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implementării Planului de 
Acţiuni UE-Moldova

La 12 mai 2009, în cadrul 
sesiunii a 19-a a Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Eu-
ropei, care a avut loc la Ma-
drid, reprezentaţii celor 47 de 
state membri au adoptat Pro-
tocolul nr. 14 bis la Conven-
ţia Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Acest Protocol a fost con-
ceput şi propus spre adoptare 
cu scopul de a mări capacita-
tea de procesare a cererilor 
depuse la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Protocolul nr. 14 bis con-
stituie o soluţie temporară 

pentru punerea în aplicare a 
două prevederi conţinute în 
Protocolul nr. 14 la CEDO. 
Astfel, un judecător unic va 
putea declara inadmisibile 
cererile care, în mod vădit, 
nu corespund condiţiilor de 

admisibilitate, func-
ţie exercitată actual-
mente de Comitetul 
de 3 judecători. Cea 
de-a doua modifi-
care adusă vizează 
competenţa Comite-
tului de 3 judecători, 
care va fi extinsă la 
examinarea cauzelor 
repetitive. Comite-

tul de 3 judecători, în locul 
Camerei de 7 judecători, va 
avea competenţa de a decla-
ra aceste cereri admisibile şi 
de a se pronunţa asupra fon-
dului acestora. 

Potrivit raportorului Kla-
as de Vries, aceste două mă-
suri vor putea mări eficienţa 
Curţii cu 20-25 %. 

Protocolul nr. 14 bis a fost 
deschis pentru semnare la 27 
mai 2009. El va intra în vi-
goare după 3 luni de la data 
exprimării acordului de către 
al treilea stat de a fi legat prin 
acest tratat. Tratatul poate să 
genereze provizoriu efecte în 
raport cu un stat şi fără expri-
marea veritabilă a acordului, 
prin formularea unei declara-
ţii în temeiul art. 7 al Proto-
colului. Tratatul nu va genera 

efecte pentru statele care nu 
şi-au exprimat acordul de a 
fi legat prin el. Pentru statele-
părţi el va înceta să genereze 
efecte odată ce Protocolul nr. 
14 va intra în vigoare.

Totuşi, Consiliul Europei 
a afirmat că intrarea în vigoa-
re a Protocolului nr. 14 conti-
nuă să rămână principala pri-
oritate. Adunarea Parlamen-
tară a Consiliului Europei a 
deplâns faptul că Duma de 
Stat a Rusiei a refuzat până 
acum să ratifice Protocolul 
nr. 14, blocând astfel intrarea 
în vigoare a acestuia.

Miercuri, în SUA s-a 
deschis Forumul econo-
mic „Moldova prezintă”. 
Surse din cadrul Minis-
terului Economiei şi Co-
merţului (MEC) au relatat 
că forumul se va desfăşura 
pe parcursul a trei zile la 
Washington şi New-York. 
Forumul a fost pregătit 
de MEC în colaborare 
cu Organizaţia pentru 
promovarea exportului 
şi atragerea investiţiilor 
MIEPO, Camera de Co-
merţ şi Industrie a RM 
şi Camera Americană 
de Comerţ la Chişinău. 
Moldova va fi reprezen-
tată de 15 întreprinderi. 
În 2008, volumul comer-
ţului exterior dintre Re-
publica Moldova şi SUA 
a constituit $108,4 mil., 
fiind în creştere cu $74,8 
mil., comparativ cu anul 
2007. Importul de bunuri 
din SUA a atins cifra de 
$93,3 mil., ceea ce re-
prezintă o dublare a im-
porturilor faţă de 2007. 
Exportul de mărfuri mol-
doveneşti pe piaţa ame-
ricană a constituit $15,1 
mil., rămânând la nivelul 
anului precedent.

Forumul 
economic 
„Moldova 

prezintă” în SUA
Suedia este disponibilă să devină partener stabil pen-

tru Moldova. Despre aceasta s-a discutat la seminarul „Su-
edia - piaţa de export pentru producţia moldovenească”. 
Viceministrul economiei şi comerţului, Iurie Muntean, a spus 
la deschidere că „seminarul de astăzi este o continuare a ma-
nifestărilor de anul trecut privind promovarea mărfurilor pe 
piaţa Suediei, care este un partener stabil şi consecvent”. „În 
2008, vinurile moldoveneşti au fost prezentate la expoziţia 
„Vinordic” de la Stocholm. Apoi, interesul pentru acestea a 
crescut semnificativ atât din partea consumatorilor de rând, 
cât şi din partea agenţilor economici”, a relatat ministrul. 
Potrivit lui, „Suedia acordă foarte multe posibilităţi pentru 

La summit vor sosi 
preşedinţii şi şefii de 
Guvern şi din alte state 
din regiune, precum şi 
reprezentanţi ai UE şi 
OSCE.

Summit-ul va avea 
loc în republică, căci 
Moldova deţine preşe-
dinţia în organizaţie.

Moldova a devenit 
membră a SEECP la 
4 mai 2006. Din or-
ganizaţie mai fac par-
te Albania, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, 
Croaţia, Grecia, Ma-
cedonia, Muntenegru, 
România, Serbia şi 
Turcia.

SUMMIT-ul SEECP ÎN MOLDOVA

exportul moldovenesc, iar Moldova este interesată de expe-
rienţa Suediei în domeniul dezvoltării economiei de piaţă”. 
„10 companii suedeze sunt deja disponibile să colaboreze cu 
Moldova. Suedia este interesată de dezvoltarea relaţiilor cu Mol-
dova, care tinde spre integrare europeană”, a spus Ambasado-
rul Suediei în Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti, Mats Aberg. 
În cadrul seminarului, experţii suedezi au prezentat servi-
ciile şi formele de colaborare cu companiile moldoveneşti. 
În primul trimestru, exportul mărfurilor moldoveneşti pe piaţa 
suedeză a constituit $1,4 mil. - cu 6,8% mai mult faţă de peri-
oada similară a anului 2008. Importul din Suedia s-a micşorat 
de trei ori, până la $4,6 mil.

Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de 
Sud-Est (SEECP) se va desfăşura în perioada 2-5 iunie 
la Chişinău.Curtea Constituţională (CC) a declarat drept constituţionale 

normele legislative, care interzic persoanelor cu dublă cetăţenie să 
deţină funcţii publice.

Aceste prevederi au fost contestate anterior la CC de către li-
derul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Fi-
lat. În opinia sa, aceste prevederi contravin Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului. 

Liderul PLDM crede că prin introducerea respectivelor inter-
dicţii, persoanele cu dublă cetăţenie sunt discriminate în raport cu 
restul cetăţenilor. În plus, el atrage atenţia asupra faptului că Parla-
mentul mai întâi a permis cetăţenilor să-şi ia şi cetăţenia altui stat, 
iar apoi a stabilit interdicţii în acest sens, ceea ce, în opinia sa, nu 
este corect. 

CC a considerat, însă, că orice stat suveran şi independent este 
în drept să aprecieze şi să stabilească anumite condiţii faţă de cetă-
ţenii săi, indiferent de statutul lor, fie de deputat, de judecător sau 
de cetăţean simplu.

Deşi decizia CC este definitivă, nu este exclus că Parlamentul 
ar putea încă reveni asupra acestei probleme. În prezent, Marea Ca-
meră a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) examinează 
un dosar la tema respectivă şi, în dependenţă de decizia instanţei, se 
va vedea dacă va trebui sau nu modificată legislaţia Moldovei.

CC a lăsat în vigoare interdicţiile impuse 
persoanelor cu dublă cetăţenie 

S 30 Sf. Ap 
Andronic; Sf. 
Iunia; Cuv. 
Eufrosinia; Sf 
Irh. Ştefan.

D 31 Duminica VII 
(a Sfinţilor 
Părinţi de 
la Sinodul I 
Ecumenic). 
Pomenirea 
Sfinţilor 
Părinţi de 
la 7 Sinoade 
Ecumenice. 
Sf. Mc. 
Teodot, 
Alexandru.

L 1 Sf. Mc. 
Patrichie; 
Cuv. Corneliu, 
Serghie.

M 2 Sf. Irh. 
Alexie; Sf. Mc 
Alexandru.

Mr. 3 Sf. Împăraţi 
Întocmai cu 
Apostolii 
Constantin şi 
Elena.

J 4 A treia aflare 
a Capului 
Sf. Pr. Ioan 
Botezătorul. 
Sf. Mc. 
Vasilisc; Sf. 
Părinţi de la 
Sinodul II 
Ecumenic. 

V 5 Cuv. Mihail 
Mărturisitorul; 
Cuv. 
Eufrosinia.

C a l e n d a r 
c r e ş t i n

„Căutăm ceea ce fuge de noi şi fugim de ceea ce ne caută.”
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Începe ziua cu DREPTUL!

A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Suedia - partener pentru Moldova
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Extinderea Uniunii Europene 
a determinat o schimbare istorică 
pentru Republica Moldova în ter-
meni politici, geografici şi econo-
mici, consolidând, din acel moment, 
interdependenţa politică şi economi-
că dintre UE şi ţara noastră. Această 
extindere a oferit Moldovei oportu-
nitatea de a dezvolta o relaţie conti-
nuă de apropiere multisectorială de 
spaţiul european comun.

Care este situaţia privind reali-
zările prevăzute în Planul de Acţi-
uni UE-Moldova, înregistrate, mai 
cu seamă, în domeniul justiţiei şi 
în procesul de reglementare a dife-
rendului transnistrean? Răspunsul la 
întrebarea dată a constituit subiectul 
a două studii: „Reforma justiţiei în 
contextul implementării Planului de 
Acţiuni UE-Moldova” şi „Regle-
mentarea transnistreană: o soluţie 
europeană”, lansate recent în cadrul 
unei mese rotunde de către Asocia-
ţia pentru Democraţie Participativă 
„ADEPT”. Evenimentul a fost orga-
nizat în cadrul proiectului „Relaţiile 
Moldova-UE – Îmbunătăţirea infor-
mării  şi dezbaterilor publice asupra 
principalelor evoluţii”, implemen-
tat de Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă „ADEPT”, cu suportul 
financiar al Fundaţiei SOROS-Mol-
dova. La întrunire au participat re-
prezentanţi ai autorităţilor publice, 
ai misiunilor diplomatice, ai parti-
delor politice, experţi, formatori de 
opinie.

Instrumentele utilizate de UE 
în construirea relaţiilor cu vecinii 
săi stabilesc obiective ambiţioase, 
bazate pe angajamente, pentru pro-
movarea valorilor comune şi im-
plementarea efectivă a reformelor 
democratice.

Astfel, funcţionarea eficientă a 
justiţiei  este un element important al 
societăţii democratice, iar constitui-
rea unui sistem judiciar independent 
este un indicator al devotamentului 
statului faţă de aspiraţiile integrării 
europene.

Planul de acţiuni UE-Moldova  
a plasat reforma justiţiei în topul 
priorităţilor naţionale, iar evoluţiile 
recente demonstrează schimbările 
care au loc în această direcţie. Chiar 
de la proclamarea independenţei şi 
adoptarea Constituţiei Republicii 
Moldova, justiţia se află în vizorul 
factorilor de decizie, între timp, rea-
lizându-se o serie de reforme struc-
turale, instituţionale şi legislative.

„În pofida faptului că au fost rea-

lizate un şir de măsuri pozitive, con-
cluzia generală este că în sistemul 
judecătoresc mai rămân încă o mul-
ţime de probleme care necesită so-
luţionare”, a precizat Corneliu Gu-
rin, recenzentul lucrării „Reforma 
justiţiei în contextul implementării 
Planului de Acţiuni UE-Moldova”, 
realizat de Alexandru Cocîrţă.

Potrivit studiului, problemele cu 
care se confruntă sistemul judiciar 

nu au beneficiat de o abordare 
strategică. Prin urmare, se atestă 
stagnări la capitolul asigurarea 
independenţei puterii judecăto-
reşti faţă de celelalte puteri în 
stat, ceea ce trezeşte îngrijorare. 
În acelaşi timp, încrederea justi-
ţiabililor în sistemul  judiciar este 
destul de redusă. În acest sens, 
reformele constituţionale sunt 
indispensabile, iar realizarea lor 
şi a altora adiacente va asigura 
ca principiul separaţiei puterii în 
stat  să devină o realitate.

Judecătorul nu este unicul ac-
tor implicat în realizarea actului 
de justiţie. Personalul auxiliar, 
procurorii, executorii judecăto-
reşti etc. au rolul lor specific în 
acest proces. Ca şi în cazul sis-
temului judecătoresc, reformele 
care au avut impact asupra ce-
lorlalţi actori care participă la 
înfăptuirea actului de justiţie au 
cunoscut evoluţii pline de reti-

cenţe. Calitatea nesatisfăcătoare a 
personalului auxiliar afectează efici-
enţa justiţiei. 

