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Centrele pentru 
educaţie timpurie: 
o soluţie pentru satele 
fără grădiniţe

Cerinţe mai dure pentru 
agenţiile Work and 
Travel

(Pitagora)

Cine doreşte să rezolve 
problema, caută soluţii, sau 
de ce cetăţenii nu au acces 
la Curtea Constituţională    

Propunerea Catherine Ashton este interpretată drept o 
scădere a interesului UE pentru zonă şi un afront adus noilor 
membri UE care susţin Parteneriatul Estic.

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica 
externă, Catherine Ashton,a propus renunţarea la posturile 
pe care le ocupau în Moldova şi Caucazul de Sud reprezen-
tanţii speciali ai Uniunii Europene. Dacă această decizie va 
fi aprobată de ţările membre ale Uniunii, ar putea să însemne 
scăderea dramatică a importanţei pe care Uniunea o acorda 
politicii ei de vecinătate şi Parteneriatului Estic.

Diplomaţi din cadrul Uniunii Europene spun că această 
propunere i-a luat prin surprindere pe mulţi dintre membrii 
UE, precum şi pe cei doi emisari ai Bruxelles-ului – Kalman 
Miszei şi Peter Semneby. Propunerea a fost avansată recent 
la o reuniune cu ambasadorii ţărilor Uniunii, de către prin-
cipalul consilier al Catherinei Ashton, diplomatul britanic 
Robert Cooper. Cooper le-a dat ambasadorilor mai multe de-
talii despre propunerea doamnei Ashton decît erau cuprinse 
într-o scrisoare pe care aceasta o trimisese la 21 mai şi în 
care era prezentată reorganizarea actualei structuri pe care 
Catherine Ashton o coordonează.

Pînă acum, emisarii Uniunii desfaşuraţi în regiuni aveau 
posibilitatea să exprime punctele de vedere ale UE, erau în 
subordinea Înaltului reprezentant pentru politica externă, 
dar erau nominalizaţi de către ţările membre prin consens 
şi se consultau frecvent cu ambasadorii ţărilor Uniunii de la 
Bruxelles.

Pînă acum Uniunea Europeană avea 11 astfel de emisari 
speciali. În afară de Moldova şi de Caucazul de Sud, ei erau 
în Sudan, Kosovo, Macedonia, Bosnia, Asia Centrală, Af-

Lichidarea sărăciei şi integrarea europeană sînt principalele 
obiective ale Alianţei pentru Integrare Europeană în perioada ur-
mătoare de timp, a declarat Preşedintele interimar al Republicii 
Moldova Mihai Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului, în cadrul 
întîlnirilor cu locuitorii raioanelor Făleşti şi Glodeni, relatează  
serviciul de presă al Preşedinţiei. 

Pentru atingerea acestor şi altor obiective, a menţionat Mihai 
Ghimpu, este necesară o modernizare substanţială a tuturor do-
meniilor social-economice şi politice ale ţării, deoarece starea lor 
actuală nu permite implementarea reformelor elaborate de AIE. 
„În primul rînd, trebuie relansată economia naţională, fiindcă nu-
mai în condiţiile unei economii funcţionale vom reuşi să depăşim 
atît criza în care ne aflăm, cît şi să majorăm salariile şi pensiile, să 
creăm noi locuri de muncă, să realizăm programele sociale pentru 
cetăţeni etc.”, a specificat şeful statului. 

Mihai Ghimpu a accentuat că o atenţie deosebită în procesul 
de reformare va fi acordată sectorului agrar, unde sînt necesare 
cele mai multe investiţii. „Scopul final al acestei modernizări 
trebuie să fie crearea industriei de prelucrare a materiei prime în 
localităţile rurale, ca producătorul, prin prelucrarea producţiei 
crescute, să beneficieze de toate avantajele muncii sale, dar nu 
intermediarii, care obţin profit în urma comercializării la preţuri 
mari a producţiei luate de la ţărani la un preţ foarte mic”, a spus 
preşedintele ţării. 

ganistan şi în regiunea Marilor Lacuri din Africa. Existau 
reprezentanţi speciali pentru colaborarea cu Uniunea Africa-
nă şi în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Propunerea 
Catherinei Ashton a fost să se renunţe la unii dintre aceşti 
emisari, alţii să îşi extindă responsabilităţile iar alţii să fie 
absorbiţi de reprezentanţele locale ale Comisiei Europene 
şi alte poziţii să fie pur şi simplu eliminate, mai ales în zone 
care nu sînt considerate de importanţă majoră pentru intere-
sele Uniunii.

În baza noii propuneri, Moldova şi Caucazul de Sud îşi 
vor pierde emisarii speciali, aşa cum se va întimpla şi cu 
cei care reprezintă Uniunea în procesul de pace din Orientul 
Mijlociu. În Moldova, responsabilităţile lui Kalman Miszei 
vor fi preluate de reprezentantul Comisiei Europene la Chi-
şinău.

Decizia doamnei Ashton, în special pentru Moldova şi 
pentru Caucaz, este greu de inţeles, avînd în vedere că în cele 
două regiuni există unele din cele mai îndelungate conflicte 
îngheţate care sînt greu de soluţionat dar şi cu potenţial pri-
mejdios. Cei care critică decizia Înaltului reprezentant pentru 
politica externă spun că vor fi menţinute poziţiile emisarilor 
speciali din Sudan, regiunea Marilor Lacuri din Africa şi din 
Asia Centrală. Experţi europeni cred că propunerea Catheri-
nei Ashton ar arăta astfel diminuarea interesului Uniunii Eu-
ropene pentru Moldova şi Caucazul de Sud într-un moment 
al încălzirii bruste a relaţiilor Bruxelles-ului cu Moscova.

Mai mult, propunerea poate fi interpretată ca o diminu-
are a rolului decizional în cadrul Uniunii al noilor membri 
– care toţi sînt susţinători ai politicii de vecinătate şi ai Par-
teneriatului Estic – şi creşterea influenţei ţărilor din aşa-nu-

mita „veche Europă” – Franţa, Germania şi Marea Britanie. 
În politica externă a tuturor acestor 3 ţări, zonele de interes 
sînt Afganistanul, Asia Centrală şi Africa, locuri în care vor 
continua să acţioneze reprezentanţii speciali ai Uniunii.

Nici Kalman Miszei şi nici Peter Semneby n-au ştiut, 
pînă pe 28 mai, de această propunere. Oricum, mandatele 
celor doi urmează să expire pe 31 august şi, dacă propunerea 
Catherinei Ashton va fi acceptată, ei nu vor mai fi înlocuiţi 
de alţi diplomaţi.

În ceea ce priveşte Moldova, relaţia sa cu Uniunea Eu-
ropeană va fi lăsată cel mai probabil în seama României, cel 
mai apropiat vecin european al ei.

Moldova primeşte 66 mln 
de euro de la UE să lupte 

împotriva sărăciei
Moldova primeşte 66 mln de euro de la UE să 

lupte împotriva sărăciei
Banii acordaţi Chişinăului de Comisia Europea-

nă ar trebui să fie folosiţi mai ales pentru reducerea 
sărăciei în zonele de la ţară.

 Banii de la UE trebuie folosiţi pentru combate-
rea sărăciei şi creşterea independenţei energetice. 

Comisia Europeană a adoptat Programul de Ac-
ţiune 2010 pentru Republica Moldova în valoare 
de 66 de milioane de euro, banii urmînd să fie uti-
lizaţi în special pentru reducerea sărăciei în zonele 
rurale.

Totodată, programul de asistenţă va sprijini 
dezvoltarea în domeniile energiei şi biomasei, pen-
tru a contribui la o producţie energetică mai sigură 
şi pentru a reduce dependenţa Chişinăului faţă de 
resursele energetice de import.

Comisarul UE pentru Extindere şi Politică de 
Vecinătate, Stefan Füle, a declarat că Republica 
Moldova face faţă unor provocări importante în si-
tuaţia de criză economică, însă sînt necesare acţiuni 
decisive şi hotărîte pentru promovarea reformelor.

Începe ziua cu DREPTUL!

Vrei să cunoşti un om? Învesteşte-l cu o mare putere.
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Lichidarea sărăciei şi integrarea europeană 
sînt principalele obiective ale AIE

Desfiinţarea posturilor reprezentanţilor 
speciali UE în Moldova şi Caucaz
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Ministrul Justiţiei, Ale-
xandru Tănase, alături de 
prim-ministrul Vlad Filat, a 
participat vineri, 28 mai, la 
instrucţiunile tactico-speci-

ale care s-au desfăşurat pe 
platoul Centrului Instructiv 
al Departamentului Institu-
ţiilor Penitenciare (DIP) din 
comuna Goian. 

În cadrul evenimentului 

Prim-ministrul şi ministrul Justiţiei au evaluat pregătirea 
angajaţilor din sistemul penitenciar în timpul 

unei instrucţiuni tactico-speciale
au participat trupele De-
taşamentului mixt al De-
partamentului Instituţiilor 
Penitenciare, cele ale De-
taşamentului cu Destinaţie 

Specială (DDS) „Pantera” 
şi ale Direcţiei trupelor de 
pază, supraveghere şi escor-
tare (DTPSE) care au fost 
antrenate în instrucţiunile 
tactico-speciale, care s-au 

desfăşurat pe platoul Centru-
lui Instructiv al DIP din co-
muna Goian.

La începutul aplicaţiilor, 
Alexandru Tănase s-a adre-
sat cu un mesaj de susţinere, 
menţionînd că meseria pe 
care o practică colaboratorii 
DIP este una onorabilă, care 
implică deopotrivă riscuri. El 
a consemnat că în penitenci-
are lucrurile nu sînt niciodată 
simple, iar misiunea încre-
dinţată personalului peniten-
ciar este tot mai complexă şi 
în condiţii tot mai dificile. 

După finalizarea aplica-
ţiilor Vlad FILAT s-a arătat 
satisfăcut de nivelul de pre-
gătire al angajaţilor din sis-
temul penitenciar de a face 
faţă, în caz de necesitate, 
situaţiilor extreme. Prim-mi-
nistrul a subliniat că Guver-
nul va identifica resurse pen-
tru a oferi asistenţa tehnică 
necesară şi pentru a asigura 
condiţii de activitate decente 

pentru lucrătorii din sistemul 
penitenciar. Alexandru Tă-
nase a mai adăugat la mesa-
jul premierului că în pofida 
dificultăţilor, aptitudinile şi 
calităţile pe care le posedă 
colaboratorii instituţiilor pe-
nitenciare permit să asigure 
ordinea în penitenciare şi 
să evite declanşarea unor si-
tuaţii de criză.

La eveniment au fost 
prezenţi conducerea Depar-
tamentului Instituţiilor Pe-
nitenciare, reprezentanţi ai 
ministerelor de forţă ale Re-
publicii Moldova şi ai orga-
nismelor internaţionale.

Instrucţiunile tactico-spe-
ciale ale Detaşamentului mixt 
al Departamentului Institu-
ţiilor Penitenciare sînt orga-
nizate o dată pe an şi atestă 
pregătirea efectivului Detaşa-
mentului mixt în acţiunile de 
lichidare a situaţiilor excepţi-
onale sau de forţă majoră în 
instituţiile penitenciare.

Ministerul Justiţieiv

La Procuratura Generală 
şi-a desfăşurat lucrările cea 
de-a doua şedinţă din acest 
an a Consiliului coordonator 
al organelor de drept cu atri-
buţii în domeniul combaterii 
traficului de fiinţe umane de 
pe lîngă Procurorul Gene-
ral.

