 43, каб. 66), в ка�естве ответ�ика �о гра�данско-, в ка�естве ответ�ика �о гра�данско- в ка�естве ответ�ика �о гра�данско-
му делу гр. Скосарев Олег, �ротив Банару Е., Банару А. о  
�ринудительном выселении.

Судья    А. Катанэ

 ANUNŢ
Ţîbuleac Veronica domiciliată în satul Vărzăreşti, 

Nisporeni anunţă pierderea certificatului de căsătorie în-
registrat la Primăria Vărzăreşti, Nisporeni între Ţîbuleac 
Iurii şi Ciobanu Veronica.

 Veronica Ţîbuleac

Consiliul Superior al Magistraturii exprimă sincere 
condoleanţe doamnei Nina Arabadji, judecător la 
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău în legătură cu 
decesul mamei sale,

Dumnezeu să o odihnească în pace.

A N U N Ţ 
Comisia Europeană, prin intermediul Organizaţiei Eu-

ropene de Drept Public, în parteneriat cu Universitatea de 
Stat din Moldova vă invită la conferinţa de presă privind 
lansarea proiectului în domeniul libertăţii de exprimare  
cu genericul ,,Libertatea noilor idei”.

La eveniment vor participa: reprezentantul oficial al 
Organizaţiei Europene de Drept Public, reprezentanţi ai 
Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii de Stat 
din Tiraspol precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai 2011,  
ora 10.00 în incinta Blocului 7 a Universităţii de 
Stat din Moldova de pe strada Iablocikin 2/1, în sala de 
conferinţe 103.

Date de contact: 
tel. (022) 57-76-90, 57-77-52

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi a Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor comunică că, la şedinţa din 17.05.2011 a 
fost anunţat concursul pentru suplinirea funcţiilor va-
cante de procuror în Procuratura Soroca şi procuror 
militar în Procuratura militară Bălţi (hotărîrile nr. 
12-3d-125/11 şi nr. 2-3d-126/11).

Cererile de participare la concurs se depun la se-
cretariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. 
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26,             
tel: 22-80-64, 22-14-44) pînă la 20 iunie 2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi a Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor comunică că, la şedinţa din 17.05.2011 a fost 
anunţat concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuraturile raioanelor Cahul şi Cantemir   
(Hotărîrea nr.2-3d-133/11).

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 
22-14-44) pînă la 20 iunie 2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Drum, unde centura de siguranţă 
şi viteza mică sînt interzise

În nordul Europei există un drum, unde este ilegal să porţi 
centura de siguranţă şi să mergi cu o viteză mai mică de 50 de 
km/h.

Drumul de gheaţă de 25 de kilometri care leagă Estonia de 
Insula Hiiumaa este singurul drum din lume unde, nu numai că 
nu este recomandat să porţi centura de siguranţă, ci este ilegal. 
Motivul este cît se poate de simplu. Dacă cedează gheaţa, pa-
sagerii şi şoferul automobilului trebuie să iasă cît mai repede, 
iar dacă au centura pusă, aceasta ar putea fi letală.

Estonienii preferă să meargă pe acest drum de gheaţă, de-
oarece este mult mai ieftin decît să ia feribotul. Pe lîngă faptul 
că este interzis să porţi centura, şoferii nu au voie să meargă 
cu o viteză mai mică de 50 de km/h, viteza recomandată fiind 
de 70 de km/h.

La viteze între 25 şi 40 de km/h, gheaţa se crapă mult mai 
uşor decît atunci cînd se rulează cu viteze mai mari. Deşi este 
destul de greu să mergi cu 70 de km/h pe un drum cu denive-
lări, numărul celor care aleg această rută este destul de mare. 

Drumul de gheaţă a fost închis la sfîrşitul lunii martie şi va 
fi redeschis la începutul iernii. În acest an nu a fost înregistrat 
nici un accident pe acest traseu. 

Viol cu ,,permisiunea” victimei! Drogul care te 
face să devii o ,,păpuşă umană”

Drogul burundanga are efecte nebănuite asupra organis-
mului, provocînd confuzie şi amnezie.