Volumul mare de lucru al ju-
decătorilor şi exercitarea de către 
aceştia a unor funcţii administrati-
ve improprii mandatului afectează 
direct calitatea actului de justiţie. 
Reducerea efectivă a sarcinilor în-
făptuite de judecători poate fi atinsă 
prin asigurarea acestora cu asistenţi  
bine instruiţi, care vor prelua o par-
te  din sarcini. Recomandabil ar fi ca 
numărul de asistenţi  să fie egal 
cu numărul judecătorilor  şi poate 
chiar mai mare la Curţile de Apel 
şi Curtea Supremă de Justiţie.

Studiul mai relevă că o altă 
lacună ce se înregistrează în acest 
sistem vizează lipsa independen-
ţei procuraturii, fapt ce duce la 
implicarea acesteia în intimidări 
şi la instrumentarea dosarelor cu 
tentă politică. Transparenţa în ac-
tivitatea acesteia rămâne redusă, 
majoritatea actelor normative de-
partamentale aprobate rămân ne-
publicate. Modificările în Legea 
cu privire la Procuratură, adopta-
te în perioada de implementare a 
Planului de Acţiuni UE-RM, au 
avut un caracter tehnic şi nu s-a 
ţinut cont de principalele îngri-
jorări ale experţilor Consiliului 
Europei, referitoare la competen-
ţele extinse şi, totodată, vagi ale 
Procuraturii. De asemenea, Pro-
curatura Republii Moldova încă mai 
este percepută ca lucrând după me-
tode vechi şi reprezentând puterea 
statului şi nu a Legii. Aşadar, acest 
sistem rămâne a fi încă unul închis, 
fără control extern eficient.

Unul dintre cele mai slabe punc-
te ale justiţiei, care necesită o atenţie 
sporită atât din partea sistemului ju-
decătoresc, cât şi a celorlalte puteri 
ale statului se înregistrează la capi-
tolul executarea hotărârilor.

Potenţialul modalităţilor extra-
judiciare, de soluţionare a litigiilor 
nu este încă exploatat la capacitate 
maximă, iar schimbările lente pe 

acest segment amână posibilitatea 
de a beneficia de avantajele pe care 
le produc.

Finanţarea insuficientă a siste-
mului judecătoresc, asigurarea cu 
echipament constituie, la fel, su-
biecte îngrijorătoare.

Sistemul judecătoresc trebuie să 
beneficieze de un buget care să asi-
gure independenţa, eficienţa justiţiei 
şi accesul tuturor cetăţenilor la ea. Iar 
„continuitatea reformelor pentru asi-
gurarea transparenţei, independenţei, 
eficienţei şi încrederii în justiţie „ră-
mân o provocare pentru guvernarea 
Republicii Moldova, iar schimbările 
reale spre bine şi obţinerea unei eva-
luări pozitive ar deschide noi oportu-
nităţi, ar demonstra capacitatea de a 
aborda cele mai complexe probleme 
cu care se poate confrunta statul, a 
spus autorul cercetării.

Studiul „Reglementarea trans-
nistreană: o soluţie europeană”, 
realizat de Igor Boţan, reprezintă 
o descriere factologică, detaliată a 
evenimentelor de după conflictul 
militar din 1992 şi până în prezent, 
cu sublinierea celor mai importante 
momente din procesul de soluţiona-
re a acestui diferend.

Această cercetare se referă, în 
special, la lucrurile care s-au întâm-
plat după demararea Planului de Ac-
ţiuni UE-RM. Sunt puse în evidenţă 
etapele procesului de negocieri a di-
ferendului transnistrean şi influenţe-
le care au avut loc asupra lor etc.

„Conflictul transnistrean a deve-
nit un conflict al elitelor politice şi 
economice, care s-au consolidat pe 
malul stâng al Nistrului şi îşi înţeleg 
perfect interesele. Acestea nu vor să 
piardă pârghiile care sunt în mâinile 
lor. Iar Republica Moldova nu poate 
convinge că reintegrarea ţării le poa-
te oferi oportunităţi mult mai largi 
pentru a se realiza în plan politic şi 
economic.

 Soluţia finală, care ar trebui 
să stea la baza elaborării statutului 
Transnistriei trebuie să fie  una testa-
tă de către statele garante. Federaţia 
Rusă şi Ucraina nu pot garanta un 
statut pentru Transnistria, pe care 
nu l-au încercat în propria ţară. Nu 
poţi garanta ceea ce nu ai incercat pe 
propria piele”, a conchis I. Boţan.

Ambele lucrări au fost discuta-
te de către participanţii la masa ro-
tundă şi vor fi disponibile la sediul 
„ADEPT”, precum şi pe pagina 
web: www.e-democracy.md

Irina BUREA
irinaburea@usm.md                                                 

Marijuana de peste un milion şi jumătate de 
lei, depistată la Ocniţa
Fenomenul narcomaniei şi afacerile cu droguri afectează şi corupe struc-

tura unei societăţi, influenţând negativ dezvoltarea, din punct de vedere eco-
nomic, a statului. Măsurile operative întreprinse de poliţişti în scopul depis-
tării persoanelor care produc, fabrică şi comercializează drogurile fac parte 
dintr-un plan special de acţiuni, organizate şi desfăşurate de subdiviziunile 
Ministerului Afacerilor Interne.

Recent, în cadrul desfăşurării măsurilor operative de investigaţie, an-
gajaţii Direcţiei Antidrog din cadrul Departamentului serviciilor operative 
al Ministerului Afacerilor Interne au reţinut o femeie din Ocniţa, aceasta 
fiind suspectată de desfacerea substanţelor narcotice în proporţii deosebit 
de mari.

Potrivit unei informaţii operative, oamenii legii au documentat mai bine 
de două săptămâni activitatea Nataliei Lesnic, în vârstă de 59 de ani, domi-
ciliată în satul Rediu-Mare din raionul Ocniţa. După mai multe investigaţii 
operative, angajaţii Antidrog au descins la gospodăria suspectei. Poliţia pre-
supune că Lesnic comercializa droguri solicitanţilor chiar de la domiciliu. 
După o percheziţie de specialitate, aici au fost ridicate circa 120 kg (3000 de 
pahare) de substanţă narcotică marijuana fărâmiţată.

Poliţia a stabilit că drogurile au fost plantate chiar în grădina casei sus-
pectei, apoi fărâmiţate tot de către ea. Suspecta îşi realiza marfa, în special 
en-gross, intermediarilor. Aceştia, la rândul lor, o realizau în mai multe loca-
lităţi ale ţării, inclusiv în capitală. Cantitatea drogurilor ridicate de la Lesnic, 
potrivit experţilor, pe piaţa neagră ar costa circa 1 milion 500 mii de lei.

În prezent, Lesnic este cercetată în cadrul unui dosar penal. Dacă va 
fi găsită vinovată de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope 
sau a analoagelor lor, suspecta riscă să petreacă de la 4 până la 6 ani după 
gratii.

Cercetările poliţieneşti continuă în vederea stabilirii şi altor persoane 
implicate în afaceri „murdare” cu substanţe narcotice.

Pe parcursul anului curent, conform statisticii MAI, au fost înregistrate 
752 infracţiuni legate de droguri, dintre care 151 au fost înregistrate doar în 
luna curentă.

Taximetrişti drogaţi la volan şi cu droguri 
în maşină 
Problema traficului de 

droguri devine din ce în 
ce mai arzătoare. Disimu-
larea narcomaniei şi trafi-
cului ilicit de droguri nu 
are hotare. Cu certitudine, 
traficul de stupefiante a 
devenit astăzi o realitate 
crudă pentru lumea con-
temporană. Republica 
Moldova, din ţară de tran-
zit s-a înscris treptat şi în 
lista ţărilor consumatoare, 
de la cele mai uşoare până 
la drogurile de mare risc şi plăteşte anual un tribut greu în rândul societăţii. 
De aici sarcina importantă impusă de colectivitate faţă de Ministerul Aface-
rilor Interne (–) contracararea acestui „viciu” al lumii.

Astfel, combaterea infracţiunilor de acest gen face parte din activitatea 
cotidiană a ofiţerilor de la Direcţia Antidrog a MAI. Ultimele raiduri ale po-
liţiştilor s-au încheiat cu elucidarea unui caz inedit, ce ţine de transportarea 
drogurilor din sudul ţării cu scopul realizării lor în municipiul Chişinău.

Incredibil, dar adevărat. S-au drogat, i-ar apoi s-au urcat în maşină şi 
s-au pornit la drum. Este vorba de doi şoferi de taxi, de la serviciul de taxi-
metrie „taxi cab-1474”, ce aparţine întreprinderii „Avtobat-trans”, munici-
piul Chişinău.

Recent, operându-se cu metodele specifice, inclusiv verificarea infor-
maţiilor operative relevante din domeniu, pe traseul Basarabeasca-Chişi-
nău, angajaţii Direcţiei Antidrog din cadrul Departamentului serviciilor 
operative a MAI, în conlucrare cu ofiţerii Comisariatului raional de poliţie 
Basarabeasca au oprit un automobil de model „Dacia-Logan”. La volanul 
maşinii se afla Serghei Grubîi, în vârstă de 33 de ani, locuitor al capita-
lei şi Veaceslav Cernei, de 32 de ani, locuitor al satului Suruceni, raionul 
Ialoveni, aflat în calitate de pasager. Oamenii legii au observat că aceştia 
sunt agitaţi şi au decis să-i testeze. Examinaţi de medicul narcolog, cei doi 
s-au dovedit a fi în stare de ebrietate narcotică. Mai mult decât atât, după 
ce poliţiştii au controlat unitatea de transport, au fost depistate 700 grame 
de marijuană. Realizată pe piaţa neagră, indivizii urmau să încaseze circa 
11 000 lei.

De asemenea, au fost depistate 2000 grame de paie de mac, din care 
puteau fi extrase 500 ml. opium acetilat, evaluat la circa 50 000 lei. Astfel, 
suma totală a drogurilor se estimează la circa 61 000 lei.

Cercetările de specialitate au mai scos la iveală faptul că substanţele nar-
cotice, transportate de la sudul ţării, urmau a fi comercializate pe teritoriul 
Moldovei, unde Grubîi şi Cernei urmau să se aleagă cu un venit bunicel.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în baza art.217, al.4 Cod Penal 
al Republicii Moldova „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotro-
pe sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare ”. Dacă instanţa de judecată 
îi va găsi vinovaţi de comiterea unei asemenea fărădelegi, Serghei Grubîi şi 
Veaceslav Cernei riscă până la 6 ani de închisoare.

Direcţia Antidrog, în parteneriat cu alte subdiviziuni de specialitate ale 
MAI, va întreprinde în continuare toate acţiunile în lupta cu problemele 
asociate narcomaniei, scopul principal - de a obţine reducerea semnificativă 
a ritmului de răspândire a drogurilor, distrugerea pieţei de desfacere şi mini-
malizarea daunelor cauzate de droguri comunităţii noastre.

www.mai.gov.mdReforma justiţiei în contextul 
implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
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Şi săptămâna aceasta ră-
mânem în incertitudine la ca-
pitolul alegerea preşedintelui, 
deoarece părţile continuă să 
stea pe baricade şi, practic, 
nu se realizează dialogul ce-
rut de organismele interna-
ţionale. Aşteptăm şi noi cum 
se vor derula lucrurile şi dacă 
vor lua vreo întorsătură, căci 
conlucrarea dintre partidul de 
guvernământ şi opoziţie a in-
trat în impas iar aceştia nu mai 
sunt capabili de a se aşeza la 
masa de tratative.

Dar să expunem şirul eve-
nimentelor din ajunul alegeri-
lor fără careva comentarii. 

COMISIA SPECIALĂ 
PENTRU ALEGERILE 

PREŞEDINTELUI 
Marţi, Comisia specială 

pentru alegerile preşedinte-
lui a aprobat chestiunile de 
procedură. Despre aceasta 
a relatat pentru presă luni, 
după şedinţă, preşedinte-
le Comisiei, Valeriu Savva. 
În ajun, Comisia a înregistrat 
oficial candidaţii la funcţia de 
preşedinte al Moldovei. Prim-
ministrul în exerciţiu, Zinaida 
Greceanîi, a figurat în buleti-
nul de votare cu numărul 1, 
iar concurentul ei - ambasa-
dorul RM la Moscova, An-
drei Neguţa - cu numărul 2. 
La alegerile de miercurea tre-
cută, Greceanîi a obţinut 60 
de voturi cu necesarul de 61 
pentru alegerea şefului statu-
lui. Opoziţia, care deţine 41 
de mandate, nu a participat la 
alegeri. 