Desfăşurată sub preşe-
dinţia primului-adjunct al 
Procurorului General, dlui 
Andrei Pîntea, şedinţa şi-a 
focalizat discuţiile asupra ur-
mătoarelor subiecte:

– depistarea şi investiga-
rea cazurilor de implicare a 
persoanelor juridice în comi-
terea infracţiunilor din cate-
goria traficului de persoane;

– acţiunile întreprinse de 
către organele de drept în 
vederea implementării Con-
venţiei Consiliului Europei 
privind lupta împotriva trafi-
cului de fiinţe umane;

Referitor la primul su-
biect s-a menţionat că pînă în 
anul 2009 organele de drept 
nu au înregistrat infracţiuni 
atribuite la categoria celor 
de trafic de persoane comi-
se de persoanele juridice. 
Însă, urmare noilor principii 
de activitate, metodelor şi 
formelor de documentare a 
activităţii infracţionale, s-a 
ajuns la anumite rezultate 
pozitive.

Astfel, pe parcursul anu-
lui 2009 pentru comiterea in-
fracţiunilor atribuite la cate-
goria de trafic de persoane a 
fost pornită urmărirea penală 
doar în privinţa unei singure 
persoane juridice („Intercul-
tura” SRL), cazul fiind ex-
pediat în judecată şi terminat 
cu sentinţă de condamnare. 
Totodată,  în primele 4 luni 

A doua şedinţă a Consiliului 
coordonator al organelor de drept

Procuratura Generală

2010 deja a fost pornită ur-
mărirea penală în privinţa a 3 
persoane juridice („Volaris-
Grup”, „Dolna” şi „Cuvîntul 
Liber”), care au fost învinu-
ite de comiterea infracţiuni-
lor de organizare a migraţiei 
ilegale, cauzele penale fiind 
expediate în instanţele de ju-
decată pentru examinarea în 
fond.

În pofida unor reuşite în 
domeniul prevenirii şi com-
baterii traficului de fiinţe 
umane, activitatea organelor 
de drept necesită a fi eficien-
tizată, iar domeniul depistă-
rii şi înregistrării cazurilor de 
implicare a persoanelor juri-
dice în comiterea infracţiu-
nilor de trafic de persoane să 
fie menţinută ca prioritară. În 
context s-a decis axarea vii-
toarelor eforturi pe: sporirea 
eficienţei activităţii operative 
de investigaţii la depistarea 
şi investigarea cazurilor de 
categoria menţionată; identi-
ficarea şi urmărirea bunurilor 
obţinute de către persoanele 
juridice din activitate infrac-
ţională;   interacţiunea opera-
tivă şi eficientă cu instituţiile 
şi autorităţile cu atribuţii de 
control şi licenţiere a activi-
tăţii persoanelor juridice.  

În cadrul dezbaterilor s-a 
menţionat că în vederea reali-
zării prevederilor Convenţiei 
Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane respective în 
Republica Moldova a fost 
elaborat un cadru legislativ 
şi instituţional adecvat care 
corespunde în mare parte ri-
gorilor Convenţiei, urmînd a 
întreprinse măsuri eficiente 
în vederea aplicării în prac-
tică a acestuia. 

Consiliul Superior al Procurorilor 
dotat cu echipament tehnic pe bani 
europeni
Echipament tehnic în valoare de circa zece mii de euro a 

fost donat de structuri europene pentru dotarea Consiliului 
Superior al Procurorilor (CSP).

Respectiva donaţie, constituită din trei computere, un no-
tebook, două imprimante, un copiator, o cameră video şi alt 
echipament, a fost făcută în cadrul Programului Comun al 
Comisiei Europene şi Consiliului Europei. 

CSP este un organ reprezentativ şi de autoadministrare al 
procurorilor – garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţia-
lităţii procurorilor, a cărui preocupare de bază constă în buna 
gestionare a resurselor umane.

Poliţiştii vor purta la piept ecusoane
Poliţiştii şi scutierii vor purta ecusoane. Ministerul Afa-

cerilor Interne a luat acestă decizie pentru a putea identifica 
mai uşor colaboratorii care fac abateri de la lege sau au un 
comportament neadecvat.

Ministerul nu ştie exact cum vor arăta ecusoanele, dar 
spune că cel mai probabil vor fi din metal şi vor avea inscrip-
ţionate numele şi prenumele purtătorului. În cel mult o lună, 
insignele ar putea străluci deja în pieptul poliţiştilor.

Gardul de protecţie va fi instalat 
la toate manifestaţiile din centrul 
capitalei
Autorităţile mun. Chişinău susţin că gardul înalt de pro-

tecţie va fi instalat la toate manifestaţiile publice care se vor 
desfăşura în centrul capitalei, pentru a evita orice incidente. 

În cadrul şedinţei operative la primărie, Silviu Muşuc, 
şeful poliţiei municipale, a precizat că gardul de protecţie 
uşurează munca poliţiştilor şi le permite să menţină controlul 
asupra participanţilor.

În afară de aceasta, gardul nu va permite manifestanţilor 
să ocupe întreaga piaţă şi să împiedice circulaţia transportu-
lui.

Şoferii de microbuze din Chişinău 
se întrec la încălcarea regulamentului 
rutier
În numai jumătate de oră, cît echipa Publika TV a urmărit 

comportamentul conducătorilor transportului public, au fost 
înregistrate zeci de încălcări. La intersecţia străzilor Mircea 
cel Bătrân şi Petru Zadnipru, fiecare al doilea şofer a staţio-
nat la trecerea de pietoni, deşi regulamentul interzice acest 
lucru. 

„Nu am avut unde să ne oprim, vedeţi că totul e ocupat. 
Feriţi-vă că trebuie să mergem. Vin ceilalţi”. Aşa s-au justi-
ficat majoritatea şoferilor. Aceasta nu este însă singura încăl-
care, susţin pasagerii. Mulţi dintre ei nu se simt în siguranţă 
călătorind cu microbuzul.

Zilnic, pe străzile capitalei circulă în jur de 1500 de mi-
crobuze.

România închide Biroul de Promovare 
şi Informare Turistică din Moldova
România închide, peste două săptămîni, Biroul de 

Promovare şi Informare Turistică din Republica Moldova. 
Şefa biroului, Mariana Iuga, a declarat că activitatea aces-

tuia va fi sistată din cauza situaţiei de criză financiară prin 
care trece România. Totodată, Mariana Iuga a menţionat că 
toate programele şi ofertele turistice anunţate pentru acest an 
rămîn valabile. 

Biroul de Promovare şi Informare Turistică al României 
în Moldova a fost înfiinţat în 1992, în conformitate cu preve-
derile unei convenţii încheiate între guvernele României şi 
Republicii Moldova. 

Potrivit datelor statistice, în primele trei luni din acest an, 
ponderea cea mai mare în numărul total de turişti şi călători 
străini sosiţi în Moldova, de 18 la sută, le-a revenit cetăţeni-
lor din România. Totodată, cei mai mulţi moldoveni, în pro-
porţie de 23 la sută, au preferat să călătorească în perioada de 
referinţă în România.

Disciplina „Deprinderi de viaţă” 
ar putea reveni din 2011 în şcoli
Reintroducerea disciplinei în şcoli face parte din planul 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011.

Guvernul a stabilit nu mai puţin de 45 de măsuri prin care 
se propune intervenţia statului în acest domeniu. Executivul 
îşi propune să introducă în fiecare şcoală cîte un psiholog, 
să creeze un cadru adecvat de evidenţă a migranţilor din 
Moldova care sînt obligaţi să declare în grija cui lasă copilul 
sau să revitalizeze cercurile de activităţi extracurriculare în 
care să fie implicaţi copii.

Referendumul va avea loc 
în luna septembrie, 

iar alegerile parlamentare 
anticipate şi prezidenţiale – 

în noiembrie 
Referendumul va avea loc la începutul lunii sep-

tembrie, iar alegerile parlamentare anticipate – la în-
ceputul lunii noiembrie, declară preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu, după discuţia cu Secretarul General al 
Consiliului Europei. Lupu a precizat că Parlamentul va 
fi dizolvat la începutul lunii octombrie 2010.

Premierul Vlad Filat a declarat că e o zi importan-
tă pentru ţara noastră, deoarece în toamnă vom avea 
atît alegeri parlamentare, cît şi prezidenţiale. „Nu mai 
avem dreptul să ratăm, ci să ne mişcăm solidar pentru 
atingerea obiectivelor noastre”, a mai adăugat Filat.

Preşedintele PDM, Marian Lupu, a declarat că este 
vorba de o poziţie comună a AIE şi că decizia este una 
conformă cu standardele europene. Serafim Urechean, 
preşedinte AMN, a declarat că forţele proeuropene vor 
participa împreună la alegeri şi vor cîştiga.

Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn 
Jagland, a declarat că în democraţie există suficiente 
instrumente pentru a rezolva problemele politice. „R. 
Moldova este o ţară europeană. Nicio ţară nu a devenit 
membru al UE fără a se conforma standardelor europe-
ne. Astfel, orice acţiune pentru depăşirea crizei politi-
ce şi constituţionale este necesară să fie conformă cu 
aceste standarde. Consiliul Europei este gata să ofere 
tot sprijinul pentru decizia adoptată de către AIE. Con-
siliul Europei şi Comisia de la Veneţia susţine această 
poziţie a AIE.”
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La 20.04.2010 deputa-
tul Ion Pleşca a înaintat în 
Parlament proiectul de Lege 
nr.1126 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.317-XI-
II din 13.12.1994 cu privire 
la Curtea Constituţională şi 
a Codului jurisdicţiei consti-
tuţionale, adoptat prin Legea 
nr.502-XIII din 16.06.1995. 
De subliniat că pînă acum 
s-au mai operat modificări în 
aceste legi, unele cu subtext 
politic. De exemplu, s-a ma-
jorat limita de vîrstă pentru 
numire în funcţia de judecă-
tor al Curţii Constituţionale 
de la 65 la 70 de ani (ulterior 
a şi fost numit un judecător în 
vîrstă de 67 ani), s-a exclus 
norma privind posibilitatea 
de a pune întrebări judecă-
torului-raportor, care este în 
vigoare de 13 ani (probabil, 
pentru a favoriza judecăto-
rul care nu cunoaşte limba 
oficială a procedurii juris-
dicţionale), s-a inclus norma 
privind amînarea şedinţelor 
Curţii în caz de paritate de 
voturi la confirmarea rezul-
tatelor alegerii Parlamentului 
sau a Preşedintelui Republi-
cii Moldova (textul legii nu 
prevede termenul) ş.a. 

Considerăm că revizuirea 
legilor care reglementează 
activitatea Curţii Constituţi-
onale nu mai suportă amîna-
re. Au trecut mai mult de 15 
ani de la adoptarea acestor 
legi, multe prevederi sînt de-
păşite. Sînt necesare regle-
mentări suplimentare: exclu-
derea dreptului Preşedintelui 
Curţii Constituţionale de a 
respinge sesizările uniperso-
nal (în perioada 01.01.2007 
- 01.01.2010 au fost respinse 
aproximativ 1/3 din sesiză-
rile depuse); stipularea unor 
condiţii noi pentru numire în 
funcţia de judecător; regle-
mentarea problemei privind 
paritatea de voturi la adop-
tarea actelor Curţii Constitu-
ţionale; raportarea cauzelor 
de către judecătorii-asistenţi, 
care de fapt le pregătesc; 
obligativitatea de a examina 
unele cauze în regim de ur-
genţă ş.a.

Modificările propuse, în 
opinia deputatului Ion Pleş-
ca, vor contribui la consoli-
darea independenţei Curţii, 
extinderea drepturilor sesi-
zanţilor, examinarea cauzelor 
în termene rezonabile, pro-
nunţarea soluţiilor definitive 
pentru orice tip de sesizare, 
sporirea calităţii actului jus-
tiţiei constituţionale ş.a. In-
discutabil, modificările sînt 
destul de importante şi me-
rită să fie discutate, însă cea 
mai serioasă modificare, în 
opinia noastră, vizează drep-
tul cetăţenilor de a se adresa 
la Curtea Constituţională di-
rect, fără intermediari.