Burundanga este un component al plantei Brugmansia, 
care creşte în zonele subtropicale din America de Sud. Plan-
ta conţine o substanţă chimică foarte toxică, care poate fi 
letală.

,,Cele mai comune simptome sînt confuzia şi amnezia. 
Victimele sînt dezorientate şi sedate, aşa că pot fi jefuite cu 
uşurinţă”, a explicat Juliana Gomez, psihiatrul columbian care 
se ocupă de tratarea persoanelor drogate cu burundanga.

În urma unui studiu a ieşit la iveală că 70% dintre per-
soanele care au ajuns la spitalele din Columbia, deoarece 
consumaseră burundanga, fuseseră jefuite, iar 3% dintre ele 
au fost abuzate sexual. Victimele devin ,,păpuşi umane”, 
uşor de manipulat de către răufăcători.

Omul cu banii de la FMI umblă 
cu pantofii găuriţi? 

Omul cu banii de la FMI s-a prezentat recent la Cotro-
ceni încălţat într-o pereche de pantofi uzaţi care par a avea o 
gaură măricică în centrul tălpii.

Ţinuta nu pare să-l intereseze foarte tare pe reprezen-
tantul FMI în România, Jeffrey Franks. Cel puţin asta reie-
se din fotografiile oficiale ale Cotrocenilor de la întîlnirea 
cu preşedintele Traian Băsescu, prelucrate de jurnalistul 
Cristian Şuţu şi publicate pe blog.  Într-una dintre poze se 
poate observa talpa tocită a pantofilor purtaţi de Franks, iar 
în centrul tălpii pare a fi chiar o gaură cu un diametru con-
siderabil.

Jeffrey Franks nu este singurul reprezentant al unui for 
economic internaţional care a fost surprins în asemenea pos-
tură. În ianuarie 2007, preşedintele Băncii Mondiale, Paul 
Wolfowitz, a fost surprins de paparazzi turci cu ciorapii gă-
uriţi. El a fost nevoit atunci să-şi scoată pantofii la intrarea 
într-o moschee din vestul Turciei.

MOLDOVEnII  SE  SIMt  MAI  FERICIŢI  
DECÎt  VECInII  LOR

Moldova a ocupat locul 47 în „clasamentul fericirii” – 
un sondaj despre calitatea vieţii, realizat de Institutul Gallup 

în rîndul locuitorilor din 124 de ţări.
28% din respondenţii din Moldova au declarat că sînt 

mulţumiţi de calitatea vieţii lor, iar ponderea cetăţenilor ne-
fericiţi este de 16%.

Vecinii Moldovei – Ucraina şi România, s-au clasat pe 
locurile 71 şi, respectiv, 73. Acolo 16% din populaţie este 
mulţumită de traiul lor.

Conform clasamentului, în medie numai 21% din res-
pondenţi au recunoscut că sînt mulţumiţi de viaţa lor şi sînt 
convinşi că în următorii cinci ani situaţia se va îmbunătăţi.

Cei mai mulţumiţi de viaţă sînt cetăţenii din Danemarca 
(72%), Suedia şi Canada (cîte 69%).

În SUA circa 59% din respondenţi sînt mulţumiţi de via-
ţă şi sînt optimişti (locul 11), iar Rusia - 24% (locul 57).

La coada listei se află Chad, unde numai 1% din locuitori 
sînt fericiţi.

Oamenii de ştiinţă au creat un  
,,ochi embrional” într-o eprubetă

O echipă de cercetători de la Institutul de Cercetare Fi-
zică şi Chimică din Japonia au descoperit, cu uimire, că 
un grup de celule stem, dintr-un tub de test, s-au organizat 
într-o structură complexă, care seamană cu un ochi în dez-
voltare al embrionului uman, informează The Telegraph.

Celulele stem embrionale au fost tratate cu proteine, în 
speranţa că acestea vor declanşa un proces de dezvoltare. 
Oamenii de ştiinţă încercau să obţină un ,,organ cunoscut”, 
dar au observat după 10 zile că celulele s-au adunat şi au 
început să formeze. Această dezvoltare surprinzătoare ar 
putea însemna că, într-un viitor, retina ar putea fi înlocuită 
în întregime.