ANDREI NEGUŢA - 
CANDIDAT PENTRU 

PREŞEDINŢIE
Vineri, Partidul Comu-

niştilor de la guvernare a 
depus actele pentru înregis-
trarea Ambasadorului Extra-
ordinar şi Plenipotenţiar al 
Moldovei în Federaţia Rusă, 
Andrei Neguţa, în calitate 
de candidat pentru funcţia 
de preşedinte al republi-
cii la alegerile din 28 mai. 
Neguţa a devenit al doilea 
candidat al PCRM pentru 
funcţia de preşedinte. Ante-
rior primul vicepreşedinte 
al Parlamentului Moldovei, 
Vladimir Ţurcan, şi-a expri-
mat speranţa că alegerile din 
28 aprilie vor avea succes. 
„Sper că de data aceasta alege-
rile preşedintelui se vor solda 
cu succes - nu numai pentru 
PCRM, ci pentru întreg Par-
lamentul. Opoziţia trebuie să 
conştientizeze că soarta ţării 
este mai presus de ambiţiile 
politice”, a declarat Ţurcan.

  CANDIDATURA 
COMUNIŞTILOR  - 
O ALTERNATIVĂ 

Candidatura lui Andrei 
Neguţă la funcţia de preşe-
dinte al R. Moldova este doar 
pentru alternativă, căci hotă-
rârea Curţii Constituţionale 
prevede ca pentru alegerea 
şefului statului să existe cel 
puţin două candidaturi.

Igor Boţan, director execu-
tiv al Asociaţiei pentru Demo-
craţie Participativă (ADEPT), 
a spus că deputaţii comunişti 
vor vota toţi ca unul pentru 
candidatul Zinaida Greceanîi.

„Faptul că PCRM nu a 

Enigma alegerii preşedintelui
oferit opoziţiei funcţia de pre-
şedinte al ţării face parte din 
politica partidului. Or, ştim 
că în noaptea alegerilor, la 
staff-ul formaţiunii se cânta 
piesa formaţiei ABBA „The 
winers take it all” (Învingăto-
rul ia totul). Şansele că vom 
avea alegeri repetate sunt 
de 50 la sută”, a spus Boţan.  
Vlad Filat, liderul Partidului 

Liberal Democrat din Moldo-
va, a spus că Andrei Neguţa 
este doar un figurant ce va lua 
„zero” voturi. „Regret că în 
Moldova pot fi găsite aşa de 
uşor persoane care să fie dis-
puse să ocupe funcţia de figu-
rant. PLDM nu va participa la 
alegerea preşedintelui şi optea-
ză pentru alegeri parlamenta-
re anticipate”, a precizat Filat. 
Preşedintele Partidului Libe-
ral, Mihai Ghimpu, a spus că 
Neguţa nu are nici o şansă să 
fie votat. „Noi nu vom vota 
pe nici unul din candidaţii la 
funcţia de preşedinte al statu-
lui, nici chiar dacă un candi-
dat ar fi fost al opoziţiei. Nu 
contează cine este preşedinte, 
ci faptul că puterea oricum se 
află în mâinile guvernării co-
muniste”, a spus Ghimpu. 

Veaceslav Untilă, prim-vi-
cepreşedintele Alianţei „Mol-
dova Noastră”, a spus că mo-
dalitatea aleasă de comunişti 
demonstrează că ei nu doresc 
să ia în calcul rezoluţia Parla-
mentului European şi continuă 
să ignore opoziţia. „Înaintarea 
candidaturii lui Andrei Negu-
ţa la funcţia de preşedinte la 
Moldovei este acelaşi joc al 
comuniştilor, practicat până în 
prezent şi AMN nu va partici-
pa la vot”, a spus Untilă.                               

UN PENSIONAR A 
DORIT SĂ CANDIDEZE 

LA FUNCŢIA DE 
PREŞEDINTE 

Pensionarul Alexei Zubal 
şi-a exprimat dorinţa de a can-
dida la funcţia de preşedinte al 
Moldovei în cadrul alegerilor 
din 28 mai. Despre aceasta a 
relatat jurnaliştilor membrul 
comisiei speciale pentru ale-
gerile preşedintelui, deputa-
tul comunist Iurie Munteanu. 
Potrivit lui, vineri pensio-
narul, care nu este membru 
al vreunui partid, s-a adre-
sat la comisie şi a anunţat că 
este disponibil să candide-
ze la funcţia de preşedinte. 
„El a declarat că ar dori să 
participe la alegeri în calitate 
de candidat neutru, pentru a 
încerca să împace conducerea 
cu opoziţia şi să depăşească 

criza politică. Pensionarul a 
relatat că s-a adresat deputaţi-
lor din opoziţie, însă aceştia au 
refuzat să-i susţină candidatu-
ra. El a spus că se va adresa 
Partidului Comuniştilor pen-
tru ca un grup de deputaţi din 
acest partid să-i înainteze can-
didatura”, a spus Munteanu. 
Potrivit lui, „comisia poa-
te examina chestiunea de 

înregistrare doar în cazul 
când vor fi prezentate toate 
documentele, inclusiv con-
firmarea în scris că este sus-
ţinut de un grup de deputaţi 
de cel puţin 15 persoane”. 
Munteanu a amintit că comi-
sia încheie primirea actelor 
la miezul nopţii. Până la mo-
ment ,au fost înregistrate can-
didaturile prim-ministrului în 
exerciţiu Zinaida Greceanîi şi 
a ambasadorului Moldovei în 
Rusia, Andrei Neguţa. Ambii 
candidaţi au fost înaintaţi de 
Partidul Comuniştilor.

AP NATO AŞTEAPTĂ 
DIALOGUL DINTRE 

PUTERE ŞI OPOZIŢIE 
Adunarea Parlamentară 

(AP) a NATO este preocupată 
„de situaţia politică tensionată 
din Republica Moldova după 
alegerile din 5 aprilie 2009” 
şi aşteaptă ca dialogul dintre 
Guvern şi opoziţie, precum 
şi cel dintre forţele politice şi 
societatea civilă să fie „real, 
eficient şi transparent”. Des-
pre aceasta se spune într-o de-
claraţie a AP NATO, adoptată 
marţi, la reuniunea de la Oslo. 
Cu ideea adoptării unei astfel 
de declaraţii au venit sena-
torul român Teodor Meleş-
canu şi deputatul Gheorghe 
Scutaru. Ei, dar şi alţi de-
putaţi şi senatori români, au 
reuşit să convingă şi parla-
mentari din Marea Britanie, 
Canada, Portugalia, Spania, 
Letonia, Turcia să semne-
ze şi să susţină declaraţia.  
În rezultat, AP NATO a solici-
tat Guvernului Moldovei „să 
respecte drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale, pe 
care Republica Moldova s-a 
angajat să le aplice, inclusiv 
prin aderarea la Parteneriatul 
pentru Pace”.     
OPOZIŢIA TREBUIE SĂ 

SE ÎNŢELEAGĂ CU 
CANDIDATUL LA 

FUNCŢIA DE 
PREŞEDINTE 

„Opoziţia din Parlamen-
tul moldovean trebuie să se 
înţeleagă cu candidatul la 
funcţia de preşedinte”, a de-
clarat preşedintele în exer-

ciţiu al Moldovei, Vladimir 
Voronin, în interviul pentru 
radioul „Eho Moscvî”.Voro-
nin a spus că înainte de pri-
mul tur şi în timpul acestuia, 
nimeni nu a venit cu iniţiative 
pentru iniţierea negocierilor. 
Voronin a exclus posibilitatea 
acordării opoziţiei cote în Gu-
vern, spunând că „oficial, ase-
menea coaliţii nu pot exista, 

pentru că Partidul 
Comuniştilor de la 
guvernare are 60%, 
fapt ce-i permite să 
soluţioneze celelal-
te probleme fără im-
plicarea opoziţiei”. 
„Dar, dacă în rân-
durile opoziţiei 
există persoane şi 
vor fi propuneri în 
privinţa specialişti-
lor de perspectivă, 
care şi-au confirmat 
anterior activita-
tea prin rezultate 
bune în anumite 
domenii, atunci ar 
fi posibil implica-

rea acestora”, a menţionat 
Voronin. El a spus că opozi-
ţiei nu i se va acorda locuri 
în Guvern de teama că le-ar 
putea umple „cu oricine”. 
Voronin a spus că alegerile 
anticipate „este o variantă 
absolut inacceptabilă pen-
tru ţară”. În ceea ce priveşte 
PCRM, potrivit liderului său, 
orice partid trebuie să fie în-
totdeauna pregătit de alegeri. 
Voronin a relatat că, conform 
termenelor, campania pen-
tru alegeri anticipate trebuie 
să aibă loc în 45 de zile, iar 
atunci va fi august deja. „Şi nu 
avem convingerea că la ale-
geri vor ieşi 50+1% din ale-
gători”, a spus şeful statului. 
El spune că dacă alegerile pre-
şedintelui nu vor avea succes 
nici a doua oară, atunci înainte 
de a numi data alegerilor anti-
cipate, el va emite un decret şi 
va numi candidatul la funcţia 
de prim-ministru. „Şi până ce 
acest candidat nu va fi aprobat 
de Parlament, până ce nu se va 
prezenta noul Guvern, eu nu 
voi semna decretul de numire 
a alegerilor anticipate. Ţara nu 
trebuie lăsată fără conducere, 
fără Guvern”, a spus Voronin. 
Acesta a amintit că, potrivit 
Constituţiei, preşedintele în 
exerciţiu va exercita funcţia 
până ce va fi ales noul şef al 
statului. 

ALEGERILE 
ANTICIPATE - SUB 
CONTROLUL UE 

Partidul Liberal (PL) con-
sideră că alegerile anticipate 
ce ar putea avea loc în Mol-
dova trebuie luate la con-
trol de Uniunea Europeană 
(UE). O declaraţie în acest 
sens a făcut marţi, în cadrul 
unei conferinţe de presă, li-
derul PL, Mihai Ghimpu. 
El a menţionat că UE ar tre-
bui să asigure pe durata cam-
paniei existenţa unei televi-
ziuni publice în Moldova, 
la care ar avea acces şi opo-
ziţia; elaborarea Registrului 
electronic al alegătorilor; 
respectarea rezoluţiei recen-
te a Parlamentului European 
privind situaţia din Moldova.  

În opinia sa, UE şi-ar putea 
asuma şi susţinerea financi-
ară a alegerilor. „UE a finan-
ţat şi alegerile din 5 aprilie, 
oferind în acest sens trei mi-
lioane de euro”, a declarat el.  
El a reconfirmat poziţia PL de 
a nu vota un preşedinte propus 
de comunişti şi de a merge la 
alegeri anticipate. „Noi nu ne 
temem de alegeri anticipate. 
Declaraţiile comuniştilor că 
vom acumula un procentaj 
mai mic decât în alegerile din 
5 aprilie sunt doar nişte spe-
culaţii”, a declarat liderul PL.  
Mihai Ghimpu susţine că, îna-
inte de anticipate, Parlamen-
tul ar trebui să implementeze 
recomandările Comisiei de la 
Veneţia: să diminueze pragul 
electoral pentru partide, să 
permită blocurile electorale şi 
să asigure dreptul de vot al ce-
tăţenilor de peste hotare.

PARLAMENTUL VA 
FORMA NOUL GUVERN 

Prim-vicepreşedintele Par-
lamentului Moldovei Vladi-
mir Ţurcan a declarat că în 
cazul în care va fi nevoie de 
desfăşurarea alegerilor par-
lamentare anticipate, Parla-
mentul actual formează noul 
Guvern. „Eşuarea alegerii 
şefului statului va duce la 
numirea imediată a noului ca-
binet de miniştri. Dacă Parla-
mentul nu va reuşi să aleagă 
preşedintele la alegerile re-
petate din 28 mai, atunci, în 
una din zilele următoare va 
fi numit noul Guvern care va 
lucra până la alegerea organu-
lui legislativ”, a spus Ţurcan. 
Potrivit legislaţiei, dacă Par-
lamentul nu va reuşi din două 
tentative să aleagă preşedintele 
ţării, preşedintele în exerciţiu 
are dreptul să înainteze candi-
datura prim-ministrului, care 
va propune programul de ac-
tivitate şi componenţa Guver-
nului”. Noi trebuie să formăm 
Guvernul, deoarece actualul 
cabinet de miniştri este limitat 
din punct de vedere al funcţio-
nalităţii, căci nu poate lua de-
cizii pentru conducerea ţării”, 
a declarat prim-vicespeakerul. 
Ţurcan a subliniat că „doar 
după formarea noului Guvern, 
preşedintele în exerciţiu Vla-
dimir Voronin va emite decre-
tul de dizolvare a Parlamentu-
lui şi va numi data alegerilor 
anticipate”.

PRELUNGIREA 
ŞEDINŢEI SPECIALE A 

PARLAMENTULUI 
Deputaţii comunişti au vo-

tat în unanimitate de a amâna 
şedinţa de alegere a preşedin-
telui R. Moldova pentru ziua 
de 3 iunie 2009.
MARATONUL ALEGERII 

PREŞEDINTELUI
Maratonul alegerii preşe-

dintelui pe ultima sută de metri 
a eşuat. Situaţia devine  tot mai 
incertă şi e foarte dificil a pro-
gnoza evoluţia evenimentelor 
în Parlamentul ţării. Aşteptăm 
cu toţii o minune care va pogorî 
peste noi, acelaş lucru îl aşteaptă 
se pare şi deputaţii, dar bagheta 
miraculoasă continuă să ne ţină 
în tensiune şi în expectativă. Cu 
regret, întotdeauna ne-am slăvit 
cu o răbdare de aur.