Vom menţiona că proble-
ma apărării drepturilor per-
soanelor fizice şi juridice la 
Curtea Constituţională, pînă 
la CtEDO, se discută mai 

Cine doreşte să rezolve problema, caută soluţii, 
sau de ce cetăţenii nu au acces la Curtea Constituţională    

mult de zece ani şi este enun-
ţată în diferite acte normati-
ve: Hotărîrea Parlamentului 
nr.1447-XIII din 28.01.1998 
„Privind aprobarea Progra-
mului de ajustare a legislaţiei 
Republicii Moldova la pre-
vederile Convenţiei pentru 
Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamenta-
le”, Hotărîrea Parlamentului 
nr.415-XV din 24.10.2003 
„Privind aprobarea Planului 
naţional de acţiuni în do-
meniul drepturilor omului 
pentru anii 2004-2008”, Ho-
tărîrea Guvernului nr.356 din 
22.04.2005 „Pentru aproba-
rea planului de acţiuni  Re-
publica Moldova-Uniunea 
Europeană”, Recomandarea 
(2004) 6 a Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Euro-
pei, prin care statele membre 
ale Consiliului Europei sînt 
îndemnate să introducă  re-
medii interne care ar limita 
fluxul de plîngeri la CtEDO.

Autorul acestor rînduri, 
în baza unei sesizări a Preşe-
dintelui Parlamentului (DD/
c-6 nr. 169 din 05.06.2001), 
a format un grup de lucru 
şi a elaborat proiectele de 
legi cu privire la jurisdicţia 
constituţională, inclusiv de 
modificare a Constituţiei, şi 
la 03.10.2002 le-a prezentat 
subiecţilor cu drept de iniţia-
tivă legislativă. Pe parcursul 
anilor, la nivel oficial, au mai 
activat cîteva grupuri de lu-
cru, însă problema nu a fost 
soluţionată. 

Problema a fost aborda-
tă tranşant în 2004. În urma 
mesajului Preşedintelui Re-
publicii Moldova, un grup 
de 35 de deputaţi a elaborat 
un proiect de lege pentru 
modificarea Constituţiei şi a 
solicitat avizul Curţii Con-
stituţionale. La 16.12.2004 
Curtea Constituţională a 
avizat pozitiv acest proiect, 
considerîndu-l benefic pen-
tru cetăţeni. Proiectul legii 
constituţionale prevedea 
următoarele: „Curtea Con-
stituţională se pronunţă, în 
condiţiile legii, asupra ce-
rerii depuse de persoana 
care se  pretinde vătămată 
de către o autoritate publică 
în drepturile sau libertăţile 
fundamentale, prevăzute de 
Constituţie sau de tratatele 
internaţionale, la care Repu-
blica Moldova este parte”. 
După cum se ştie, acest pro-
iect de lege constituţională 
nu a acumulat numărul nece-
sar de voturi – 2/3. Oponenţii 
proiectului, printre care, în 
afară de unii deputaţi, se mai 
aflau Guvernul şi Curtea Su-
premă de Justiţie, au invocat 
motive identice: încălcarea 
principiului separaţiei pute-
rilor; Curtea Constituţională 
nu este o componentă a pu-
terii judecătoreşti; „recursul 
constituţional naţional” la 
Curtea Constituţională va în-
semna revenirea  la sistemul 
exercitării justiţiei în patru 

trepte şi va legifera din nou 
recursul repetat; nu este clară 
valoarea juridică a hotărîrilor 
Curţii Constituţionale; apari-
ţia unor obstacole în realiza-
rea dreptului de a se adresa la 
CtEDO ş.a.

Aceste argumente sînt 
nejustificate, fiind infirmate  

de jurisprudenţa ţărilor eu-
ropene. În majoritatea state-
lor membre ale Consiliului 
Europei este admis accesul 
cetăţenilor  la Curtea Con-
stituţională, excepţie făcînd  
cîteva state (a se vedea revis-
ta „Justiţia constituţională”, 
2005, nr.3, p. 25).

În Republica  Moldova, 
prin Legea nr.942-XIII din 
18.07.1996, a fost introdus 
accesul indirect al cetăţeni-
lor la Curtea Constituţională. 
Acest mecanism prevedea 
ridicarea excepţiei de ne-
constituţionalitate în cadrul 
instanţelor judecătoreşti prin 
intermediul Curţii Supreme 
de Justiţie, pentru controlul 
constituţionalităţii  actelor 
normative în baza cărora tre-
buiau să fie rezolvate litigiile 
judiciare. Curtea Supremă 
de Justiţie  nu dispunea de 
dreptul să se pronunţe asupra 
excepţiilor ridicate de către 
instanţele judecătoreşti, ea 
trebuia doar să le formuleze 
şi să le depună la Curtea Con-
stituţională. Însă prin Legea 
nr.225-XV din 30.05.2003 
Curţii Supreme  i s-a oferit 
dreptul  de a respinge cererile 
instanţelor judecătoreşti pri-
vind  ridicarea excepţiilor de 
neconstituţionalitate. Cercul 
s-a închis. Vom mai adăuga 
că şi acest mecanism inefi-
cient nu prevedea dreptul de 
sesizare a Curţii Constituţio-
nale după ce hotărîrile jude-
cătoreşti deveneau definitive 
şi irevocabile. 

Toate iniţiativele s-au 
împotmolit. Accesul cetăţe-
nilor la Curtea Constituţio-
nală  în general este susţinut,  
dar numai de ochii lumii. 
În acest timp lucrurile s-au 
agravat, Republica Moldova 
devenind recordman după 
numărul de sesizări depu-
se la Strasbourg, pierderile 
materiale însumînd zeci de 
milioane de euro. În calitate 
de preşedinte al Comisiei ju-
ridice, de numiri şi imunităţi, 
deputatul Ion Pleşca a solici-

tat opinia Curţii Constituţio-
nale asupra proiectului depus 
în Parlament.

La 20 mai 2010 Parla-
mentului i-a fost expediată 
opinia solicitată, care, cică, 
aparţine Curţii Constituţio-
nale, dar de fapt a fost  ela-
borată fără ca judecătorii să 

discute proiectul şi fără să 
conţină tezele evidenţiate în 
cadrul jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale.

În opinie se invocă trei 
motive, care, chipurile,  nu 
permit accesul cetăţenilor la 
Curtea Constituţională.  

Aceste motive sînt:
1. Iniţiativa privind ac-

cesul cetăţenilor la Curtea 
Constituţională nu poate fi 
acceptată fără revizuirea 
Constituţiei. 

2. În legătură cu majo-
rarea esenţială a volumului 
de lucru este necesar a spori 
personalul Curţii: judecători, 
judecători-asistenţi, refe-
renţi, secretariat etc., a găsi 
un sediu mai spaţios, a ree-
valua asigurarea financiară şi 
dotarea tehnico-materială  a 
Curţii etc. 

3. Adoptarea iniţiativei 
va conduce la dezorientarea 
persoanelor care sînt în drept 
să se adreseze la CtEDO în 
termen de 6 luni după epui-
zarea căilor ordinare de atac.

În ultimii ani în Republi-
ca Moldova au avut loc cîteva 
seminare şi conferinţe inter-
naţionale, în cadrul cărora a 
fost elucidată multiaspectual  
problema accesului cetăţeni-
lor la justiţia constituţională. 
Proiectele elaborate de spe-
cialiştii autohtoni au fost avi-
zate de experţi internaţionali 
în domeniu. Există un număr 
mare de publicaţii ştiinţifice, 
autorii cărora argumentea-
ză abilitarea cetăţenilor cu 
dreptul de a sesiza Curtea 
Constituţională. Au fost sus-
ţinute teze de doctor în drept 
în această problemă. Mai 
mult ca atît, pentru a înţelege 
procedurile şi mecanismele 
utilizate, judecătorii Curţii 
Constituţionale au efectuat 
cîteva vizite de documenta-
re în Germania, Ungaria şi 
la Strasbourg, cheltuielile 
de deplasare fiind suportate 
de organismele internaţiona-
le. Este preconizată în acest 
scop o nouă vizită la Curtea 

Constituţională a Germaniei 
la sfîrşitul anului curent.

S-ar părea că la orice 
întrebare ce ţine de accesul 
cetăţenilor la Curtea Con-
stituţională există răspuns.  
Mai jos ne vom opri doar la o 
singură întrebare: pentru ac-
cesul direct al cetăţenilor la 
Curtea Constituţională este 
necesară modificarea Con-
stituţiei sau nu? Răspunsul 
depinde de procedura care va 
fi implementată  în sistemul 
de drept. 

Jurisdicţia altor state evi-
denţiază trei forme de acces 
al cetăţenilor la Curtea Con-
stituţională: 

a) plîngerea constituţio-
nală individuală (poate fi nu-
mită şi recurs constituţional), 
după epuizarea căilor ordina-
re de atac, pentru controlul 
constituţionalităţii oricărui 
act al autorităţii publice, care 
a încălcat dreptul  constituţi-
onal al persoanei;

b) sesizarea Curţii Con-
stituţionale de către cetăţeni, 
prin intermediul oricărei in-
stanţe judecătoreşti sau di-
rect, asupra actelor aplicate 
în activitatea jurisdicţională, 
sau aşa-numita procedură a 
excepţiei de neconstituţiona-
litate;

c) sesizarea populară (ac-
tio popularis) pentru contro-
lul abstract al unei acţiuni 
sau prevederi legale. 

Dintre aceste forme, în 
Republica Moldova se aplică 
doar excepţia de neconstitu-
ţionalitate, dar într-o varian-
tă foarte rigidă, fiind ridicată 
de orice instanţă de judecată 
prin intermediul Curţii Su-
preme de Justiţie, care, con-
form Constituţiei, are dreptul 
exclusiv de a sesiza Curtea 
Constituţională. Introducerea 
celorlalte forme de acces al 
cetăţenilor la Curtea Consti-
tuţională într-adevăr necesită 
revizuirea Constituţiei.

În proiectul de lege se 
propune o a patra formă – 
contestarea actelor normati-
ve în baza cărora au fost deja 
soluţionate litigiile judiciare, 
după epuizarea căilor ordina-
re de atac.  

Ea se distinge de actuala 
procedură a excepţiei de ne-
constituţionalitate prin:

– subiect – cu dreptul de 
sesizare sînt abilitate persoa-
nele fizice şi juridice care au 
fost parte în procesul de ju-
decată;

– momentul sesizării – 
după adoptarea hotărîrii de-
finitive sau irevocabile de 
către instanţa de judecată;

– obiect – se contestă nor-
ma actului normativ aplicată 
într-o cauză deja examinată. 

Referindu-ne la aceas-
tă iniţiativă, o considerăm 
benefică pentru Republica 
Moldova. Pentru introduce-
rea acestei iniţiative nu este 
necesară revizuirea Consti-
tuţiei, este suficient să fie 
modificate art.25 din Legea 

cu privire la Curtea Consti-
tuţională şi art.38 din Codul 
jurisdicţiei constituţionale. 
Dar dacă se vor propune alte 
forme de acces al cetăţenilor 
la Curtea Constituţională, 
cunoscute în jurisprudenţa 
constituţională europeană, 
precum plîngerea constitu-
ţională, atunci modificarea 
Constituţiei este inevitabilă.