Retina este componenta ochiului unde lumina este 
transformată de celulele nervoase în semnale electrice şi 
chimice care se transmit creierului.

Testele au arătat că celulele funcţionează normal şi sînt 
capabile să comunice între ele. Cercetările au fost efectu-
ate pe ochi de şoarece, dar oamenii de ştiinţă susţin că nu 
există nici un motiv de îndoială că tehnica ar putea funcţi-
ona şi pentru oameni.

Cercetătorii speră ca în 10 ani să fie capabili să dezvol-
te un program de teste clinice cu astfel de implanturi.

Urzicile mai sînt denumite şi plantele-minune pentru nu-
meroasele lor întrebuinţări curative. Nu este nici o noutate că 
au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar 
şi proprietăţi diuretice, fiind o sursă importantă de vitamina 
A, C, E, fier, calciu, fosfaţi şi minerale. 

 Urzicile au fost des-
coperite în Danemarca, în 
Epoca bronzului. Au fost 
folosite pînă tîrziu în in-
dustria textilă. În primul 
război mondial, uniformele 
armatei germane erau con-
fecţionate din aceste plante. 
În medicina naturistă aceste 
plante se folosesc, în alina-
rea bolilor reumatice sau de 
rinichi, în tratarea hepatitei, 
alergiei şi anemiei.

Efectul iritant al urzici-
lor duce la dispariţia dure-
rilor. După prima senzaţie 
neplăcerea dispare imediat 
şi procedura poate fi repe-
tată.

Fiind bogată în minera-
le şi vitamine, planta este 
recomandată pentru tratamentul diabetului avînd ca efect scă-
derea glicemiei. De asemenea, e un remediu efectiv pentru 
hipertensivi, cărora li se recomandă cîte un pahar de ceai de 
urzică înainte de fiecare masă timp de 30 de zile.

Astfel, se reglează tensiunea arterială şi se restabileşte 

echilibrul vaselor de sînge. Infuzia cu urzici şi tinctura este 
tratamentul perfect pentru părul subţire şi îndepărtarea mă-
treţii inestetice. Se clăteşte scalpul imediat după spălare cu 
ceaiul de urzici gata preparat şi se repetă procedura de două 
ori pe săptămînă. Astfel, veţi avea un păr sănătos şi plin de 

vitalitate. Pentru toate efectele, urzicile sînt un adevărat sur-
plus de sănătate pentru organismul uman, un excelent tonic 
ce ajută la eliminarea stresului şi a oboselii.

Consumaţi regulat urzici şi toate afecţiunile datorate sis-
temului imunitar scăzut vă vor ocoli.

Nelea BUDĂI,
judecător CA Chişinău – 50 de ani

Mult stimată doamnă Nelea Budăi, 
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald 
mesaj de felicitare pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Munca titanică depusă de dumneavoastră pe tă-
rîmul profesional s-a soldat cu cele mai frumoase 
rezultate. Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi, 
iar bunătatea sufletului, inteligenţa, amabilitatea, 
onestitatea sînt doar cîteva dintre calităţile care vă 
înnobilează distinsa personalitate. 

Vă dorim multă sănătate, putere continuă de 
muncă, noi realizări încununate cu succes în labori-
oasa activitate pe care o desfăşuraţi. Fie ca anii care 
se vor perinda de acum încolo să fie şi mai plini de 
împliniri şi armonie sufletească.

La mulţi ani!
* * *    

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Dumitru Visternicean, membru CSM, lector uni-
versitar, Facultatea de drept, USM; Rodica Costru, 
judecător Nisporeni; Veronica Cupcea, preşedinte-
le Judecătoriei Orhei; Ştefan Niţa, judecător Cen-
tru; Alexandru Gheorghieş, preşedintele Judecă-
toriei Glodeni; Eduard Bulat, procuror, şef secţie, 
Procuratura Generală; Eduard Harunjen, procu-
ror, şef secţie, Procuratura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apre-
ciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsa-
bilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît 
doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A l e I d o S C o p

Urzicile, un adevărat surplus de sănătate