G. IZVOREANU

1iunie – Ziua 
Internaţională a 

Copilului
1iunie – Ziua Internaţiona-

lă a Copilului este un prilej de 
a sărbători copilăria, de a oferi 
sprijin copiilor, de a inspira 
atât familia, cât şi comunitatea 
de a aprecia şi a iubi copiii, de 
a le oferi un viitor stabil şi fe-
ricit.

Protecţia drepturilor copi-
lului constituie o preocupare 
constantă a structurilor inter-
naţionale şi naţionale. Pornind 
de la considerentul că omeni-
rea datorează copilului tot ce-i 
poate oferi mai bun, ONU a 
adoptat la 20 noiembrie 1959, 
Declaraţia Drepturilor Copilu-
lui, iar la 20 noiembrie 1989 
– Convenţia Internaţională cu 
privire la Drepturile Copilului, 
care prevede că statele părţi se 
obligă să asigure protecţia şi 
îngrijirea copilului, necesară 
în vederea asigurării bunăstă-
rii sale. 

În contextul celor menţi-
onate, statul angajându-se să 
asigure ocrotirea drepturilor 
copilului, devine responsabil 
pentru elaborarea şi adoptarea 
de politici naţionale clare pen-
tru protecţia copilului, de ase-
menea, folosirea unor meca-
nisme eficiente pentru diferite 
categorii social-vulnerabile.

În urma modificărilor făcu-
te în Legea cu privire la avoca-
ţii parlamentari nr. 1349-XIII 
din 17.10.1997 (în vigoare din 
22 aprilie 2008), a fost institu-
it Avocatul parlamentar pentru 
protecţia drepturilor copilului, 
cu exercitarea atribuţiilor în 
vederea garantării respectării 
drepturilor şi libertăţilor con-
stituţionale ale copilului şi re-
alizării la nivel naţional, de că-
tre autorităţile publice centrale 
şi locale, de către persoanele 
cu funcţie de răspundere de 
toate nivelurile, a prevederilor 
Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile copilului.  

Strategia Naţională privind 
Protecţia Copilului a constitu-
it un sistem de monitorizare, 
astfel, protecţia şi dezvolta-
rea copilului au început să fie 
abordate dintr-o nouă perspec-
tivă în Republica Moldova. Au 
fost create noi structuri guver-
namentale şi neguvernamen-
tale în vederea îmbunătăţirii 
continue a situaţiei copiilor, 
politicii din mai multe sectoa-
re, cum ar fi justiţia juvenilă, 
sănătatea, educaţia, protecţia 
copiilor împotriva violenţei, 
situaţiile abandonului şcolar, 
date statistice cu privire la rata 
mortalităţii infantile, etc. 

În contextul celor expuse, 
este de menţionat că avocatul 
parlamentar pentru protecţia 
dreptului copilului, dna Ta-
mara Plămădeală întreprinde 
multiple acţiuni care au drept 
scop promovarea şi protejarea 
drepturilor copilului. La fel, 
este implicată activ în proce-
sul dezinstuţionalizării copii-
lor şi reintegrării acestora atât 
în familie, cât şi în societate.   

Avocatul copilului, Tama-
ra Plămădeală, face apel că-
tre părinţi şi societate de a se 
gândi la această zi, nu numai 
ca la o zi de sărbătoare, ci şi 
ca la o zi a responsabilizării 
faptelor sale faţă de generaţia 
în creştere. 
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Egalitatea de gen, echitatea şi 
abilitarea femeilor capătă o impor-
tanţă deosebită în dezvoltarea dura-
bilă a unei societăţi democratice. În 
ultimul timp, din ce în ce mai mult, 
egalitatea de gen este privită ca 
având o dublă importanţă. Pe de o 
parte, este vorba de realizarea unui 
drept fundamental al omului, iar pe 
de altă parte, este vorba de impulsi-
onarea creşterii economice. Aceste 
două aspecte sunt strâns legate în-
tre ele. Reieşind din interesul cres-
cut faţă de egalitatea de gen, începe 
să crească accentul care se pune pe 
modalităţile de măsurare a acesteia, 
în special, pe dezvoltarea statisticii 
de gen şi a indicatorilor sensibili la 
dimensiunea de gen, ca instrumente 
esenţiale în elaborarea politicilor de 
monitorizare a progresului înregis-
trat în sistemele care asigură buna 
funcţionare a societăţii. 

În acest context, la Chişinău, 
s-a desfăşurat recent o conferinţă 
cu genericul „Promovarea politici-
lor vizând egalitatea de gen şi pro-
cesele demografice prin utilizarea 
avansată a statisticilor oficiale”, la 
care au participat reprezentanţi ai 
Guvernului, ai administraţiei publi-
ce locale şi regionale, ai organizaţi-
ilor internaţionale, ai mediului aca-
demic şi ai societăţii civile. Eveni-
mentul a fost organizat de Guvernul 
Republicii Moldova în colaborare 
cu PNUD, UNIFEM şi UNFPA în 
cadrul Proiectului Comun „Con-
solidarea sistemului statistic naţio-
nal”, cu sprijinul financiar  al Agen-

Egalitatea de gen – un imperativ al democraţiei
ţiei Suedeze de Cooperare Interna-
ţională pentru Dezvoltare. În cadrul 
întrunirii, au fost prezentate câteva 

publicaţii, inclusiv statistice, care 
vizează problema egalităţii de gen. 

În alocuţiunea sa de salut, Vi-
orica Dumbrăveanu, viceministru 
în exerciţiu al Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Copilului al Republicii 
Moldova, a subliniat că „priorităţi-
le strategice în domeniul asigurării 
egalităţii de gen sunt reflectate în 
politicile naţionale, promovate de 
Guvern atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional.

„Datele statistice privind egali-

tatea de gen vor reflecta realitatea 
existentă vis-a-vis de rolul şi locul 
bărbatului şi al femeii în societatea 

noastră, ne vor oferi oportu-
nitatea să reflectăm asupra 
acelor caracteristici ale feme-
ilor şi ale bărbaţilor în sfera 
socio-demografică. 

De asemenea, aceste date 
ne vor ajuta să facem o ana-
liză a situaţiei existente în 
domeniu şi să trasăm nişte 
obiective în politicile elabo-
rate, să facem o analiză vis-a-
vis de indicatorii de progres. 
Totodată, ele scot în eviden-
ţă acele lacune care persistă 
în domeniile vieţii sociale, 
oferindu-ne posibilitatea să 
ne conducem nu doar prin 
prisma lor de informare, ci 
să le reflectăm în politicile 
care vor promova obiectivele 
de bază în sfera economică, 
a relaţiilor de muncă, în do-
meniul  protecţiei sociale, al 
educaţiei etc. 

Asigurarea principiului  egali-
tăţii de şanse între bărbaţi şi femei 
reflectă nu altceva decât acel impe-
rativ al unei democraţii adevărate. 
Implementarea şi asigurarea aces-
tui principiu va asigura din plin re-
alizarea atât a bărbaţilor, cât şi a fe-
meilor ca cetăţeni cu drepturi egale 
şi depline”, a precizat V. Dumbră-
veanu.

Elaborarea politicilor în dome-
niul egalităţii de gen constituie un 
angajament al statului nostru în rea-

www.mai.gov.md
Tălhării în raionul Sângerei
Angajaţii Comisariatului de poliţie al raionului Sângerei au 

reuşit să reţină autorii a două tâlhării, săvârşite pe teritoriul 
raionului.

Un tânăr de 20 de ani, din satul Pepeni, raionul Sângerei, a 
devenit victima a doi foşti deţinuţi, care, după ce i-au sustras 
maşina, l-au urcat cu forţa în portbagaj. Băiatul a fost atacat 
în noaptea de 25 aprilie curent, în jurul orei 03.30 în satul Pe-

peni, când victima s-a 
întors de la discotecă 
şi a parcat unitatea de 
transport lângă casă.

În acel moment, de 
pătimit s-au apropiat 
doi indivizi cu cagule 
pe cap. Ameninţându-l 
cu un cuţit, i-au sus-
tras telefonul mobil de 
model „Nokia N-95”, 

o cartelă de reîncărcare şi l-au forţat să urce pe bancheta din 
spatele propriei maşini de model „W-Vento”. Suma totală a 
prejudiciului fiind estimată la circa 4000 de euro.

Îndreptându-se spre staţia peco „Bemol” din apropiere, 
pentru a se alimenta, tipii au oprit automobilul şi l-au urcat cu 
forţa pe pătimit în portbagaj, pentru a nu fi observat de vreun 
martor. La staţie, însă, aceştia au depistat că nu au suficienţi 
bani pentru a procura benzină. În momentul în care automobi-
lul staţiona, victima a reuşit să deschidă portbagajul şi fără a fi 
observată, s-o ia la fugă spre casă.

Ulterior, suspecţii s-au deplasat până la marginea pă-
durii din apropierea satului Pepeni, unde au părăsit unita-
tea de transport şi au dispărut într-o direcţie necunoscută. 
Între timp, victima ajunsă la domiciliu a sesizat imediat poli-
ţia. Angajaţii Comisariatului de poliţie al raionului Sângerei 
au întreprins un complex de acţiuni operative de investigaţie 
pentru depistarea şi reţinerea persoanelor suspecte de comite-
rea acestei fărădelegi.

Acţionând conform unui plan de specialitate timp de câteva 
săptămâni de filaj, forţele de ordine au reuşit să reţină prin-
cipalii suspecţi de comiterea acestei infracţiuni. Aceştia s-au 
dovedit a fi Vitalie Enache, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în 
raionul Dubăsari, care şi-a ispăşit pedeapsa timp de 12 ani în 
penitenciar pentru comiterea unui şir de furturi şi jafuri şi Ale-
xandr Chelea, de 20 de ani, originar din satul Băneşti, raionul 
Teleneşti, anterior judecat.

În prezent, Vitalie Enache şi Alexandr Chelea se află în 

lizarea Planului Obiectivele de Dez-
voltare  ale  Mileniului.

Drept răspuns la aceste provo-
cări, Biroul Naţional de Statistică 
(BNS) a elaborat culegerea „Femei 
şi Bărbaţi în Republica Moldova”. 
Acest studiu este însoţit de un bre-
viar statistic, cu indicatorii statistici 
de bază pentru anul 2008 şi cuprinde 
domeniile care vizează participarea 
femeilor în viaţa publică şi politică, 
demografia, ocupaţia şi şomajul, 
ocrotirea sănătăţii, educaţia, migra-
ţia, protecţia socială, criminalitatea, 
nivelul de trai şi statistici internaţi-
onale.

Datele statistice care le conţine 
publicaţia în cauză provin, în mare 
parte, din diverse tipuri de cecetări 
desfăşurate de BNS a Moldovei, 
dar şi de alte surse administrative. 
Comparativ cu ediţiile precedente, 
conţinutul şi formatul de prezentare 
al acestei lucrări au trecut printr-un 
proces de revizuire. Ediţia include 
un număr mai mare de indicatori 
şi un spectru mai larg de domenii, 
precum şi descrierea/interpretarea 
analitică a indicatorilor statistici re-
spectivi. De menţionat că informaţia 
nu include datele întreprinderilor 
şi organizaţiilor din partea stângă a 
Nistrului.

„Prin aceste iniţiative, oferim un 
bun instrument de lucru pentru fac-
torii de decizie în formularea unor 
politici publice echitabile atât pen-
tru femei, cât şi pentru bărbaţi, pre-
cum şi în realizarea obiectivelor mai 
largi de dezvoltare a unei societăţi”, 

a afirmat Kaarina Immonen, coordo-
nator, rezident al ONU în Republica 
Moldova. Potrivit ei, discriminarea 
femeilor are costuri economice şi 
sociale din ce în ce mai mari.

Tot în cadrul întrunirii respecti-
ve a fost lansat Raportul Global al 
UNIFEM „Progresele femeilor din 
lume”, care scoate în evidenţă pro-
vocările ce împiedică realizarea în 
practică a egalităţii de gen şi accen-
tuează eforturile depuse de milioane 
de femei supuse discriminării pentru 
a schimba  înţelesul cuvântului „res-
ponsabilitate”. În raport se mai men-
ţionează despre rolul diferitor insti-
tuţii în asigurarea creşterii responsa-
bilităţii şi monitorizării modului de 
implementare a politicilor aferente 
promovării egalităţii de gen.