Orice persoană, ajungînd 
să deţină în stat o funcţie de 
rang înalt, doreşte să se afir-
me şi să se impună în viaţa 
publică, ceea ce este absolut 
firesc. Persoana doreşte să 
fie remarcată, bineînţeles în 
sens pozitiv, să fie necesară 
tuturor oamenilor, indife-
rent de predilecţiile politice 
ale acestora. Este o ambiţie 
absolut sănătoasă, dacă se 
urmăreşte atingerea unor 
scopuri nobile: asigurarea 
unui trai decent pentru toţi 
oamenii, studii performante 
pentru fiecare tînăr, locuri de 
muncă, menţinerea sănătăţii 
populaţiei ş.a. Din multitudi-
nea de drepturi ale omului un 
rol esenţial îl ocupă demnita-
tea, care îi este dată omului 
de la naştere şi îi aparţine 
în mod necondiţionat. Omul 
umilit, supus lipsurilor şi 
batjocurii,  întotdeauna se va 
simţi inferior. Demnitatea se 
reflectă prin egalitate şi li-
bertate. Aceste drepturi au o 
origine naturală. Ele aparţin 
individului, indiferent de re-
laţiile sale cu puterea de stat 
şi, indiscutabil, cad sub pro-
tecţia statului. 

Dacă nu există voinţă 
pentru a implementa accesul 
deplin al cetăţeanului la Cur-
tea Constituţională, atunci 
de ce să nu i se ofere dreptul 
de a-şi apăra demnitatea prin 
contestarea actelor normati-
ve aplicate de instanţele ju-
decătoreşti,  după epuizarea 
căilor ordinare de atac? Acest 
lucru nu necesită sporirea 
personalului Curţii, alt sediu, 
cheltuieli financiare, tehnico-
materiale suplimentare. Vom 
menţiona că pe parcursul a 
15 ani Curtea Constituţiona-
lă a pronunţat doar 14 hotă-
rîri asupra excepţiilor de ne-
constituţionalitate ridicate de 
Curtea Supremă de Justiţie, 
actualmente unica instanţă în 
sistemul judiciar abilitată cu 
dreptul de sesizare. 

Care este totuşi obiectivul 
principal? De a căuta soluţii 
pentru apărarea demnităţii 
omului. Orice ezitare în acest 
sens trădează indiferenţă, iar 
orice întîrziere trezeşte sus-
piciunea că puterea – legis-
lativă, executivă, judecăto-
rească – încearcă să se pună 
la adăpost cît mai mult timp 
posibil. 

Victor PUŞCAŞ,
judecător al Curţii 

Constituţionale, 
conferenţiar universitar, 

doctor în drept
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Cred că fiecare din noi are 
rude sau prieteni migranţi, 
cunoaşte oameni care şi-au 
lăsat copiii în îngrijirea altora 
şi muncesc la negru departe 
de casă pentru a le asigura 
un viitor fericit. De cele mai 
dese ori însă, drumul spre 
viitorul mult rîvnit este pre-
sărat de suferinţele acestor 
copii, de nefericirea cauzată 
de lipsa părinţilor în cele mai 
importante momente ale vie-
ţii lor şi de greutăţile cărora 
trebuie să le facă faţă în lip-
sa adulţilor. Micuţii din satul 
Condriţa nu fac nici ei o ex-
cepţie. Mai puţin de un an în 
urmă, aceştia erau lipsiţi şi de 
posibilitatea să meargă la gră-
diniţă, deoarece administraţia 
publică locală nu dispunea de 
resurse financiare pentru a o 
construi. Însă datorită proiec-
tului „Educaţie pentru Toţi”, 
norii de pe cerul picilor din 
sînul Codrilor încep să se îm-
prăştie.

Punct şi de la zero pen-
tru copiii din Condriţa

Indiferent de e soare sau 
ploaie, vînt sau ninsoare, 13 
copii de vîrstă preşcolară din 
satul Condriţa frecventează, 5 
zile pe săptămînă, Centrul co-
munitar de educaţie timpurie. 

Aici micuţii, sub îndrumarea 
educatoarei Alexandra Daş-
chevici, desenează, dansează, 
învaţă a număra, citi şi scrie 
şi, desigur, se joacă. „Copiii 
sînt atît de bucuroşi şi dornici 
să meargă la centru încît vor 
să vină aici şi sîmbăta şi du-
minica, în zilele de odihnă”, 
mărturiseşte educatoarea. 
Asta şi datorită faptului că 9 
din cei 13 copii de la Centru 
cresc oameni mari sub îngri-
jirea rudelor, a cunoştinţelor 
sau a vecinilor, în timp ce 
unul sau ambii părinţi le sînt 
plecaţi la muncă peste hotare. 
Centrul şi-a deschis uşile în 
septembrie 2009, în incinta 
gimnaziului din localitate, în 
cadrul proiectului „Educa-
ţie pentru toţi – iniţiativă de 
acţiune rapidă”. Pînă atunci, 
timp de 40 de ani, în sat nu a 
existat grădiniţă. „Copii care 
veneau la şcoală în clasa întîi 
erau foarte inhibaţi, speriaţi, 
păreau neputincioşi”, spune 
Anatol Maxim, directorul 
gimnaziului. „Din momentul 
creării centrului însă situaţia 
s-a schimbat. Copiii sînt mai 
dezgheţaţi, mai vorbăreţi, mai 
gălăgioşi, fiecare îşi spune 
numele, în sfîrşit, deja pregă-

Centrele pentru educaţie timpurie: o soluţie pentru satele fără grădiniţe
Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova trăiesc peste 135 de mii 

de copii ai căror părinţii muncesc peste hotare. Un studiu privind situaţia 
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei arată că pleca-
rea părinţilor în străinătate are mai multe efecte negative asupra copiilor. 
Indiferent de vîrsta copilului, el trăieşte cu greu lipsa unuia sau a ambilor 
părinţi, se simte singur, neajutorat, dezorientat.

tiţi pentru şcoală”, mai pre-
cizează acesta. Mama unui 
băieţel de 6 ani povesteşte, 
cu lacrimi în ochi, că Centrul 
i-a schimbat copilul, l-a făcut 
mai deschis, mai îndrăzneţ, 
mai sigur pe forţele proprii, 
mai vioi. Ca şi alţi părinţi, 
ea este foarte recunoscătoa-
re educatoarei, care îi creşte 
feciorul Om Mare, dar şi pri-
marului, responsabililor din 
cadrul Ministerului Educaţiei 
şi organizaţiei internaţionale 
care a sponsorizat proiectul. 
Spaţiul Centrului a fost re-
novat de autoritatea publică 
locală şi dotat cu mobilier, 
materiale didactice, cărţi şi 
jucării de către Ministerul 
Educaţiei. La mai puţin de un 
an de la deschidere, micuţii 
din grupul doamnei Alexan-
dra deja demonstrează prime-
le rezultate. 

Leonid Bujor, întîmpinat 
de copii cu… bujori
În ajunul Zilei Internaţi-

onale a Copilului, ministrul 
Educaţiei, Leonid Bujor, a 
decis să le facă o vizită, pen-
tru a se bucura, împreună cu 
micuţii, dar şi cu părinţii şi 
reprezentanţii administraţiei 
publice locale, de primele re-
alizări ale Centrului comuni-

tar, pe care pi-
cii îl numesc, 
cu entuziasm, 
grădiniţă. Le-
onid Bujor a 
remarcat că 
desch ide rea 
Centrului pen-
tru educaţie 
timpurie în 
una din cele 
mai mici loca-

lităţi din componenţa munici-
piului Chişinău demonstrea-
ză, încă o dată, şi copiilor şi 
părinţilor, că atitudinea actua-
lei guvernări şi a Ministerului 
Educaţiei este una egală pen-
tru absolut toţi copiii din ţară. 
„Aceasta indiferent de loca-
litatea în care s-au născut, de 
faptul dacă frecventează gră-
diniţa sau şcoala, indiferent 
de numărul copiilor dintr-o 
instituţie sau alta”, a asigurat 
ministrul.

Desenele copiilor prind 
viaţă

Cu prilejul sărbătorii, 
Centrul Multimedia ARTIS-
tudio a prezentat proiecţia a 
şase filme cu desene anima-
te, realizate de copii cu pă-
rinţi plecaţi peste hotare. La 

acestea au muncit şi copii cu 
nevoi speciale, iar unul dintre 
filmuleţe a fost proiectat cu 
implicarea copiilor de 5 ani.

„Pui golaşi, cum staţi în 
cuiburi fără plăpumioare?

Ne-nvelim cu ale mamei 
calde aripioare. 

Dar cînd mama nu-i aca-
să şi ploiţa cerne?

Ne-nvelim atunci cu frun-
za ramurii materne.

Dacă n-o să vină mama 
şi-o să cadă frunza?

Cum nu o să vină mama, 
cum să cadă frunza?”

Acesta a fost mesajul 
transmis de micii actori adul-
ţilor, mesaj ce nu necesită ex-
plicaţii adăugătoare. Micuţii, 
dar şi rudele acestora, priveau 
entuziasmaţi cum capătă viaţă 
rodul propriilor creaţii de pe 
hîrtie. Chiar şi invitaţii pre-
zenţi la eveniment au rămas 
emoţionaţi pînă la lacrimi 
de istorioarele proiectate pe 
micul ecran, istorioare care 
demonstrează incă o dată, un 
adevăr dureros: copilăria pe-
trecută departe de părinţi, ori-
cît ar fi de îndestulată, nu este 
nici pe departe una fericită. 

Larisa Glinca, directo-
rul Asociaţiei ARTIStudio, a 
menţionat că filmele au fost 
realizate în perioada 2008-
2009, iar acum sînt doar pro-
iectate. Potrivit sursei, aces-
tea au participat la mai multe 
festivaluri internaţionale, iar 
două dintre ele s-au ales cu 
premii şi menţiuni. 

Creioane, dulciuri, 
portocale şi… urări
În final, Leonid Bujor 

le-a înmînat micilor pictori 
dulciuri, portocale şi, cel mai 

i m p o r t a n t , 
creioane, ca 
să-şi dezvolte 
în continuare 
talentul. În ca-
drul acţiunii, 
cei 13 copii au 
mai participat 
la un atelier 
de desen, in-
titulat „Fami-
lia mea”, iar 

părinţii, buneii şi profesorii 
au primit din partea minis-
terului cîte o carte „Copilul 
meu e singur acasă”. Cu cărţi 
s-au ales şi fetele şi băieţii cu 
părinţi plecaţi în străinătate. 
Ministrul a adus sincere mul-
ţumiri partenerilor internaţio-
nali, colegilor din cadrul pro-
iectului, primarului localităţii, 

Vasile Zăgăreanu, şi colegiu-
lui pedagogic în frunte cu di-
rectorul gimnaziului. „Avem 
misiunea de a crea condiţii 

benefice pentru fiecare copil. 
În acelaşi timp, este necesar 
de a perfecţiona legislaţia în 
vigoare şi acest lucru deja se 
face, pentru ca fiecăruia din-
tre părinţii care pleacă peste 
hotare şi îşi lasă copiii acasă 
să îi revină o responsabilitate 
mai mare în procesul de edu-
care a acestora”, a punctat ofi-
cialul. „Avînd în vedere situa-
ţia demografică a ţării noastre, 
plecarea masivă a tinerilor, 
scăderea numărului de fami-
lii tinere care se formează în 
ţara noastră, este important 
să manifestăm o atenţie de-
osebită faţă de copii, faţă de 
generaţia în creştere, ca să nu 
se adeverească statisticile po-
trivit cărora către anul 2050 
numărul pensionarilor va 
depăşi numărul persoanelor 
încadrate în cîmpul muncii”, 
a concluzionat el. La plecare 

ministrul le-a 
urat copiilor 
să crească 
mari, să aibă 
norocul ca pă-
rinţii plecaţi 
peste hotare 
să se întoarcă 
cît mai de-
grabă acasă şi 
să-şi găsească 
aici un loc de 

muncă. 

„Educaţie pentru toţi” 
copiii de vîrstă 

preşcolară
Proiectul „Educaţie pentru 

Toţi” este realizat, începînd 
cu anul 2006, prin interme-
diul Ministerului Educaţiei, 
în baza unui grant de 8,8 mii 
$, oferit de Fondul Fiduciar 

Catalitic în cadrul Iniţiativei 
globale de acţiune rapidă în 
educaţia pentru toţi. Obiecti-
vul acţiunii este de a spori ac-

cesul copiilor la învăţămîntul 
preşcolar de calitate. Grantul 
a fost acordat în două tranşe 
egale. Potrivit managerului 
proiectului, Lia Sclifos, de fi-
ecare dată s-au evaluat peste 
o sută de instituţii sau comu-
nităţi din ţară şi s-a investit 
acolo unde a fost posibil de 
creat noi locuri, astfel încît 
copiii să poată avea acces la 
educaţie acolo unde nu exis-

tă grădiniţă, 
precum este şi 
cazul satului 
respectiv. La 
moment, în 
peste 250 de 
localităţi din 
ţară nu există 
instituţii pre-
şcolare. „Por-
nind de aici, un 

aspect important al proiectu-
lui a fost şi rămîne să se des-
chidă centre comunitare simi-
lare celui din Condriţa. Copiii 
care sînt lăsaţi în grija altora 
decît a părinţilor se maturi-
zează înainte de timp şi prac-
tic sunt lipsiţi de copilărie. 
Deschiderea acestor centre le 
permite să revină la copilă-
rie şi la grijile acestei vîrste, 
abandonînd grijile celor ma-
turi. Deocamdată, Republica 
Moldova nu poate să-şi per-
mită să construiască grădiniţe 
în fiecare localitate, de aceea 
administraţia publică locală 
găseşte un spaţiu, îl renovea-
ză, iar proiectul îl dotează 
cu echipamentul necesar”, a 
precizat sursa. În ultimii doi 
ani au fost deschise peste 40 
de centre de acest fel. Dintre 

acestea, deja 12 s-au transfor-
mat în grădiniţe. „Părinţii au 
prins curaj, au investit şi ei, 
au renovat alte spaţii pe care 

ulterior le-au transformat în 
grădiniţe”, a completat Lia 
Sclifos. Diferenţa dintre cen-
tru şi grădiniţă este că primul 
oferă servicii educaţionale re-
duse. Copiii se află aici pînă 
la prînz şi nu pot să stea mai 
mult, deoarece nu există spa-
ţii amenajate pentru somn, 
ceea ce este o precondiţie în 
RM. 

Ne unim 
eforturile… 
spre binele 

copiilor
Un alt as-

pect al proiec-
tului a fost cre-
area echipelor 
c o m u n i t a r e 
din care fac 
parte asistenţii 
sociali, prima-
rii, educatorii 
şi părinţii care 
să pună accent 

pe accesul la 
educarea tim-
purie a copiilor 

din familii social-vulnerabile 
şi din cele care refuză să ducă 
copiii la grădiniţă din diferite 
motive. Astfel, misiunea lor 
era să convingă părinţii că co-
piii lor trebuie să frecventeze 
o instituţie educaţională ca 
să crească Oameni Mari. Lia 
Sclifos consideră că aceste 
echipe au reuşit să facă schim-
bări spectaculoase la nivel de 
comunitate. „Avem lideri co-
munitari, educatori motivaţi, 
spaţii renovate în care copiii 
vor să vină şi nu vor să plece, 
avem primari interesaţi să se 
implice şi în alte proiecte”, a 
exemplificat aceasta. 

În cadrul aceluiaşi pro-
iect, au fost renovate 69 de 
instituţii preşcolare. În plus, 
510 instituţii au fost dotate 
cu tot ce este necesar pen-
tru a funcţiona, începînd de 
la mobilier şi terminînd cu 
materiale didactice şi cărţi 
pentru copii. Concomitent, 
au fost formaţi peste 7000 de 
educatori, toţi directorii de 
grădiniţe şi centre comunita-
re şi inspectorii de la direcţi-
ile de învăţămînt. 

Lilia  STRîMBANU

Mamă, tată, te vreau acasă… 

Mi-e ciudă…

Mi-e trist…

Mi-e dor…

Părinţii mei sînt departe 
de mine
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Agenţiile care recrutează studenţi din Re-
publica Moldova pentru a pleca la muncă sau 
la odihnă în Statele Unite ale Americii, prin 
intermediul Programului „Work&Travel în 
USA”, vor fi responsabile direct de asigurarea 
protecţiei şi securităţii tinerilor. O declaraţie 
în acest sens a făcut prim-ministrul Vlad Fi-
lat, într-o şedinţă de lucru la Guvern. Oficialii 
s-au întrunit, miercuri, 2 iunie, într-o şedinţă 
de urgenţă, după ce Ministerul de Externe a 
confirmat că un student moldovean a murit în 
Statele Unite. El era plecat peste ocean prin 
programul work and travel. Studentul de la 
ASEM plecase, acum o săptămînă, să lucre-
ze ca bucătar la un restaurant din Texas. Luni, 
Sergiu a fost la o petrecere cu prietenii. Acolo 
a sărit în piscină, dar s-a lovit mortal la cap. 
Potrivit autorităţilor, numai în primele cinci 
luni ale anului curent au fost deschise 13 do-
sare penale pentru anchetarea activităţii unor 
agenţii work and travel pentru studenţi. Minis-
trul Afacerilor Interne, Victor Catan, a precizat 
că dintre cei trei mii de studenţi plecaţi anul 
trecut, 80 nu s-au mai întors în ţară. Pentru a 
le satisface doleanţele, în acest an Ministerul 
Educaţiei le-a permis să susţină examenele cu 
10-15 zile mai devreme şi să revină în univer-
sităţi cu 2 săptămîni mai tîrziu, pe 15 septem-

Cerinţe mai dure pentru agenţiile Work and Travel
brie. În Republica Moldova sînt licentiate 23 
astfel de companii. Potrivit ministrului de In-
terne, multe dintre ele se ocupă cu organizarea 
migraţiei ilegale. Altele nu-şi respectă anga-
jamentele din contracte. Ajunşi la destinaţie, 
studenţii se pomenesc cu alte locuri de muncă 
sau în general fără ele, cu salarii mai mici decît 
cele promise. De multe ori, companiile percep 
taxe prin scheme frauduloase, obligă tinerii să 
cumpere bilete avia la preţuri exagerate. 

„Programul Work&Travel 
este unul benefic, dar trebuie 
să soluţionăm problemele pe 

interior”
„Programul Work&Travel este unul bene-

fic şi foarte util pentru studenţii din Republica 
Moldova şi trebuie să fim recunoscători Gu-
vernului SUA că ne oferă o asemenea oportu-
nitate. Totuşi este clar că noi avem probleme-
le pe interior în gestionarea şi reglementarea 
eficientă a acestui domeniu, iar studenţii care 
pleacă la muncă în SUA sînt slab informaţi”, a 
declarat premierul Vlad Filat.

Şeful cabinetului de miniştri a menţionat 
că personal a discutat cu mai mulţi studenţi 
care au mers în SUA prin intermediul acestui 

program şi cunoaşte problemele cu care aceş-
tia se confruntă. 

Responsabilitatea trebuie să 
revină companiilor

„Condiţiile de licenţiere a acestor com-
panii trebuie să fie revăzute astfel încît res-
ponsabilitatea să revină companiilor. Din cîte 
înţeleg, nu o fac gratis, nu fac o acţiune de vo-
luntariat sau filatropică. Or, să nu se întîmple 
să constatăm că este un business cu oameni”, 
a adăugat Filat.

Premierul a cerut Ministerului Educaţiei, 
Ministerului Muncii şi Ministerului de Externe 
să instituie în regim de urgenţă un grup de lucru 
şi în cel mai scurt timp să prezinte modificări-
le la cadrul normativ în vigoare, care să regle-
menteze eficient acest domeniu, precum şi po-
sibilităţile de informare în detaliu a studenţilor 
despre toate aspectele legate de acest Program. 

În vara curentă, în cadrul programului 
Work&Travel, vor munci circa 4 mii de stu-
denţi. Potrivit datelor oficiale, circa 10 la sută 
dintre studenţii plecaţi prin intermediul aces-
tui program nu revin în Moldova şi rămîn ile-
gal în SUA. 

S. C.

Procurorul General, dl Valeriu 
Zubco, a avut astăzi o rundă de con-
sultări cu delegaţia Misiunii Norve-
giene de Experţi pentru Promova-
rea Supremaţiei Legii în Moldova 
(NORLAM), alcătuită din: 

Dl Willy Giil –  Şeful Misiunii 
NORLAM

Dl Bjørn Larsen  –  expert în ca-
drul Misiunii, procuror

Dl Dag Brathole – expert NOR-
LAM, judecător

Dl Knut Saetnan – expert în ca-
drul Misiunii, procuror 

Dl Denis Arcuşa   – consultant 
juridic local, NORLAM

Dl Morten Ruud – secretar per-
manent al Ministrului Justiţiei al 
Norvegiei

Dna Karin M.Bugge – secretar 
adjunct al Ministrului Justiţiei al 
Norvegiei

Dna Heidi Bottolfs – consilier 
superior în Ministerul Justiţiei al 
Norvegiei

La întîlnire, alături de Procurorul 
General, din partea instituţiei a par-
ticipat şi dl Anatolie Pîrnău – procu-
ror, şef interimar al secţiei asistenţă 
juridică internaţională şi integrare 
europeană.

Agenda discuţiilor a inclus un 
schimb de vederi asupra stadiului 
actual al relaţiilor bilaterale stabilite 
între Procuratura Republicii Moldo-
va şi Misiunea NORLAM, părţile 
salutînd nivelul excelent al cooperă-
rii şi reiterînd interesul de a avansa 
în identificarea noilor domenii de 
interacţiune. 

Procurorul General, dl Valeriu 
Zubco, a evidenţiat angajamentul 
crescînd pe care NORLAM îl acor-
dă Procuraturii Republicii Moldo-
va, inclusiv în procesul reformelor 
care au loc în interiorul instituţiei, 
cu accent pe necesitatea asistării 
Consiliului Superior al Procurorilor. 
Anume acest organ, în viziunea dlui 
Valeriu Zubco, care este încă la în-
ceput de cale, impune o atenţie şi un 
sprijin deosebit pentru a-şi putea de-
monstra utilitatea şi funcţionalitatea 
în deplină măsură. 

Deşi în cadrul organelor Pro-
curaturii din Norvegia nu există un 
organ similar, problemele din acti-

O nouă rundă de consultări moldo-norvegiene
vitatea procurorilor din ambele state 
sînt similare. Din această perspec-
tivă, partea norvegiană a prezentat 
disponibilitatea de a acorda asisten-
ţă Consiliului Superior al Procurori-
lor din Republica Moldova pe baza 
propriei experienţe acumulate. 

Notăm că Misiunea NORLAM 
activează în baza Memorandumului 
de Înţelegere bilateral semnat între 
Guvernele Republicii Moldova şi 
Regatului Norvegian la 3 mai 2007 
şi este implicat într-un set de proiec-
te comune cu diferite instituţii din 
republică, printre care şi cu Procu-
ratura Generală.

Pentru anul 2010, Procuratu-
ra Generală a RM în colaborare cu 
Misiunea NORLAM a preconizat 
următoarele obiective:

Organizarea seminarelor: 
„Răspunderea penală a persoa-

nei juridice”  
Au fost formate grupuri distincte 

de lucru dintre angajaţii Procuratu-
rii Generale a Republicii Moldova 
şi experţii NORLAM. Scopul: pre-
zentarea comentariilor specialiştilor 
NORLAM pe marginea răspunderii 
penale a persoanelor juridice şi mo-
dului în care această răspundere se 
reglementează în Norvegia; modul 
de compensare a prejudiciilor ce pot 
fi eventual cauzate prin aplicarea 
drepturilor discreţionare ale procu-
rorilor, reglementarea subiectului în 
Moldova şi posibile modificări/com-
pletări de legislaţie, pregătirea mode-
ratorilor şi instruirea procurorilor.