Prin prisma acestui raport, putem 
determina locul Republicii Moldova 
în comparaţie cu alte state în ceea 
ce priveşte promovarea egalităţii 
de gen, precum şi de a stabili care 
sunt rezervele şi resursele naţionale 
necesare pentru a atinge nivelul ţă-
rilor economic dezvoltate  în acest 
domeniu. 

Acestea, dar şi alte publicaţii 
din sfera respectivă, sunt puse la 
dispoziţia instituţiilor abilitate din 
republică, în calitate de instrumen-
te practice pentru formularea, ana-
liza, implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea politicilor şi planurilor 
naţionale şi sectoriale cu sensibili-
zarea la dimensiunea de gen.

Irina BUREA
irinaburea@usm.md                                                 

arestul poliţiştilor de la Sângerei. În privinţa lor au fost iniţiate 
trei cauze penale în baza articolelor 188 al.2 „Tâlhărie”, 164 
al.2 „Răpirea unei persoane” şi 273 al.3 „Răpirea mijlocului de 
transport” Cod Penal al Republicii Moldova. Dacă vor fi găsiţi 
vinovaţi de comiterea acestor fărădelegi, tipii riscă închisoare 
de până la 15 ani.

Cel de-al doilea caz a avut loc în satul Cubolta, raionul 
Sângerei. De această dată au fost reţinute trei persoane: Viorel 
Roşca, 20 de ani, din satul Zaicani, raionul Râşcani, anterior 
judecat şi doi minori în vârstă de 14 şi 15 ani, ambii originari 
din satul Cubolta, Sângerei. În seara de 11 mai 2009, Viorel 
Roşca, fiind în stare de ebrietate şi deghizat cu o cămaşă pe 
cap, prin înţelegere prealabilă cu cei doi minori, a pătruns în 
casa unui localnic. Aceştia i-au aplicat proprietarului multiple 
lovituri cu o bâtă din lemn peste diferite regiuni ale corpului, 
după care au părăsit locul infracţiunii.

Ca rezultat al cercetărilor de specialitate, s-a stabilit că cei 
trei au mai comis anterior o tâlhărie în aceiaşi localitate.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în baza art.188 
al.2 „Tâlhărie”. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de comiterea acestei 
fărădelegi, suspecţii riscă închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau 
fără) amendă în mărime de la 10000 la 30000 de lei.

Actualmente, poliţia cercetează cazurile pentru a stabili 
implicarea acestora şi la comiterea altor fărădelegi.

Reţinuţi de poliţie pentru şantaj
Angajaţii Direcţiei de combatere a crimei organizate 

(DCCO) din cadrul Departamentului serviciilor operative a 
MAI au reţinut trei persoane suspectate de şantaj şi estorcare 

de bani.
Reţinerea tipilor a fost 

posibilă după ce în adresa 
DCCO a parvenit o plân-
gere în care un cetăţean 
declara că persoane ne-
cunoscute îl ameninţă cu 
violenţă şi, sub un pretext 
inventat, estorcă de la el 
1500 de euro.

Imediat, forţele de or-
dine au organizat un plan 
special de acţiuni, menite 
să stabilească identitatea 
şi reţinerea infractorilor.  

Operaţiunea de reţinere s-a desfăşurat pe strada Alba Iulia, 
municipiul Chişinău, unde inşii au fost prinşi în flagrant, în 
momentul în care încasau de la victimă 150 de euro. Aceştia 

s-au dovedit a fi trei locuitori ai capitalei: Alexandru Belous, 
în vârstă de 38 de ani, Serghei Ulian, de 29 de ani şi Natalia 
Socolova de 21de ani.

În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală în baza art.189 
al. 3, lit. e) Cod Penal al Republicii Moldova – „Şantaj”.

Dacă înstanţa de judecată îi va găsi vinovaţi de şantaj, 
atunci făptuitorii riscă să fie pedepsiţi cu închisoare de la 10 
la 25 ani sau cu amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 
de lei.

Actualmente, cazul se cercetează pentru stabilirea tuturor 
circumstanţelor şi persoanelor implicate în această fărădelege.

În cazul în care există şi alte persoane care au avut de 
suferit de pe urma acţiunilor ilegale ale celor trei indivizi, 
acestea  sunt rugate să telefoneze la următoarele numere de 
telefon: 57-71-80; 57-72-18 sau 902.

Mercedes-uri de contrabandă 
Angajaţii Secţiei de investigaţie şi informaţie a Brigăzii de 

poliţie cu destinaţie specială 
„Fulger” (SII a BPDS „Ful-
ger”) au reuşit să stopeze 
recent activitatea unei filiere 
specializate în introducerea 
ilegală în ţară a unităţilor de 
transport, vârsta cărora de-
păşeşte limita de 7 ani.

Ca rezultat al acţiunilor 
operative de investigaţie, la 
finele săptămânii trecute, poliţia a efectuat un control de speci-
alitate la staţia de dezasamblare şi reparare a automobilelor din 
strada Munceşti 161/1 din capitală, care aparţine SRL „Man-
chir-Auto”. Proprietarul acestei întreprinderi este chişinăuia-
nul Denis Axionov, în vârstă de 35 de ani.

La momentul controlului, aici au fost depistate piese de 
schimb pentru „Mercedes”-uri, fără acte de provenienţă şi cer-
tificate de conformitate, în sumă de 68000 de lei. Totodată, au 
mai fost găsite 9 automobile de model „Mercedes” cu nume-
re de înregistrare străine, vârsta cărora depăşeşte 7 ani şi care 
au fost introduse ilegal în ţară. Valoarea totală a unităţilor de 
transport fiind estimată la suma de circa 24300 euro.

În acest caz au fost iniţiate două cauze penale în baza art. 
248 Cod Penal RM - „Contrabandă” şi art. 249 Cod Penal al 
RM - „Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale”. Conform 
legislaţiei în vigoare, persoanele culpabile de comiterea unor 
asemenea fărădelegi riscă amenzi sau închisoare pe un termen 
de până la 5 ani.
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Articolul 34. Amenda 
(1) Amenda este o sancţiune pe-

cuniară, care se aplică în cazurile şi 
în limitele prevăzute de prezentul 
cod. Amenda se stabileşte în unităţi 
convenţionale. O unitate convenţio-
nală este egală cu 20 de lei. 

(2) Amenda se aplică persoane-
lor fizice de la una la 150 de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu 
funcţie de răspundere şi persoanelor 
juridice – de la 10 la 500 de unităţi 
convenţionale. 

(3) Contravenientul este în drept 
să achite jumătate din amenda sta-
bilită, dacă o plăteşte în cel mult 72 
de ore din momentul stabilirii ei. În 
acest caz, se consideră că sancţiunea 
amenzii este executată integral. 

(4) Dacă persoana fizică nu a 
plătit amenda în decursul a 30 de 
zile de la data stabilirii ei, instanţa 
de judecată o poate înlocui, după 
caz, cu: 

a) amendă în mărime dublă, care 
însă nu poate depăşi limita maximă 
a sancţiunii cu amenda prevăzută de 
norma materială contravenţională 
sau de prezentul articol; 

b) privarea de dreptul de a desfă-
şura o anumită activitate pe un ter-
men de la 6 luni la un an; 

c) muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii, calculându-se o oră 
de muncă pentru o unitate conven-
ţională, durata muncii fiind de cel 
mult 60 de ore; 

d) arest contravenţional, calcu-
lându-se o zi de arest pentru 2 uni-
tăţi convenţionale, durata arestului 
fiind de cel mult 30 de zile. În acest 
caz, se va ţine cont de restricţiile 
prevăzute la art.38 alin.(4). 

(5) Dacă persoana sancţionată 
pentru săvârşirea contravenţiei pre-
văzute la art.228-245 nu a plătit be-
nevol şi integral amenda în decursul 
a 30 de zile de la data stabilirii ei, 
aceasta se înlocuieşte cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită ac-
tivitate, prin ridicarea dreptului de a 
conduce vehicule, pe un termen de 
la 6 luni la un an. 

(6) Pentru situaţiile enumerate 
la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită ac-
tivitate pe un termen de la 6 luni la 
un an poate fi aplicată ca sancţiune 
complementară. 

(7) Dacă persoana juridică nu a 
plătit benevol şi integral amenda în 
decursul a 30 de zile de la data stabi-
lirii ei, aceasta poate fi înlocuită cu 
privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de 
la 6 luni la un an. 

(8) Amenda se înlocuieşte de că-
tre instanţa de judecată la demersul 
agentului constatator sau al procu-
rorului. În cazul în care sancţiunea 
amenzii este stabilită de instanţa de 
judecată, înlocuirea o efectuează 
instanţa la demersul executorului 
judecătoresc.
Capitolul XIII CONTRAVENŢII 
ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI 

RUTIERE
Articolul 228. Încălcarea regu-

lilor de exploatare a vehiculelor 
(1) Exploatarea vehiculelor cu 

defecte tehnice în sistemul de frâ-
nare sau în mecanismul de direcţie, 
în dispozitivele de iluminare ori de 
semnalizare, exploatarea vehiculelor 
reutilate fără autorizaţia de rigoare  
se sancţionează cu amendă de la 15 

la 20 de unităţi convenţionale, cu 
aplicarea a 3 puncte de penalizare. 

(2) Exploatarea vehiculelor cu 
defecte tehnice, interzisă prin regu-
lile de circulaţie rutieră, cu excepţia 
vehiculelor având defectele menţio-
nate la alin.(1), precum şi amplasarea 
neautorizată pe vehicule a publicităţii  
se sancţionează cu amendă de la 5 la 
10 unităţi convenţionale.

Articolul 229. Încălcarea regu-
lilor de înmatriculare 
sau de înregistrare de 
stat, de revizie tehnică 
a vehiculelor 

(1) Încălcarea reguli-
lor de înmatriculare sau 
de înregistrare de stat a 
vehiculelor  se sancţio-
nează cu amendă de la 
10 la 20 de unităţi con-
venţionale. 

(2) Conducerea unui 
vehicul care nu a fost 
înmatriculat în modul 
stabilit sau care nu a fost 
supus reviziei tehnice  se 
sancţionează cu amendă 
de la 15 la 20 de unităţi 
convenţionale cu aplica-
rea a 3 puncte de pena-
lizare. 

(3) Exploatarea unui 
vehicul care nu a fost asigurat de 
răspundere civilă în modul stabilit  
se sancţionează cu amendă de la 5 
la 10 unităţi convenţionale cu apli-
carea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 232. Conducerea ve-
hiculului de către o persoană care 
nu are asupra sa permis de con-
ducere 

(1) Conducerea vehiculului de 
către o persoană care nu are asu-
pra sa permis de conducere sau 
actul de înmatriculare de stat a ve-
hiculului, sau poliţa de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă  
se sancţionează cu amendă de 5 uni-
tăţi convenţionale cu aplicarea a 2 
puncte de penalizare. 

(2) Predarea conducerii vehi-
culului către o persoană care nu 
are asupra sa permis de conducere  
se sancţionează cu avertisment sau 
cu amendă de 5 unităţi convenţiona-
le cu aplicarea a 2 puncte de pena-
lizare.

Articolul 233. Conducerea ve-
hiculului în stare de ebrietate pro-
dusă de alcool, predarea conduce-
rii lui către o persoană care se află 
în stare de ebrietate produsă de 
alcool sau de alte substanţe 

(1) Conducerea vehiculului 
de către o persoană care se află în 
stare de ebrietate produsă de al-
cool ce depăşeşte gradul maxim 
admisibil stabilit de Guvern, dacă 
fapta nu constituie infracţiune,  
se sancţionează cu privarea de drep-
tul de a conduce vehicule pe un ter-
men de 3 ani. 

(2) Predarea cu bună ştiinţă a con-
ducerii vehiculului către o persoană 
care se află în stare de ebrietate pro-
dusă de alcool ce depăşeşte gradul 
maxim admisibil stabilit de Guvern 
sau în stare de ebrietate produsă de 
substanţe narcotice, psihotrope şi/sau 
de alte substanţe cu efecte similare, 
dacă fapta nu constituie infracţiune,  
se sancţionează cu amendă de 150 
de unităţi convenţionale sau cu pri-
varea de dreptul de a conduce vehi-
cule pe un termen de 3 ani. 

(3) Acţiunile specificate la alin.
(1) şi (2), în cazul în care admiterea 
la trafic a conducătorului de vehicul 
nu prevede obligaţia de a deţine per-
mis de conducere,  se sancţionează 
cu amendă de la 75 la 150 de unităţi 
convenţionale sau cu arest contra-
venţional pe un termen de până la 
15 zile. 

[Art.233 modificat prin Legea 
nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 
03.03.2009]

Articolul 234. Necomunicarea 
identităţii persoanei căreia i s-a 
încredinţat conducerea vehiculu-
lui 

Necomunicarea de către propri-
etarul sau mandatarul (utilizatorul) 
vehiculului, la solicitarea poliţiei, 
a identităţii persoanei căreia i-a în-
credinţat conducerea sau comunica-
rea cu bună ştiinţă de date eronate 
privind identitatea acestei persoane  
se sancţionează cu amendă de la 45 
la 50 de unităţi convenţionale apli-
cată persoanei fizice, cu amendă de 
la 75 la 100 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice. 

[Art.234 modificat prin Legea 
nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 
03.03.2009]

Articolul 235. Încălcarea re-
gulilor de folosire a centurii de 
siguranţă, a căştii de protecţie şi a 
regulilor privind convorbirile ra-
diotelefonice 

(1) Încălcarea regulilor de fo-
losire a centurii de siguranţă şi a 
căştii de protecţie a motociclistului  
se sancţionează cu amendă de la 15 
la 20 de unităţi convenţionale cu 
aplicarea a 3 puncte de penalizare. 

(2) Purtarea convorbirilor radi-
otelefonice contrar Regulamentului 
circulaţiei rutiere  se sancţionează 
cu amendă de la 15 la 20 de unităţi 
convenţionale cu aplicarea a 3 punc-
te de penalizare.

Articolul 236. Depăşirea vite-
zei de circulaţie stabilită pe secto-
rul respectiv de drum 

(1) Depăşirea vitezei de circu-
laţie stabilită pe sectorul respec-
tiv de drum de la 10 la 20 km/oră  
se sancţionează cu amendă de 20 de 
unităţi convenţionale cu aplicarea a 
3 puncte de penalizare. 

(2) Depăşirea vitezei de circu-
laţie stabilită pe sectorul respec-
tiv de drum de la 20 la 40 km/oră  
se sancţionează cu amendă de 30 de 
unităţi convenţionale cu aplicarea a 
4 puncte de penalizare. 

(3) Depăşirea vitezei de circu-
laţie stabilită pe sectorul respectiv 

de drum mai mult de 40 km/oră  
se sancţionează cu amendă de 50 de 
unităţi convenţionale cu aplicarea a 
5 puncte de penalizare.

Articolul 237. Încălcarea regu-
lilor de traversare a liniei de cale 
ferată prin pasajul de nivel 

Încălcarea de către conducătorul 
de vehicul a regulilor de traversare a 
liniei de cale ferată prin pasajul de nivel  
se sancţionează cu amendă de la 40 

la 50 de unităţi 
convenţionale 
cu aplicarea a 4 
puncte de pena-
lizare.

A r t i c o l u l 
238. Încălca-
rea regulilor 
de oprire şi ne-
acordarea de 
prioritate pie-
tonilor şi altor 
participanţi la 
traficul rutier 

(1) Oprirea în 
locuri interzise  
se sancţionează 
cu avertisment 
sau cu amendă 
de 5 unităţi con-
venţionale. 

(2) Staţiona-
rea sau parcarea în locuri interzise  
se sancţionează cu amendă de până 
la 10 unităţi convenţionale cu apli-
carea a 2 puncte de penalizare. 

(3) Neacordarea de priorita-
te legală pietonilor sau cicliştilor  
se sancţionează cu amendă de până 
la 10 unităţi convenţionale cu apli-
carea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 239. Nerespectarea 
regulilor de circulaţie în zonele 
rezidenţiale 

Nerespectarea regulilor de 
circulaţie în zonele rezidenţiale  
se sancţionează cu amendă de la 5 
la 10 unităţi convenţionale cu apli-
carea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 240. Nerespectarea 
indicatoarelor de semnalizare ru-
tieră şi de acordare a priorităţii de 
trecere, a altor reguli de circulaţie 
rutieră 

(1) Nerespectarea de către con-
ducătorul de vehicul a indicatoarelor 
rutiere de prioritate, a indicatoarelor 
de interzicere şi de sens obligatoriu, 
a marcajului de pe partea carosabilă 
a drumului privind acordarea drep-
tului prioritar de circulaţie, dreptului 
de depăşire a vehiculelor, a exigen-
ţelor de folosire a dispozitivelor de 
iluminat la căderea întunericului 
sau în condiţii de vizibilitate redusă  
se sancţionează cu amendă de la 5 la 
10 unităţi convenţionale. 

(2) Neglijarea de către conducăto-
rul de vehicul a semnalului de interzi-
cere al semaforului sau a gestului de 
interzicere al agentului de circulaţie  
se sancţionează cu amendă de la 25 
la 30 de unităţi convenţionale cu 
aplicarea a 2 puncte de penalizare. 

(3) Încălcarea de către conducă-
torul de vehicul a altor prevederi ale 
Regulamentului circulaţiei rutiere  
se sancţionează cu avertisment sau 
cu amendă de la o unitate la 3 unităţi 
convenţionale.

Articolul 241. Neîndeplinirea 
indicaţiei legale de oprire a vehi-
culului şi de acordare vehiculelor 
a priorităţii de trecere 

(1) Neîndeplinirea de către 

conducătorul de vehicul a in-
dicaţiei legale dată de agentul 
de circulaţie de a opri vehiculul  
se sancţionează cu amendă de la 45 
la 50 de unităţi convenţionale cu 
aplicarea a 4 puncte de penalizare. 

(2) Neacordarea priorităţii de tre-
cere vehiculului cu farurile de sem-
nalizare având lumina albastră sau 
roşie şi cu dispozitivele de semnali-
zare sonoră specială în funcţiune (ve-
hicul cu regim prioritar de circulaţie)  
se sancţionează cu amendă de la 25 
la 30 de unităţi convenţionale cu 
aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Articolul 242. Încălcarea regu-
lilor de circulaţie rutieră soldată 
cu deteriorarea bunurilor materi-
ale ori cu cauzarea de leziuni cor-
porale uşoare

(1) Încălcarea de către conducăto-
rul de vehicul a regulilor de circulaţie 
rutieră soldată cu deteriorarea neîn-
semnată a vehiculelor, a încărcături-
lor, a drumurilor, a instalaţiilor rutie-
re, a altor instalaţii sau a altor bunuri  
se sancţionează cu amendă de 40 de 
unităţi convenţionale cu aplicarea a 
5 puncte de penalizare. 

(2) Încălcarea de către conducă-
torul de vehicul a regulilor de circu-
laţie rutieră soldată cu cauzarea de 
leziuni corporale uşoare victimei 
sau cu deteriorarea considerabi-
lă a vehiculelor, a încărcăturilor, a 
drumurilor, a instalaţiilor rutiere, 
a altor instalaţii sau a altor bunuri  
se sancţionează cu amendă de 50 de 
unităţi convenţionale cu aplicarea a 
6 puncte de penalizare.

Articolul 243. Părăsirea locu-
lui în care s-a produs accidentul 
rutier 

Părăsirea de către vinovat a locu-
lui în care s-a produs accidentul rutier  
se sancţionează cu privarea de drep-
tul de a conduce vehicule pe un 
termen de un an sau cu arest contra-
venţional pe un termen de 15 zile.

Articolul 244. Încălcarea dis-
poziţiilor din Regulamentul circu-
laţiei rutiere, care a generat peri-
colul unui accident de circulaţie 

Încălcarea de către conducă-
trul de vehicul a dispoziţiilor din 
Regulamentul circulaţiei rutiere, 
prevăzute la art.237-239 din pre-
zentul cod, care a generat peri-
colul unui accident de circulaţie  
se sancţionează cu amendă de la 30 
la 50 de unităţi convenţionale cu 
aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Articolul 245. Încălcarea regu-
lilor de circulaţie de către pietoni 
şi alţi participanţi la circulaţia ru-
tieră 

(1) Ignorarea de către pietoni a 
semnalelor de dirijare a traficului 
rutier, traversarea părţii carosabi-
le a drumului sau deplasarea pe ea 
în locuri neindicate, nerespectarea 
indicatoarelor rutiere de prioritate, 
a indicatoarelor de interdicţie şi de 
sens obligatoriu, a regulilor de de-
plasare pe drumuri a motociclişti-
lor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor 
persoane care se folosesc de drum  
se sancţionează cu avertisment sau 
cu amendă de la 5 la 10 unităţi con-
venţionale. 

(2) Încălcarea regulilor de cir-
culaţie, de către persoanele indi-
cate la alin.(1), care a generat o 
situaţie de accident de circulaţie  
se sancţionează cu amendă de la 15 
la 20 de unităţi convenţionale.

Selecţiuni din Codul contravenţional al Republicii Moldova 
nr. 218-XVI din 24.10.2008 

(Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

 Administraţia întreprinderii în care am acti-
vat până nu demult refuză să-mi  achite suma de 
bani pentru concediul nefolosit, pe motiv că între 
mine şi ea nu a fost perfectat un contract scris. 
Este corectă sau nu administraţia în acest caz?

Nina Pripa, 
rn. Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări răspunde juristul 
Vitalie MODRÂNGĂ

www.vitaliemodringa@usm.md

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(mai 2009,  nr. 19(278)&

Potrivit art. 58 din Codul 
muncii, contractul  individual  
de  muncă se  încheie în formă 
scrisă. Propunerea angajato-
rului privind perfectarea con-
tractului individual de muncă 
în formă scrisă se aduce la 
cunoştinţa salariatului, sub 
semnătură, prin ordinul (dis-
poziţia, decizia, hotărârea) 
angajatorului. Propunerea sa-
lariatului privind perfectarea 
contractului individual de 
muncă în formă scrisă se adu-
ce la cunoştinţa angajatorului 
prin depunerea şi înregistra-
rea cererii lui scrise.   În cazul 
în care contractul individual 
de muncă nu a fost perfectat 
în formă scrisă, acesta este 

considerat a fi încheiat pe o 
durată nedeterminată şi îşi 
produce efectele din ziua în 
care salariatul a fost admis 
la muncă de către angajator 
sau de către o altă persoană 
cu funcţie de răspundere din 
unitate, abilitată cu angajarea 
personalului. Dacă salariatul 
dovedeşte faptul admiterii la 
muncă, perfectarea contrac-
tului individual de muncă în 
forma scrisă va fi efectuată 
de angajator ulterior, în mod 
obligatoriu. 

Prin urmare, neperfecta-
rea contractului individual de 
muncă nu-l scuteşte pe anga-
jator de plata pentru conce-
diul anual nefolosit. 

?  Vreau să ştiu dacă prevede legislaţia în vigoare 
plata salariului în natură. Care sunt modalităţile 
de plată a salariului în Republica Moldova. 

Pavel Guţu,
rn. Criuleni 

Legea salarizării nr.847 
din 14.02.2002 în articolul 
29 prevede că salariul se plă-
teşte în moneda naţională a 
Republicii Moldova. Se per-
mite plata salariului prin ce-
curi de numerar sau mandate 
poştale. Modul de plată a 
salariului, prin cecuri de nu-

merar sau mandate poştale, 
se stabileşte de Guvern, de 
comun acord cu Banca Na-
ţională a Moldovei. Acelaşi 
articol mai interzice plata 
salariului în natură, inclusiv 
în formă de băuturi spirtoa-
se, produse de tutun sau sub-
stanţe narcotice. 

Potrivit prevederilor Legii 
asistenţei sociale, de asistenţă 
socială beneficiază cetăţenii 
Republicii Moldova în func-
ţie de nivelul venitului global 
al unei persoane. Cuantumul 
venitului global al unei per-
soane, care acordă dreptul 
de a beneficia de o formă sau 
alta a asistenţei sociale, se 
reglementează prin actele le-
gislative şi alte acte normati-
ve corespunzătoare. Cetăţenii 

străini şi apatrizii domiciliaţi 
în Republica Moldova bene-
ficiază de protecţie socială în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

De asistenţă socială bene-
ficiază persoanele şi familiile 
care, din cauza unor factori 
de natură economică, fizică, 
psihologică sau socială, nu 
au posibilitate să îşi asigure 
un nivel decent de viaţă, şi 
anume:

a) copiii şi tinerii a căror 
sănătate, dezvoltare şi integri-
tate fizică, psihică sau morală 
sunt prejudiciate de mediul în 
care locuiesc;

b) familiile care nu îşi în-
deplinesc în mod corespunză-
tor obligaţiile privind îngriji-
rea, întreţinerea şi educarea 
copiilor;

c) familiile fără venituri 
sau cu venituri mici;

d) persoanele fără familie, 
care nu pot gospodări singu-

Aspecte generale ale dreptului de asistenţă socială
re, care necesită îngrijire şi 
supraveghere sau sunt inca-
pabile să facă faţă nevoilor 
socio-medicale;

e) copiii (de până la vârsta 
de 18 ani) cu disabilităţi;

f) familiile cu mulţi copii;
g) familiile monoparenta-

le cu copii;
h) persoanele vârstnice;
i) persoanele cu disabili-

tăţi;
j) alte categorii de persoa-

ne şi familii aflate în dificul-
tate.