„Etica şi obiectivitatea procuro-
rului” 

Conlucrarea cu Grupul de lucru 
format prin Hotărîrea nr. 2-3d-40/10 
din 23 februarie 2010 a CSP pentru 
elaborarea conceptului noului Cod 
de etică al procurorului;

– implementarea Proiectului-   
Pilot „Şedinţe de judecată consecu-
tive” – Scopul: a exclude tergiver-
sarea examinării cauzelor penale, 
prin elaborarea Recomandărilor 
metodice; înaintarea unor propuneri 
de ajustare a legislaţiei naţionale la 
standarde europene; crearea de con-
diţii optime pentru acuzatori, jude-
cători, avocaţi care vor eficientiza 
acest domeniu de activitate la în-

făptuirea justiţiei şi a exclude acest 
fenomen din practică; 

– evaluarea activităţii procu-
rorilor specializaţi în investigarea 
cazurilor de tortură sau maltratare 
comise de colaboratorii organelor 
de poliţie. Introducerea modificări-
lor necesare;

– rolul procurorului în cadrul ur-
măririi penale. Introducerea eventu-
ală a unor modificări menite să asi-
gure un control eficient din partea 
procurorilor asupra calităţii urmări-
rii penale;

– evaluarea practicii de aplicare 
a drepturilor discreţionare ale pro-
curorilor. Introducerea eventualelor 
modificări necesare.

Printre cele mai semnificative 
activităţi desfăşurate în comun s-au 
evidenţiat:

– crearea, la 26 octombrie 2007, 
a unui grup mixt de lucru format 
din procurori moldoveni şi experţi 
NORLAM în vederea elaborării 
proiectului de cooperare în dome-
niul prevenirii ilegalităţilor comise 
în izolatoarele de detenţie preventi-
vă ale poliţiei şi pe perioada arestu-
lui preventiv, inclusiv a fenomenu-
lui torturii.  

Ca rezultat, au fost identificate 
două direcţii principale de coopera-
re în vederea asigurării respectării 
drepturilor omului la aplicarea ares-
tului preventiv: 

– combaterea încălcărilor drep-
tului la libertate şi securitate garan-
tate prin Convenţia Europeană;

– combaterea cazurilor de tortu-
ră şi maltratare a deţinuţilor;  

– contribuţia la elaborarea şi 
implementarea în practică a drep-
tului discreţionar al procurorului, 
prin operarea modificărilor şi com-
pletărilor la Codul penal şi Codul 
de procedură penală ale Republicii 
Moldova.

La 8 aprilie 2008 Procuratura 
Generală şi Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova în cooperare cu 
NORLAM şi Institutul de Reforme 
Penale (IRP) au organizat o conferin-
ţă internaţională cu genericul „Poli-
tica penală a Republicii Moldova în 
tranziţie către standardele europene”.  
Scopul organizării acestui eveniment 

a fost de a evidenţia tendinţele poli-
ticii penale a Republicii Moldova în 
comparaţie cu tendinţele existente în 
acest domeniu în alte ţări europene, 
precum şi de a discuta posibilele so-
luţii pentru ajustarea sistemului puni-
tiv al Republicii Moldova la standar-
dele europene.  

În cooperare cu Ministerul Jus-
tiţiei şi IRP s-a organizat conferinţa 
pe tema criminologie şi ideologia 
pedepsei. Principalele subiecte abor-
date în cadrul Conferinţei au fost: 
„Geografia pedepselor”, „Ideologia 
pedepsei”, „Preocupările Consiliu-
lui Europei în domeniul identificării 
direcţiilor principale de organizare a 
luptei contra criminalităţii”, „Inter-
acţiunea dintre legiuitor, instanţele 
de judecată şi societate în practica 
norvegiană de aplicare a pedepse-
lor penale”, „Proces în contradic-
toriu în conformitate cu Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi 
standardele europene”, „Pedepsele 
neprivative de libertate.  Munca ne-
remunerată în folosul comunităţii în 
Norvegia”, „Drepturile deţinuţilor şi 
resocializarea acestora”.  

Participarea procurorilor la se-
minare mixte organizate de NOR-
LAM în cadrul Institutului Naţional 
de Justiţie. Tema generală: Eficienţa 
procesului de judecată. Interacţiunea 
procurorului, avocatului şi judecăto-
rului privind asigurarea examinării 
eficiente a cauzelor penale.

În cooperare cu Procuratura Ge-
nerală a RM şi Institutul Naţional al 
Justiţiei, au fost organizate o serie 
de seminare pentru procurori cu ge-
nericul „Principiile drepturilor omu-
lui şi arestul preventiv”. S-au orga-
nizat 15 seminare atît în Chişinău, 
cît şi în teritoriu. În cadrul acestor 
seminare experţii norvegieni prezin-
tă cerinţele Convenţiei europene în 
domeniul aplicării arestului preven-
tiv, referindu-se la diferite exemple 
din practica CEDO.  Participanţii au 
posibilitate de a rezolva cîteva speţe 
şi de a discuta diferite aspecte prac-
tice ce ţin de respectarea drepturilor 
omului în cadrul aplicării arestului 
preventiv.  Aceste seminare au fost 
organizate atît în municipiul Chişi-
nău, cît şi în teritoriu.  

Elaborarea şi implementarea de-
mersurilor tipizate la solicitarea de 
către procuror a aplicării arestului 
preventiv şi prelungirea termenu-
lui de arest preventiv, cu evaluarea 
detaliată a motivelor cu prezentarea 
argumentelor concrete la solicitarea 
aplicării acestei măsuri preventive. 
Aceste demersuri necesită ca pro-
curorii să facă o evaluare detaliată a 
motivelor cu prezentarea argumen-
telor concrete la solicitarea aplicării 
arestului preventiv.

Participarea procurorilor desem-
naţi la 3 mese rotunde organizate de 
NORLAM, sub egida:  „Probaţiunea 
– un element necesar şi important al 
justiţiei penale”. Acest eveniment a 
fost consacrat implementării Legii 
cu privire la probaţiune care a intrat 
în vigoare la 13 septembrie 2008.   

Desemnarea în cadrul Procura-
turii a cîte un procuror responsabil 
pentru combaterea cazurilor de tor-
tură şi maltratare a deţinuţilor aflaţi 
în arest preventiv.  

Procurorii participă la seminare-
le cu genericul „Eficienţa procesului 
penal.  Interacţiunea judecătorului, 
procurorului şi avocatului privind 
asigurarea examinării eficiente a ca-
uzelor penale”, organizate în coope-
rare cu Institutul Naţional al Justiţiei.  
Discuţiile în cadrul acestor seminare 
se dovedesc a fi foarte productive, re-
prezentanţii celor trei profesii juridice 
avînd ocazia să pună în dezbatere şi 
să analizeze un şir de sfidări cu care 
se confruntă în practică, precum şi să 
propună soluţii pentru eficientizarea 
procesului de judecată.  

4 seminare cu genericul „Etica 
procurorului”, organizate în coope-
rare cu Institutul Naţional al Justiţi-
ei.  În calitate de formatori la aceste 
seminare vor participa atît experţii 
NORLAM, cît şi formatorii din Re-
publica Moldova, accentul fiind pus 
pe diferite aspecte ale eticii profesi-
onale a procurorului.  

La finalul întrevederii, Procuro-
rul General, dl Valeriu Zubco, le-a 
mulţumit oaspeţilor pentru susţinere 
şi propuneri constructive de inter-
acţiune şi a dat asigurări că Procu-
ratura RM va fi şi în continuare un 
partener stabil şi de încredere. 

Procuratura Generală
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cum poate fi restabilit în drepturile părinteşti 
un părinte care a fost decăzut din acestea pentru 
neexercitarea obligaţiunilor sale?  

Victoria Gliga, 
r-nul Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRîNGĂ

Conform art.70 din Codul 
familiei, părinţii pot fi resta-
biliţi în drepturile părinteşti 
dacă au încetat împrejurările 
care au condus la decăderea 
lor din aceste drepturi şi dacă 
restabilirea în drepturile pă-
rinteşti este în interesul co-
pilului. Restabilirea în drep-
turile părinteşti se face pe 
cale judecătorească, în baza 
cererii persoanei decăzute 
din aceste drepturi, cu par-

ticiparea obligatorie a auto-
rităţii tutelare.  Restabilirea 
în drepturile părinteşti faţă 
de copilul care a atins vîrsta 
de 10 ani se admite ţinîndu-
se cont de opinia copilului. 
Dacă copilul a fost adoptat şi 
adopţia nu a fost desfăcută, 
hotărîrea privind decăderea 
din drepturile părinteşti poa-
te fi anulată fără restabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor de 
părinte.

? Ce stipulează prevederile legale în vigoare 
în privinţa relaţiilor dintre stat şi cultele reli-
gioase?

Un grup de enoriaşi,
r-nul Criuleni

Conform art.15 din Legea 
privind cultele religioase şi 
părţile lor componente, cul-
tele religioase sînt autono-
me, separate de stat, egale 
în drepturi în faţa legii şi a 
autorităţilor publice. Discri-
minarea unui sau altui cult 
religios se pedepseşte con-
form legislaţiei în vigoare. 
Statul nu intervine în acti-
vitatea religioasă a cultelor.   
Activitatea economico-finan-
ciară a cultelor religioase se 
află sub controlul statului. 
Asupra părţilor componente 
ale cultelor religioase, pre-
cum şi asupra instituţiilor şi 
întreprinderilor înfiinţate de 
ele se extinde legislaţia fisca-
lă. Statul şi instituţiile lui pot 
întreţine relaţii de cooperare 
cu orice cult religios şi pot 

încheia, după caz, acorduri 
sau convenţii de cooperare cu 
orice cult religios sau cu păr-
ţile componente ale acestuia.  
Statul recunoaşte importanţa 
deosebită şi rolul primordial 
al religiei creştin-ortodoxe 
şi, respectiv, al Bisericii Or-
todoxe din Moldova în viaţa, 
istoria şi cultura poporului 
Republicii Moldova. Statul 
încurajează şi sprijină activi-
tatea socială, morală, cultura-
lă şi de caritate a cultelor re-
ligioase şi a părţilor lor com-
ponente. Eliberarea actelor 
stării civile ţine de atribuţia 
statului. Aceste acte trebuie 
să preceadă binecuvîntarea 
sau aprobarea religioasă. Ori-
ce cerinţă de indicare în acte-
le oficiale a apartenenţei la un 
cult religios este nelegitimă.

Regulamentul privind 
modul de stabilire şi plată a 
ajutorului de deces, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1442 din 19.12.2006, de-
termină condiţiile, modul de 
acordare şi plată a ajutorului 
de deces, stabilit de organele 
teritoriale ale Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale.  Aju-
torul de deces constituie o 
prestaţie unică ce se acordă 

în scopul susţinerii financia-
re a familiei decedatului sau 
a persoanei care a suportat 
cheltuielile ocazionate de de-
ces.  Ajutorul de deces nu se 
acordă în cazul în care per-
soana a fost declarată deceda-
tă prin hotărîrea instanţei de 
judecată. De dreptul la acor-
darea ajutorului de deces be-
neficiază unul dintre membrii 
familiei persoanei decedate, 
tutorele sau curatorul aces-
teia. În cazul în care cheltu-
ielile ocazionate de deces au 
fost suportate de către o per-
soană, alta decît una din cele 
menţionate, ajutorul de deces 
se stabileşte şi se plăteşte 
acesteia. Persoanele specifi-
cate beneficiază de dreptul la 
acordarea ajutorului de deces, 
indiferent de faptul dacă sînt 
sau nu  cetăţeni ai Republicii 
Moldova, precum şi de fap-
tul dacă au sau nu au domi-
ciliul în Republica Moldova.  
În cazul în care acordurile 
(convenţiile) internaţionale la 
care Republica Moldova este 
parte stabilesc alte dispoziţii 
decît cele prevăzute în Regu-
lamentul menţionat, se aplică 
dispoziţiile acestor acorduri 
(convenţii). 

Modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces
În categoria de membru 

de familie se includ:
a) soţul (soţia); 
b) părinţii;
c) copiii în vîrstă de pînă 

la 18 ani (inclusiv cei care au 
fost născuţi morţi) sau, dacă 
îşi făceau studiile la secţia cu 
frecvenţă la zi la o instituţie 
de învăţămînt – pînă la ab-
solvire, însă pînă la atingerea 
vîrstei de 23 de ani, precum 

şi copiii inapţi pentru muncă, 
indiferent de vîrstă, dacă şi-au 
pierdut capacitatea de mun-
că pînă la atingerea vîrstelor 
menţionate. Ajutorul de deces 
se acordă în cazul decesului 
persoanelor cu domiciliul în 
Republica Moldova:

a) asiguraţilor în sistemul 
public de asigurări sociale, in-
diferent de durata stagiului de 
cotizare realizat, şi şomerilor 
cu drept la ajutor de şomaj;

b) pensionarilor, bene-
ficiari de pensie stabilită în 
sistemul public de asigurări 
sociale;

c) persoanelor care nu au 
statut de asigurat, dar care au 
realizat un stagiu de cotizare 
de cel puţin 3 ani; 

d) membrilor familiei care 
au fost întreţinute de persoa-
nele specificate la lit. a) - c)  
şi care nu au drept la ajutor în 
sistemul de asigurări sociale. 

Ajutorul de deces se acor-
dă în cazul decesului persoa-
nei neasigurate cu condiţia 
că nici unul dintre membrii 
familiei, tutorele sau curato-
rul acesteia nu are dreptul la 
ajutor de deces în sistemul 
public de asigurări sociale 
pentru persoana decedată. În 

cazul decesului a două sau 
mai multe persoane din ca-
tegoriile menţionate mai sus, 
ajutorul de deces se acordă 
pentru fiecare persoană de-
cedată.  Dreptul la ajutor de 
deces se constituie de casa 
teritorială de asigurări socia-
le  din raza domiciliului per-
soanei decedate prin decizia 
de acordare a conducătorului 
organului respectiv.

Ajutorul de deces se sta-
bileşte în baza cererii depuse 
urmînd să fie însoţită de ur-
mătoarele documente:

a) actul de identitate al 
beneficiarului (în original 
şi în copie). În cazul lipsei 
acestuia, identitatea poate fi 
confirmată printr-un alt act, 
inclusiv cel de uz temporar, 
eliberat de organele compe-
tente ale statului; 

b) adeverinţa de deces eli-
berată de oficiul stării civile 
(în original, f-25);

c) certificatul de deces (în 
copie).

Celelalte persoane în 
afară de membrii familiei, 
tutore sau curator, pe lîngă 
documentele menţionate mai 
prezintă actele ce confirmă 
cheltuielile ocazionate de 
deces. În cazul naşterii unui 
copil mort, ajutorul de deces 
se acordă în baza cererii de-
puse, însoţită de următoarele 
documente: 

a) actul de identitate al 
beneficiarului (în original şi 
în copie). În lipsa acestuia, 
identitatea poate fi confirmată 
printr-un alt act, inclusiv de 
uz temporar, eliberat de orga-
nele competente ale statului;

b) certificatul ce confirmă 
naşterea copilului mort, eli-
berat de instituţia medicală; 

c) actele ce confirmă chel-
tuielile ocazionate de deces. 

Ajutorul de deces se acor-
dă în sumă fixă. Cuantumul 
ajutorului de deces, în cazul 
persoanelor asigurate, se sta-
bileşte anual prin legea bu-
getului asigurărilor sociale 
de stat. Cuantumul ajutorului 
de deces în cazul persoanelor 
neasigurate constituie 600 
lei.  Cuantumul ajutorului 
de deces, în cazul decesului 

beneficiarilor de pensii de in-
validitate, stabilite militarilor 
în termen, conform Legii asi-
gurării cu pensii a militarilor 
şi a persoanelor din corpul 
de comandă şi din trupele or-
ganelor afacerilor interne nr. 
1544-XII din 23 iunie 1993, 
este egal cu suma a două pen-
sii de care a beneficiat persoa-
na decedată, însă nu mai pu-
ţin de 600 lei.  În cazul în care 
beneficiarul de pensie de in-
validitate, stabilită militarului 
în termen conform Legii nr. 
1544-XII din 23 iunie 1993, a 
avut sau nu statut de persoană 
asigurată, însă a realizat un 
stagiu de cotizare de cel puţin 
3 ani, ajutorul de deces se sta-
bileşte în sumă fixă sau suma 
a două pensii de care a bene-
ficiat persoana decedată, însă 
nu mai puţin de 600 lei.  

 Ajutorul de deces se plă-
teşte beneficiarilor în nume-
rar, în termen de 3 zile lucră-
toare de la data la care a fost 
înregistrată cererea pentru 
acordarea ajutorului de deces.  
Plata ajutorului de deces, în 
cazul persoanelor asigurate, 
se efectuează din mijloacele 
bugetului asigurărilor soci-
ale de stat, iar în cazul per-
soanelor neasigurate – din 
mijloacele bugetului de stat.  
Ajutorul de deces se plăteşte 
prin intermediul instituţiilor 
prevăzute în legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul respectiv, care au înche-
iat contract cu Casa Naţională 
de Asigurări Sociale.  Ajuto-
rul de deces poate fi solicitat 
pe baza actelor justificative în 
termen de 12 luni calendaris-
tice de la data eliberării certi-
ficatului de deces.  Ajutorul de 
deces stabilit, dar neîncasat la 
timp, se plăteşte retroactiv pe 
o perioadă de cel mult 3 ani 
calendaristici de la data înre-
gistrării cererii pentru acorda-
rea ajutorului de deces. Suma 
neachitată la timp din vina 
organului care stabileşte sau 
plăteşte ajutorul de deces se 
achită fără nici o limitare în 
termen. Ajutorul de deces se 
plăteşte în cuantumul stabilit 
de legislaţie la data eliberării 
adeverinţei de deces.  

Comisia Europeană pentru 
Democraţie prin Drept a Consi-
liului Europei (Comisia de la Ve-
neţia) împlineşte două decenii de 
activitate. Cu această ocazie, pe 
5 iunie 2010, la Veneţia va avea 
loc o şedinţă festivă cu participa-
rea mai multor oficiali ai Consi-
liului Europei, ai ţării gazde, ai 
statelor şi curţilor constituţionale 
membre ale Comisiei de la Vene-
ţia. Curtea Constituţională a Re-
publicii Moldova, în calitatea sa 
de membru cu drepturi depline al 
Comisiei pentru Democraţie prin 
Drept din 22 iunie 1996, este re-
prezentată la ceremonia oficială 
de la Veneţia de către preşedinte-
le acesteia Dumitru Pulbere.

Două decenii în serviciul democraţiei
l Curtea Constituţională

Statutul de membru al Comisi-
ei de la Veneţia permite consulta-
rea Comisiei şi a membrilor ei în 
anumite probleme abordate în se-
sizările parvenite la Curtea Consti-
tuţională, contribuie la extinderea 
relaţiilor de colaborare şi schimb 
de experienţă cu instituţii similare 
pentru consolidarea democraţiei, 
apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului şi promo-
varea valorilor şi principiilor jus-
tiţiei constituţionale moderne. Cu 
suportul financiar şi organiziţional 
al Comisiei de la Veneţia, Cur-
tea Constituţională a desfăşurat la 
Chişinău patru conferinţe şi două 
seminare internaţionale, a editat 
culegeri de materiale ale acestor 

foruri. Jurisdicţia Curţii Constitu-
ţionale a Republicii Moldova este 
integrată în baza de  date interna-
ţională – CODICES, înfiinţată de 
Comisia de la Veneţia în anul 1993, 
rezumate ale celor mai importante 
hotărîri ale Curţii sînt publicate 
în „Buletinul european de juris-
prudenţă constituţională” editat în 
limbile engleză şi franceză.

Comisia de la Veneţia a fost cre-
ată în 1990 printr-un acord parţial  al 
18 state ale Consiliului Europei, în 
prezent avînd 57 de membri cu drep-
turi depline, inclusiv cîteva state de 
pe alte continente. Ea este un organ 
consultativ al Consiliului Europei 
în domeniul dreptului constituţio-
nal. Denumirea sa oficială – Comi-

sia pentru Democraţie prin Drept 
– dezvăluie scopul acesteia, care 
constă în promovarea democraţiei 
pe o bază constituţională şi juridică 

solidă. Întrucît întrunirile sale au 
loc la Veneţia, referinţa neoficia-
lă la aceasta este „Comisia de la 
Veneţia”.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Termovalt”, pentru data de 21 iunie 2010, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL 
,,Visarus şi Co”.

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

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Nalvi-Com”, pentru data de 21 
iulie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Stefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Multievo”. 

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

Judecător   Liliana Andriaş
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului SRL „Panmar-Prim”, 
pentru data de 25 iunie 2010, ora 11.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Drancor” privind încasarea 
datoriei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Avesitos”, pentru 
data de 29 iunie 2010, ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a IS „Gările şi Staţiile Auto” privind 
încasarea datoriei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
Î.I „Cuşnir Alexandru”, pentru data de 12 iulie 2010, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, 
et. 2) în calitate de pîrît la cererea SA ,,JLC” privind încasarea 
sumei de 1547 lei 45 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solici-
tă prezentarea obligatorie a reprezentantului ÎM „CПО 
Промгражданстрой” SRL cu sediul în Chişinău, str. A. Rus-
so nr. 1, pentru data de 15 iulie 2010, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de 
pîrît pe cauza civiă intentată la cererea DGACGRM.

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

Judecător   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
Asociaţiei Moldoveneşti de Fotbal Feminin, pentru data de 
22 iulie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea 
Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului 
RM privind încasarea sumei de 7452 lei 65 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Leca Sergiu Ion, pentru data de 15 iunie 2010, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea reclamantei Beşete Vero-
nica privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

Judecător    A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cucereavîi Vasile, pentru data de 22 iunie 2010, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea reclamantei Rotari-Cuce-
reavaia Alexandra privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Caisîn Tatiana, pentru data de 25 iunie 2010, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamat pe dosarul civil la acţiunea BC „Moldova-Agroind-
bank” SA către Caisîn Romeo, Caisîn Tatiana privind depose-
darea şi vînzarea forţată a obiectului ipotecat.

Judecător    A. Catană

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Burlacu Natalia, 
pentru data de 19 iulie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 501) în calitate de pîrît în pricina 
civilă nr. 2-956/2010 la cererea BC „Moldova-Agroindbank” 
SA privind încasarea datoriei. 

Judecător                                               Svetlana Balmuş 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Filimon Ion Ion, pentru data de 18 iunie 2010, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Filimon Svetlana privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător   I. Timofei
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lozovan Iurie, pentru data de 17 iunie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir.15) în legătură 
cu examinarea cauzei civile la acţiunea lui Gubceac Dmitrii 
privind încasarea datoriei.

Judecător     Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şoltoianu Ivan, Şoltoianu Irina, pentru data de 22 iunie 
2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 
27) în calitate de pîrîţi şi cet. Scutelnic Liuba, SC „Astrilax” 
SRL, DPPDC Botanica în calitate de intervenienţi accesorii 
în tegătură cu examinarea cauzei civile la cererea BC „Mol-
dincombank” SA către Şoltoianu Ivan, Şoltoianu Irina privind 
executarea dreptului la ipotecă.

Judecător     Ion Druţă
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popov Natalia, 
a.n. 1990, pentru data de 22 iunie 2010, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306.) în calitate 
de pîrît în procesul civil intentat de Popov Anatolie privind 
desfacerea căsătoriei.

 Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Eşanu Violeta, 
Eşanu Ghenadie şi Eşanu Cornelia, pentru data de 5 iulie 
2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 306.) în calitate de copîrîţi în procesul civil intentat 
de Scurtu Semion, Mulenco Claudia, Scurtu Constantin, Mi-
licenco Veronica ş.a. către Consiliul mun. Chişinău, Primăria 
com. Cruzeşti ş.a. privind restituirea averii şi admiterea com-
pensaţiei băneşti pentru averea confiscată persoanelor supuse 
represiilor politice.

 Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Lunvel-Nord”, pentru data de 7 
iulie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul civil inten-
tat la cererea SC „Grinvitas” SRL privind încasarea datoriei, a 
penalităţii şi a dobînzii.

Judecător   Aliona Roşca 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reperzentantului Asociaţiei Obşteşti Moldo-Daneze „Europe 
United”, pentru data de 21 iunie 2010, ora 9.15, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Motrescu Constantin către SA „IERA” 
şi „Europe United” privind rambursarea banilor încasaţi.

Judecător    Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Scvorţov Olga, pentru data de 24 iunie 2010, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea lui Cerneatovici Ghenadii 
către Scvorţov Olga.

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

Judecător    I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Intelcons Prim” cu sediul în or. Sîngera, 
str. Schinoasa nr. 2, pentru data de 24 iunie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea lui Zavulan M. 

Judecător    V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită cet. Untilă Ghe-
nadie Gheorghe, pentru data de 9 iulie 2010, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Bujacher Frima privind 
restituirea dublului arvunei.

Judecător    G. Bivol

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sologub  Anas-
tasia, a.n. 28.10.1988, şi Sologub Tatiana, a.n. 13.12.1963 
(ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. I. Vieru nr. 
8, apt. 34), pentru data de 22 iunie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309.) în calitate 
de pîrîţi în procesul civil intentat de BC „Moldova-Agroind-
bank” SA privind deposedarea şi vînzarea forţată a obiectului 
ipotecat.

 Judecător    Ion Bulhac 
www

Judecătoria Teleneşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Druţa Andrei, domiciliat în satul 
Ineşti, Teleneşti, pentru data de 28 iunie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (Teleneşti, str. Ştefan cel Mare nr. 6, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea cet. Druţa 
Ecaterina privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   Steliana Lazari 
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Robu An-
drei, domiciliat în satul Mitoc, Ungheni, pentru data de 18 
iunie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Ungheni, str. 
Naţională nr 21, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă înain-
tată de Robu Lucia privind desfacerea căsătoriei şi perceperea 
pensiei alimentare. 

Judecător                                         Vasile Mînăscurtă 
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Sofianu Ion, pentru data de 21 
iunie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. 
Chişinăului nr. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Sofianu Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                              Serghei Balaban 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Manole Pa-
vel Petru, pentru data de 15 iunie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Manole Maria Gheorghe pri-
vind desfacerea căsătoriei. 

Preşedintele judecătoriei                     Grigore Şişcanu 
Nisporeni

www 
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. David An-

drei Ion, pentru data de 30 iunie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. David Rodica Simion privind 
desfacerea căsătoriei. 

Preşedintele judecătoriei                     Grigore Şişcanu 
Nisporeni

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bouroş An-

gela Vasile, pentru data de 30 iunie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Bouroş Ion Mihail privind des-
facerea căsătoriei. 

 Preşedintele judecătoriei                   Grigore Şişcanu 
Nisporeni

Citaţii în judecată COMUNICAT  
INFORMATIV

În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu pri-
vire la Procuratură şi  Regulamentul privind modul 
de promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul 
Superior al Procurorilor comunică că, la şedinţa din 
01.06.2010, a fost anunţat concursul pentru supli-
nirea funcţiilor vacante de:  procuror al r-lui Ialo-
veni (Hotărîrea CSP nr.2-3d-198/10), procuror-şef 
şi procuror adjunct în unele subdiviziuni ale Pro-
curaturii Generale (Hotărîrea CSP nr.2-3d-190/10), 
procuror pe misiuni speciale (Hotărîrea CSP nr.2-
3d-198/10).

Cererile de participare la concurs se depun la 
secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor 
(mun.Chişinău, str.Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 
nr.26, tel:228064, 22-14-44) în termen de 60 de zile 
de la publicarea anunţului.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor
Tel.228064, e-mail: i.virlan@procuratura.md   
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Gheorghe AMIhALAChIOAIE, 
preşedintele Baroului Avocaţilor 

din Republica Moldova

Mult stimate domnule 
Gheorghe Amihalachioaie, 

Un om ales cuprinde ex-
presia a mai multor însuşiri. 
Însuşirile pe care le întruniţi 
Dumneavoastră certifică acel 
model de personalitate impe-
rios necesar unei  societăţi cu 
vădite aspiraţii democratice.

Prin forţa exemplului pro-
priu, prin fapte înălţătoare în sine, fiind conştient că 
pilonii progresului sînt cunoaşterea şi cercetarea, aţi 
demonstrat tuturor calea înnobilării omeneşti, deter-
minînd generaţii şi generaţii de discipoli să se afirme 
ca buni specialişti, ca personalităţi, ca Oameni des-
toinici ai acestui neam.

În aceste zile, de o semnificaţie aparte pentru 
dumneavoastră, cînd marcaţi o frumoasă aniverasa-
re, vă adresăm un mesaj de felicitare, avînd certitu-
dinea că trăiţi sentimentul unei depline satisfacţii, că 
aveţi ce pune pe cîntarul realizărilor. Vă dorim multă 
sănătate, ani mulţi inainte, fericiţi, bucuria speran-
ţelor împlinite şi o viaţă cît mai frumoasă alături de 
cei dragi.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Florentina Dragan, magistru în drept, lector univer-
sitar Facultatea de Drept USM; Diana Cecan, ma-
gistru în drept, lector universitar Facultatea de Drept 
USM; Andrei Negru, doctor în drept, conferenţiar 
universitar Facultatea de Drept USM; Dorin Popes-
cu, magistru în drept, lector universitar Facultatea de 
Drept USM; Valentin Barba, judecător CSJ; Diana 
Ocrain, procuror Centru; Lilia Rusnac, specialist 
coordonator Procuratura Rezina; Elena Bogdan, 
procuror Soroca; Victoria Covali, specialist princi-
pal Procuratura Botanica; Ruslan Dobrioglo, procu-
ror, adjunct Basarabeasca; Serghei Savca, procuror 
Botanica; Valentin Botezatu, procuror Cimişluia; 
Victor Brânză, procuror Serviciul exercitare a ur-
măririi penale; Constantin Popa, procuror Serviciul 
conducere a urmăririi penale în organele centra-
le ale  CCCEC; Roman Rusu, procuror Botanica; 
Sergiu Grabagiu, procuror, şef Direcţie exercitare 
a urmăririi penale; Ion Chistruga, procuror Dondu-
şeni; Vladimir Martea, procuror Călăraşi; Serghei 
Vizniuc, procuror Secţia conducere a activităţii de 
urmărire penală; Marian Suduc, procuror Secţia de 
conducere a urmăririi penale; Marcel Bojinov, pro-
curor Cimişlia;  Vadim Cebotari, procuror militar 
în Procuratura militară Bălţi; Ghenadie homiţchi, 
procuror Ciocana. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

tor-Tur”  vă propune 
cele mai avantajoase 
oferte  pentru sezonul 
estival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe li-
toralele din Bulgaria,   
Turcia, România şi 
Ucraina la preţuri ac-
cesibile. Avem oferte 
pentru orice gust şi 
orice exigenţă.

Viza, asigurarea, transportul   
şi cazarea sînt incluse.

Agenţia de 
turism „Vec-

Un microbiolog şi un 
doctor, membri ai respecti-
vei echipe, au declarat pentru 
presă că apa îmbuteliată nu 
s-a ridicat deloc la gradul de 
puritate pe care îl pretindea 
în reclame. Cei doi cercetă-
tori au mai adăugat că nu se 
aşteptau ca apa din magazine 
să nu conţină nicio bacterie, 
dar nici la un grad atît de ri-
dicat de microorganisme. Ei 
au spus că oamenii greşesc 
atunci cînd se gîndesc că apa 
pentru care plătesc este mai 
bună şi mai sănătoasă decît 
cea pe care o pot bea gratuit.

Specialiştii au mai spus 
că bacteriile din apa îmbute-
liată nu pun viaţa în pericol 
şi că există o probabilitate 
destul de redusă ca oamenii 
să se îmbolnăvească, dar au 
avertizat femeile însărcina-
te, copiii, bolnavii cu imu-
nodeficienţe şi bătrînii să nu 
consume astfel de produse 
pentru că le-ar putea afecta 
sănătatea.

Imboldul de a bea apă de 
la robinet a venit şi de la o 
serie de nutriţionişti brita-
nici.

Aceştia spun că în Re-

gatul Unit se fac 
încontinuu demer-
suri pentru con-
servarea mediului 
înconjurător, iar 
acest lucru are 
efect şi asupra ca-
lităţii apei natura-
le. Ei i-au sfătuit 
pe englezi să bea 
apă de la robinet 
şi să economiseas-
că banii pe care îi 
dau pe apa îmbute-
liată. Nutriţioniştii 
au mai adăugat că 
fiecare om ar tre-
bui să bea apă de 
fiecare dată cînd îi 
este sete pentru că 
asta înseamnă că 
organismul chiar 
are nevoie de acest 
element vital.

O echipă de specialişti britanici a descoperit 
că apa îmbuteliată la sticlă are mai multe bac-
terii decît cea de la robinet. în urma studiului 
respectiv, cercetătorii au concluzionat că 70% 
dintre brandurile de apă prezente pe piaţa din 
Marea Britanie au acest deficit.

Medicii dau alarma! Tot mai multe doamne ş domnişoare 
din Moldova sînt consumatoare de tutun. Potrivit Ministerului 

Sănătăţii, în prezent, în ţară 
fumează peste 60% din po-
pulaţie, dintre care 13,5% 
sînt femei. În plus, depen-
denţa de tutun la femei este 
mult mai puternică decît la 
bărbaţi.

Specialiştii spun că fe-
meile apelează la ţigară în 
momente încordate şi, re-
spectiv, aceasta este trans-
formată, la nivel psihic, în-
tr-un sprijin pentru depăşi-
rea stresului şi a depresiei.

„Femeile sînt de trei ori mai sensibile la bolile cauzate de 
consumul de tutun. Cercetătorii au demonstrat că nicotina din 

ţigară duce la dezvoltarea cancerului mamar. În plus, fumatul 
stimulează şi apariţia infertilităţii. De aceea este foarte impor-
tant ca reprezentantele sexului frumos să conştientizeze acest 
pericol pentru sănătatea lor”, a spus, într-o conferinţă de presă, 
Pavel Ursu, şeful Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
în Moldova.

La gravidele fumătoare, de exemplu, consumul de tutun 
slăbeşte circulaţia sangvină în uter şi placentă, ducînd la insu-
ficienţa oxigenului în sînge.

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sînt de părere că 
ţara noastră poate să reducă numărul fumătorilor prin conşti-
entizarea publicului cu ajutorul unor campanii de informare, 
dar şi prin aplicarea unei legislaţii mai dure.

Anual, din cauza fumatului în lume mor circa 4 milioane de 
persoane, dintre care 1,5 milioane sînt femei.

Pe 31 mai este marcată Ziua Mondială fără Tutun. În acest 
an, în Moldova manifestaţia s-a axat pe efectele nocive ale fu-
matului pentru femei şi fete.

Fiecare a şasea femeie din Moldova fumează
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. Noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

Ne puteţi contacta la: tel. 71-64-74
                                      tel/fax. 74-13-03
                                      mob. 068346865

         email vectortur14@gmail.com

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Apa îmbuteliată conţine mai multe bacterii 
decît cea de la robinet