Necesitatea în asistenţă so-
cială a categoriilor de persoa-
ne şi familii menţionate  este 
determinată conform criterii-
lor stabilite de către Ministerul 
Protecţiei Sociale,  Familiei şi 
Copilului, de comun acord cu 
Ministerul Finanţelor. Benefi-
ciarii de asistenţă  au dreptul 
la alegerea liberă a formelor 
de asistenţă socială, în baza 
cererii depuse la autoritatea 
administraţiei publice locale. 
Dreptul la prestaţii şi servicii 
sociale se stabileşte în temeiul 
anchetei sociale şi al actelor 
constatatoare. Serviciile socia-
le, prevăzute de  lege, se acor-
dă în baza consimţământului 
liber exprimat al persoanei 
care necesită sprijin şi are dis-
cernământ sau al reprezentan-
tului ei legal, în cazul în care 
aceasta este lipsită sau limitată 
în capacitate de exerciţiu. Be-

neficiarul de prestaţii şi/sau 
de servicii sociale este obligat 
să comunice în scris autorită-
ţii care i-a stabilit acest drept 
despre orice eveniment de 
natură să conducă la modifica-
rea, suspendarea sau încetarea 
dreptului. Dreptul la asistenţă 
socială nu scuteşte  persoana 
de responsabilitate pentru sine 
şi pentru propria familie. În ca-
zul în care se încalcă drepturile 
şi libertăţile persoanei asistate 
ori asistentul social sau lucră-
torul social nu respectă obli-
gaţia de a păstra secretul pro-
fesional şi secretul intimităţii 
persoanei menţionate, aceasta 
sau reprezentantul ei legal este 
în drept să sesizeze instanţa de 
judecată.

Asistenţa socială se acor-
dă sub formă de  prestaţii în 
bani (alocaţii, compensaţii, 
indemnizaţii etc.) sau presta-
ţii în natură şi servicii socia-
le. Asistenţa socială poate fi 
acordată şi indirect, inclusiv 
sub formă de gratuităţi sau de 
reduceri la procurarea unor 
bunuri sau la plata unor ser-
vicii curente ce ţin de locuin-
ţă. Autorităţile administraţiei 
publice locale, în funcţie de 
posibilităţile financiare reale, 
pot institui şi acorda persoa-
nelor şi familiilor aflate în di-
ficultate, pe lângă formele de 
asistenţă socială, stabilite de 
lege, şi alte forme de asisten-
ţă socială.

Serviciile sociale repre-
zintă activităţi specializate, 
desfăşurate în favoarea per-
soanelor sau a familiilor bene-
ficiare de asistenţă. Serviciile 
sociale sunt complementare 
celor de asistenţă medicală, 
care se acordă conform le-
gislaţiei. Calitatea serviciilor 
sociale se asigură prin respec-
tarea standardelor de calitate, 
stipulate în contractele înche-
iate cu furnizorii de servicii. 
În categoria serviciilor socia-
le se includ şi serviciile acor-
date în instituţiile specializate 
(centrele sociale de zi sau de 
noapte, azilurile pentru bă-
trâni, centrele de reabilitare, 
protezare şi recuperare), pla-
sarea în instituţiile de asisten-
ţă socială, serviciile acordate 
de către secţiile de deservire 
socială la domiciliu, exami-
narea la domiciliu de către 
consiliile de expertiză medi-
cală a vitalităţii. Autorităţile 

administraţiei publice locale 
organizează prestarea de ser-
vicii sociale în funcţie de pro-
blemele sociale existente în 
aria teritorială. 

Acordarea prestaţiilor şi 
a serviciilor sociale se face la 
cererea scrisă a solicitantului 
sau, după caz, a reprezen-
tantului legal al acestuia ori 
a altei persoane a cărei legi-
timitate este justificată prin 
actele prevăzute de legislaţia 
în vigoare.  Beneficiar de pre-
staţii şi/sau de servicii socia-
le destinate pentru creşterea 
şi educarea copiilor poate fi 
unul dintre părinţi sau repre-
zentantul legal al copilului. 
Beneficiarii de prestaţii şi de 
servicii sociale au dreptul de a 
fi informaţi asupra condiţiilor 
de acordare a acestora, asupra 
rezultatelor anchetelor sociale 
efectuate, asupra datei consti-
tuirii dreptului la asistenţă so-
cială şi asupra modalităţii de 
primire a ei. Serviciile sociale 
se acordă gratuit la domiciliu 
sau în cadrul instituţiilor spe-
cializate ori cu plată parţială 
sau integrală. Acordarea de 
servicii sociale în instituţiile 
specializate se efectuează în 
cazuri excepţionale, deoarece 
îngrijirea în familie se consi-
deră mai eficientă.

Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale este autori-
tatea din cadrul administraţiei 
publice centrale, care coordo-
nează activitatea de acordare 
a asistenţei sociale şi evalu-
ează funcţionarea sistemului 
de asistenţă socială. La nivel 
teritorial funcţionează direcţii 
municipale asistenţă socia-
lă şi secţii raionale asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
constituite de consiliile raio-
nale (municipale) corespun-
zătoare, de comun acord cu 
Ministerul Sănătăţii şi Pro-
tecţiei Sociale, şi subordona-
te autorităţilor respective ale 
administraţiei publice loca-
le şi Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale. Direcţiile 
municipale asistenţă socială 
şi secţiile raionale asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
în comun cu autorităţile ad-
ministraţiei publice locale şi 
în colaborare cu reprezentan-
ţii societăţii civile realizează 
politica de asistenţă socială şi 
asigură aplicarea legislaţiei la 
nivel teritorial.

La Ankara, Turcia, şi-a desfăşurat lucrările  Conferinţa 
Internaţională  cu genericul ,,Alianţa civilizaţiilor: Confe-
rinţa Internaţională pe problemele drepturilor omului”, cu 
participarea  reprezentanţilor instituţiilor naţionale pentru 
protecţia drepturilor omului.

Instituţia Avocaţilor parlamentari a fost reprezentată la 
acest for de către Anatolie Munteanu, avocat parlamentar, 
directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldo-
va.

Obiectivul de bază al forului l-a constituit stabilirea 
unui dialog permanent în vederea combaterii discrimină-
rii, rasismului, intoleranţei, etc., fenomene care persistă  
printre problemele majore ale comunităţii internaţionale, 
de asemenea, instituirea unui mecanism permanent, care ar 

include întrevederi permanente ale ombudsmanilor naţio-
nali.

Agenda Conferinţei s-a axat pe subiecte care au vizat 
aspectele internaţionale ale drepturilor omului, rolul insti-
tuţiilor naţionale pentru protecţia drepturilor omului şi rolul 
ombudsmanului în vederea protecţiei şi stimulării drepturilor 
omului, printre raportori fiind judecătorul Curţii Europene a 
Drepturilor Omului – Î. Karacaş, ministrul pentru Drepturile 
Omului din Irac – Uijdan Salim, alte personalităţi preocupate 
de domeniul drepturilor omului din Turcia.

De asemenea, au fost puse în discuţie subiecte cu refe-
rire la rolul ombudsmanului în sporirea eficienţei institu-
ţiilor naţionale pentru protecţia drepturilor omului la pro-
blemele vizate în agendă, în special aspecte din experienţa 

ombudsmanilor din Franţa – Christian Le Roux, Azerbaid-
jan – Ălimira Suleimanova, Portugalia –Katerina Ventura; 
practici pozitive din activitatea autorităţilor centrale din 
Turcia, Irac, etc.

Discursurile raportorilor au servit drept punct de porni-
re pentru dezbaterile ce au urmat.

Participanţii la acest eveniment au împărtăşit reflecţiile 
personale asupra problemelor  abordate în cadrul discuţii-
lor, experienţele, acumulate de instituţiile pe care aceştia le 
reprezintă, în domeniile respective,  întrunirea de la Ankara 
reprezentând, astfel, o nouă etapă în vederea cooperării, 
colaborării şi schimbului de practici pozitive  privind pro-
movarea, protecţia şi stimularea drepturilor omului.

Alianţa civilizaţiilor 
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Curtea de Apel Chişinău, solicită prezentarea cet. Sinic 
Oleg, Sinic Galina, pentru data de 17 iunie 2009, ora 11.00, la 
şedinţa judiciară (mun. Chişinău, str. Teilor 4) Bazanov-Sinic 
în calitate de pârâţi pe cauză civilă nr. 2a-1872/09 la cererea 
cet.Bazanov Elena către Sinic Oleg, privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător                                                                 
Curţea de Apel Chişinău V. Pruteanu

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Carincris Prim”, pentru data de 9 
iunie 2009, ora 11.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 
73, bir. 221, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de SRL „Rusanda”.

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

Judecător                                                     Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Lorenaimpex”, pentru data de 16 iunie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de CD „Vivlavi-
Com”, privind încasarea  sumei de 3204,81 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 „Carat Trans”, pentru data de 16 iunie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Royal-Pro-
gres”, privind încasarea  sumei de 38600,66 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 „VBI-Internaţional”, pentru data de 18 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 SRL „Pre-
mer-SV”, privind încasarea  sumei de 1469,68 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 „Serjenica”, pentru data de 19 iunie 2009, ora 11.20, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în ca-
litate de pârât pe cauza civilă intentată de CD „Vivlavi-Com” 
SRL, privind încasarea  sumei de 6677,79 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 „Compania Electrică”, pentru data de 19 iunie 2009, ora 
10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de CD „Vivlavi-
Com”, privind încasarea  sumei de 10311,12 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 „Valerom”, pentru data de 19 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 „Royal-Pro-
gres”, privind încasarea  sumei de 45691,48 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 reprezentantu-
lui SRL „Ţenchiu Victor”, pentru data de 22 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 IS „Bagos”, 
privind încasarea  sumei de 23497,44 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 „Imenserviabil”, pentru data de 22 iunie 2009, ora 11.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în cali-
tate de pârât pe cauza civilă intentată de SC „Tomclas Service” 
SRL, privind încasarea  sumei de 37920 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 reprezentantu-
lui SRL „Alax Verda”, pentru data de 22 iunie 2009, ora 10.40, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SA „Apă Canal”, 
privind încasarea  sumei de 7359,62 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Expovladcons”, cu se-
diul în mun. Chişinău, str. Columna 46, pentru data de 10 iunie 
2009, ora 10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, 
et.2, bir. 219) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Royal-Progres”, 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 prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Dam Volets”, mun. 
Chişinău, pentru data de 17 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa 
judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 220) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de SRL „Intelcons Prim”, privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Sanverina”, pentru data de 8 septembrie 2009, ora 13.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Ducato-M Company 
Group International”, privind încasarea datoriei de 14926,17 
lei.

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

Judecător                                                     N. Plugari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet.
Gulea Diomid, pentru data de 2 iunie 2009, ora 10.30, la şedinţa   
judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 55) în calitate de pârât pe cauza ci-
vilă intentată de Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Judecător                                                       Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet.
Cavruc Dumitru, pentru data de 17 iunie 2009, ora 9.15, la şe-
dinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 55) în calitate de pârât la 
acţiunea lui Ţarnă Andrei.

Judecător                                                       Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. 
Babcinscaia Irina, a.n. 22.07.1971, cu ultimul dom. cunoscut 
mun. Chişinău str. Bernardazzi 48, ap. 5, pentru data de 11 iunie 
2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 67) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de BC „Moldova Agro-
indbank”, privind deposedarea şi vânzarea obiectului ipotecat.

Judecător                                                  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Esina Valentina, a.n. 14.06.1985, pentru data de 15 iunie 
2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 607) 
în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de BC „Moldagro-
indbank” SA, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                Mihail Diaconu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Esina Tatiana, pentru data de 8 iunie 2009, ora 9.30, la şe-
dinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 603) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de BC „Moldova-Agroindbank”, pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător                                           Cojocaru Olga
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Oleinic Serghei, pen-
tru data de 26 iunie 2009, ora 11.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev 3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de 
Codreanu Simion, privind radierea vizei de domiciliu.

Judecător                                                  Nina Arabadji

www
Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Gogu Elezave-

ta, pentru data de 12 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  
(or. Soroca, str. Independenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât pe 
cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Panicov Vea-
ceslav, pentru data de 12 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa   ju-
diciară  (or. Soroca, str. Independenţei 62, bir. 1) în calitate de 
pârât pe cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                             Alexandru Negru
www

Judecătoria Ialoveni, solicită prezentarea cet. Meriacre 
Victoria Cozma, dom. s. Costeşti rn. Ialoveni, pentru data de 
17 iunie 2009, ora 13.00, la şedinţa   judiciară  (or. Ialoveni, 
str. Prieteniei 4, bir. 17) în calitate de pârât pe cauza civilă la 
acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL, privind încasarea sumei.

Judecător                                                    Iu. Sciastlivîi
www

Curtea de Apel Chişinău, solicită prezentarea cet. Mîrza 
Angela, dom. mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân, 5/3, ap. 
104, pentru data de 14 iunie 2009, ora 10.00, la şedinţa ju-
diciară (mun. Chişinău, str. Teilor 4) în calitate de reclamant 
pe cauza civilă Mîrza Angela către Consiliul mun. Chişinău, 
intervenient accesoriu Becciu Ludmila, Becciu Mihail, privind 
anularea deciziei nr. 3/2 din 21.02.2008. 

Judecător                                          Mariana Anton      
                                  www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezenta-

rea reprezentantului SRL„Medardis”, pentru data de 24 iunie 
2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 
615) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 2-1220/09, intentată 
de Şohin Vladimir, privind încasarea salariului.

Judecător                                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Pleşco Oleg a.n. 1971, dom. mun. Chişinău, str. Codrilor 
10 ap. 48, pentru data de 18 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   
judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 502) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă intentată de Strastian Svetlana privind decăde-
rea din drepturile părinteşti faţă de copilul minor, fiica Pleşco 
Mihaela a. n. 20.11.2003.

Judecător                                                      L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Cioabîrcă Anatolie a.n. 1981, dom. mun. Chişinău, str. 
Cornului 11/1, ap. 21, pentru data de 19 iunie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 502) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă intentată de Munteanu Veronica pri-
vind decăderea din drepturile părinteşti faţă de copilul minor.

Judecător                                                   L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vicol Nadejda, pen-
tru data de 18 iunie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
M. Viteazul 2, bir. 505) în calitate de pârât pe cauza civilă nr. 
2-2237/09, intentată de Ceban Constantin către Vicol Nadej-
da şi Biroul  Notarial Malişenco Natalia privind recunoaşterea 
nulităţii parţiale a certificatului de moştenire  şi acceptării suc-
cesiunii.

Judecător                                            Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gandrabur Andrei, 
Gandrabur Eugenia, pentru data de 15 iunie 2009, ora 15.30, 
la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 505) în calitate de 
pârâţi pe cauza civilă nr. 3CA-589/09, intentată de Gandrabur 
Ion către Primăria or. Vatra şi Basoc Tatiana, Gandrabur An-
drei, Gandrabur Eugenia, ş.a., privind modificarea dispoziţiei 
Primăriei or. Durleşti.

Judecător                                            Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Fedico Sergiu Valen-
tin, a.n. 23.02.1974, pentru data de 23 iunie 2009, ora 9.10, la 
şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu 24/1, bir.317) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de Burdujel Eugeniu, Burdu-
jel Nikita, privind restituirea pagubei.

Judecător                                              Ludmila Cernei

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămânalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în toate chioşcurile.

Date bancare: c/d 222472202641 
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Valentin Barba, judecător CSJ – 
50 de ani

Sincere felicitări adresăm dlui Valentin Barba 
cu ocazia împlinirii jubileului de 50 de ani.

Mult stimate V. Barba, fie ca această zi de o 
semnificaţie aparte pentru dumneavoastră să vă 
aducă în dar numai realizări notorii atât pe plan 
profesional,  cât şi personal, multe clipe de reve-
laţie sufletească, astfel încât să trăiţi în perma-
nenţă sentimentul mulţumirii de sine. Căci nimic 
nu este mai important pentru un om decât atunci 
când îşi vede roadele eforturilor depuse.

La mulţi ani!

* * *
Ghenadie Morozan, judecător 

Râşcani mun. Chişinău – 45 de ani
Mult stimate Ghenadie Morozan,
Ziua frumoasei dvs aniversări ne oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa acest sincer mesaj de felici-
tare.

Preţuim răbdarea, străduinţa, perspicacitatea  
- calităţi de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi, 
mai cu seamă  întru căutarea adevărului.

Vă dorim multă sănătate, bunăstare, fericire, 
bucurii de la cei dragi, iar sufletul să vă vibreze 
într-o perpetuă armonie.

La mulţi ani!

* * *

Ghenadie Pavliuc, judecător 
Donduşeni – 35 de ani

Mult stimate dle Ghenadie Pavliuc, 
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,  câş-
tigând prin aceasta respectul şi admiraţia celor 
din jur, Vă dorim ca în această zi cu totul şi cu 
totul specială pentru dumneavoatră să aveţi parte 
de multă sănătate, împliniri dintre cele mai mai 
frumoase, iar bucuria de la cei dragi inimii să vă 
întregească fiecare clipă din viaţă.

La mulţi ani!

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 

Ludmila Ursu, preşedintele Judecătoriei Leova; 
Iurie Ţurcan, judecător J. E. Circumscripţie; Va-
leriu Bogoroş, judecător CA Chişinău; Alexandru 
Gafton, judecător  Hânceşti; Valeriu Ceornea, ju-
decător CA Bălţi; Iurie Melinteanu, judecător CA 
Chişinău; Ion Arhiliuc, judecător CSJ; Leonid 
Zaharii, procuror al rn. Soroca.

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

Vă dorim să aveţi parte 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

Recordul unei adolescente: 300.000 de mesaje într-o lună

Statuia înfăţişează o femeie planturoasă, cu sâni uriaşi şi 
datează de acum 35.000 de ani. Pe lângă mamuţi, cai şi alte 
animale, oamenii din paleolitic au reprezentat artistic şi corpuri 
de femei, au conchis arheologii germani după ce au dat peste 
o statuetă veche de 35.000 de ani, care înfăţişează o femeie nu 
tocmai atrăgătoare din perspectivele standardelor moderne.

Statueta a fost găsită în septembrie 2008, în peştera Hohls 
Fels de lângă oraşul german Ulm, fiind cu aproximativ 5.000 
de ani mai veche decât faimoasele figurine de tip Venus.

Peşterile adânci au reprezentat adăposturi îmbietoare pen-
tru populaţiile de oameni moderni, care migrau spre centrul şi 
vestul Europei. Mai exact, este vorba despre indivizii care i-au 
înlocuit în final pe neanderthalieni cu aproximativ 30.000 de 
ani în urmă.

Botezată Venus din Hohls Fels, statueta din fildeş de ma-
mut are o lungime de aproximativ 6 centimetri şi cântăreşte în 
jur de 30 de grame.

Trunchiul îndesat găzduieşte o pereche de sâni supradi-
mensionaţi, iar în partea posterioară a corpului se remarcă fe-
sele extrem de late. Organul genital este şi el hipertrofiat, ceea 
ce indică o exagerare voită a caracteristicilor sexuale ale statu-
etei, a explicat Nicholas Conrad de la Universitatea Tubingen, 
arheologul care a descoperit statuia.

Statueta este lipsită de cap, în locul acestuia aflându-se un 
inel, pentru a permite agăţarea ei de o sfoară. Oamenii peşterilor 
erau fascinaţi de sâni şi fese mari, deoarece aceste caracteristici 
ale anatomiei femeilor erau privite ca indicii ale fertilităţii.

Statueta proaspăt descoperită le-a amintit cercetătorilor de 
statueta Venus din Willendorf, descoperită în Austria în 1908 
şi datând de acum 24.000 de ani.

Cel care va străbate ţările 
lumii se numeşte Ghenadie 
Satov, în vârstă de 47 de ani, 
care spune că este de nedes-
părţit de motocicletă de ani 
buni. 

El afirmă că a mai mers 
în expediţii pe motocicletă, 
dar niciodată nu a înconjurat 
lumea. 

Expediţia va începe în 
luna iunie şi va dura aproape 
doi ani, timp în care Satov 
spune că va parcurge cir-
ca 100 de mii de kilometri. 
Punctul de plecare este Chişi-
nău, urmează Ucraina, Rusia, 
Kazahstan şi alte câteva state. 
Ulterior, sportivul va zbura cu 
avionul, nu şi fără motocicle-
tă, spre Australia, apoi spre 
ţările europene, la rând fiind 
Africa. Expediţia va continua 

prin America de Sud şi se va 
încheia în America de Nord. 

Ghenadie Satov spune că 
nu îi este frică de obstacole-
le pe care le-ar putea întâlni. 

„Singurul lucru care mă neli-
nişteşte acum sunt probleme-
le de obţinere a vizelor pentru 
anumite state”, precizează 
Satov. 

La moment, sportivul îşi 
perfectează actele şi-şi adună 
lucrurile necesare, fiind ajutat 
financiar şi de o companie de 
turism. 

Motorul pe care Satov va 
înconjura lumea, de marca 
BMW, este unul performant 
şi bine dotat. 

Costul estimativ al acestei 
expediţii se ridică la 130 de 
mii de euro. 

Comitetul Naţional Olim-
pic a anunţat că-l va sprijini 
pe sportiv. „Este una dintre 
puţinele şanse de a promova 
Republica Moldova şi este o 
adevărată ocazie de a scrie 
istoria pentru ţara noastră în 
acest domeniu”, a declarat 
preşedintele Comitetului Na-
ţional Olimpic, Nicolae Ju-
ravschi.

O tânără din Sacramento a 
reuşit să stabilească un record 
uluitor. Marele noroc e că a 
folosit un serviciu de SMS-uri 
gratuite. Altfel, afacerea ar fi 
costat vreo 30.000 de dolari. A 

scris 303.000 de mesaje într-o singură lună. Cam 10.000 pe 
zi, 421 pe oră, 7 pe minut. Adolescenta Crystal Wiski are o 

explicaţie: „Nu vorbesc prea mult la telefon”. Mama ei, Jacki 
Wiski, spune că nu a intervenit, pentru că are în continuare 
note bune la şcoală, ba chiar şi un job de unde nu a fost dată 
afară până acum. 

„Cred că dă mesaje şi prin somn. Mulţumesc lui Dumnezeu 
că există mesajele gratuite”, a declarat Jacki.

Motivele care au împins-o către acest record au rămas ne-
definite. „Sunt sociabilă. Nu mă pot abţine”, a spus Crystal.

Muzica veselă schimbă percepţia asupra lumii
Muzica veselă nu numai că îţi schimbă în bine dispoziţia, 

dar, se pare, te face să îi vezi şi pe cei din jur mai fericiţi decât 
sunt în realitate, arată un studiu recent.

Muzica veselă sporeşte semnificativ fericirea pe care o ve-
dem pe feţele celorlalţi, potrivit psihologilor de la Goldsmith, 
Universitatea din Londra. „Ceea ce ne-a surprins este că şi nu-
mai 15 secunde de muzică poate avea acest efect. Totuşi, cer-
cetarea trebuie continuată pentru a stabili cât de mult durează 
efectul creat de muzica veselă şi pentru a stabili dacă aceleaşi 
efecte se obţin şi cu alte tipuri de muzică, în funcţie de perso-
nalitate şi preferinţe”, a declarat dr. Joydeep Bhattacharya. 

Efectul muzicii asupra creierului este aproape instant, 
schimbarea dispoziţiei şi percepţiei asupra celorlalţi având loc 
în 50 de milisecunde, spun cercetătorii. Voluntarii care au par-
ticipat la studiu au ascultat 120 de stiluri diferite de muzică. 
După fiecare fragment ascultat, subiecţilor li s-a cerut să iden-
tifice starea de spirit a unor persoane din mai multe fotografii. 

La fel ca în cazul muzicii vesele, muzica tristă i-a făcut pe 
voluntari să vadă figuri deprimate. 

Cercetătorii intenţionează să continue studiul pentru a ve-
dea în ce fel sunt oamenii influenţaţi de sunetele din mediul 
înconjurător sau de muzica din magazine. 

A fost descoperită cea mai veche statuie nud din lume – Venus din peşteră
Realizată din colţul unui mamut, cea care a fost denumită 

de arheologi şi „micuţa Venus” marchează unul dintre pragu-
rile importante ale istoriei artei, atâta vreme cât, dacă primele 
obiecte artistice sunt datate în urmă cu aproape o sută de mii 
de ani, aceasta este prima reprezentare cunoscută a unui nud 
de femeie. Mai mult, descoperirea făcută în toamna anului 
trecut, în Germania, este cu atât mai importantă, cu cât punc-
tează trecerea de la artă abstractă la artă figurativă, statueta 
deschizând noi piste nu doar 
arheologilor, ci şi celor care 
investighează legătura dintre 
originea artelor şi gândirea 
simbolică.

Acest salt către arta repre-
zentaţională ar putea traduce 
una dintre schimbările cog-
nitive ale omului: „Limbajul 
este un sistem simbolic - cu-
vintele sunt simboluri pen-
tru lucruri. La fel şi arta. Din moment ce gândirea simbolică 
stă la baza limbajului, oamenii au încercat de multe ori să le 
coreleze”, a mai spus Mellars, adăugând că, deocamdată, nu 
există dovezi despre complexitatea limbajului din momentul 
descoperirii. Antropologul direct implicat în această descope-
rire este de părere că nu doar reprezentarea propriu-zisă a unui 
nud feminin este relevantă, ci şi partea de stilistică. Exagera-
rea simbolurilor sexuale - sâni foarte mari, pântec rotund şi o 
vulvă proeminentă ar fi asociate cu ritualuri ale fertilităţii sau 
cu ritualuri şamanice.
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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 Un moldovean a decis să înconjoare lumea pe motocicletă 


