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Semnarea unui Acord de 
liber schimb cu UE – 
recomandările experţilor

Experţi UNODC în 
vizită la Serviciul de 
Informaţii şi Securitate

,,Libertatea noilor idei” – 
pentru dreptul la 
exprimare şi libertatea 
presei

Moldova şi Turcia au 
susţinut negocieri cu privire 
la liberalizarea regimului de 
comerţ între ţări.

După cum i s-a comunicat 
Serviciului de presă al Mi-
nisterului Economiei al RM, 
experţii delegaţiilor ambelor 
ţări au remarcat importanţa 
Acordului de Comerţ Liber, 
au operat schimb de informa-
ţii privind fluxul comercial în 
ultimii doi ani.

Potrivit specificărilor, 
circuitul de mărfuri între Re-
publica Moldova şi Turcia în 
anul 2010 a consemnat o va-
loare de 288 milioane dolari 
SUA, depăşind indicii pre-
cedenţi cu 41%.  Ponderea 
comerţului cu această ţară a 
constituit 5,2% din totalul co-
merţului exterior al Republi-
cii Moldova în anul 2010 faţă 
de 4,5% în anul 2009. 

În discuţiile purtate între 
părţi pe marginea textului 
Acordului de Comerţ Liber, 
s-a convenit că documentul 
va conţine prevederi similare 
cu celelalte acorduri de acest 
gen semnate de Republica 
Moldova în cadrul CEFTA – 
Acordul de Comerţ Liber cu 
statele Europei Centrale.

implementarea agendei de reforme propusă de Guvern. Afir-
maţia a fost făcută la Chişinău, de către vicepreşedintele 
PPE, Gunnar Hockmark la o conferinţă susţinută în comun 
cu premierul Vlad Filat. 

Vicepreşedintele Partidului Popular European, Gunnar 
Hockmark s-a arătat convins de parcursul european al Repu-
blicii Moldova şi a spus că politicienii europeni privesc deja 
Moldova ca un spaţiu european. ,,R. Moldova a întreprins 
toţi paşii necesari pentru demararea negocierilor asupra unui 
Acord de Asociere. Guvernul are o agendă clară de refor-
me pe care o apreciem înalt şi pe care o vom sprijini. Avem 
încă multe lucruri de făcut în comun – un regim liberalizat de 
vize, spaţiu aerian comun şi negocierea unui Acord de liber 
schimb”, a spus Hockmark. 

Vlad Filat a menționat că în cadrul întîlnirii cu vicepre-
şedintele Partidului Popular European, Gunnar Hockmark au 
fost puse în discuţie oportunităţi de consolidare a opţiunii 
europene a R. Moldova. Potrivit lui Filat, printre subiecte-
le abordate a fost şi reglementarea conflictului transnistrean. 
,,Faptul că nu mai sîntem singuri ne face să credem că vom 
găsi o soluţie pentru reîntregirea ţării”, a opinat premierul. 

De asemenea, delegaţia Partidului Popular European con-
dusă de Gunnar Hockmark a avut o întrevedere şi cu preşe-
dintele interimar Marian Lupu.

Secretarul de stat pentru afaceri europene în MAE ro-
mân Bogdan Aurescu a avut  pe  24 mai 2011, la Bucureşti, 
consultări cu Natalia Gherman, vice-ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au abordat cu prioritate 
temele de interes pentru agenda europeană a Republicii Mol-
dova şi modalităţile concrete de sprijin din partea României. 
Secretarul de stat Bogdan Aurescu a subliniat nivelul exce-
lent al relaţiilor bilaterale, reflectat atît în dinamica dialogului 
politico-diplomatic, cît şi în cooperarea sectorială, evaluare 
împărtăşită de omologul de la Chişinău. În acest context, au 
fost discutate subiecte de actualitate, precum organizarea şe-
dinţei comune de Guvern, în perioada următoare, negocierea 
Planului de Acţiuni aferent Declaraţiei politice privind insti-
tuirea unui parteneriat strategic între România şi Republica 
Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, 
semnate în aprilie 2010, interconectarea reţelelor de transport 
şi energie din R. Moldova şi Uniunea Europeană şi altele. 
Cei doi demnitari au evidenţiat interesul reciproc în vederea 
aprofundării cooperării bilaterale, în special prin dinamizarea 
dialogului la nivel sectorial şi realizarea de proiecte comune 
în domenii cît mai diversificate, în special cele cu relevanţă 
pentru procesul apropierii Republicii Moldova de UE.

Vice-ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
Natalia Gherman a mulţumit pentru sprijinul constant ofe-

rit de România parcursului european al Republicii Moldova. 
A trecut în revistă stadiul actual al relaţiilor Uniunea Euro-
peană - Republica Moldova, o atenţie deosebită fiind acordată 
principalelor dosare aflate în negociere: Acordul pentru Zona 
de Comerţ Liber, Cuprinzător şi Aprofundat şi Dialogul pri-
vind liberalizarea regimului de vize cu UE. Totodată, Natalia   
Gherman a informat partea română cu privire la domeniile în 
care Chişinăul are nevoie de expertiză şi asistenţă în procesul 
complex de aderare la Uniunea Europeană, subliniind impor-
tanţa, pentru susţinerea actualei dinamici a reformelor interne 
iniţiate, a unei implicări financiare adecvate a UE. Cei doi ofi-
ciali au discutat şi despre organizarea unei noi reuniuni, pînă 
la finalul anului, a Grupului de prieteni ai acţiunii europene a 
Republicii Moldova, format iniţiat de România şi pentru care 
vice-ministrul Republicii Moldova a adresat mulţumiri.

Bogdan Aurescu a reiterat întreaga disponibilitate a auto-
rităţilor române de transferare a expertizei recente a României 
în procesul de integrare europeană, încurajînd instituţiile din 
Republica Moldova să adreseze solicitări concrete de sprijin 
omologilor din România.

Potrivit MAE român, a fost abordat stadiul evoluţiilor 
din dosarul transnistrean. În cadrul consultărilor a avut loc şi 
un schimb de opinii referitor la contextul regional, cu accent 
pe Politica Europeană de Vecinătate şi implicarea Republicii 
Moldova în Parteneriatul Estic.

artidul Popular European (PPE) apreciază progresul 
înregistrat de R. Moldova în ultimii ani şi va susţine 
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Partidul Popular European va susţine 
implementarea agendei de reforme propusă de Guvern

Moldova şi Turcia au 
susţinut negocieri cu 

privire la liberalizarea 
regimului de comerţ 

între ţări

Consultări România – R. Moldova la nivel de secretar de stat pentru afaceri europene
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Secretariatul Internaţional al 
Organizaţiei Mondiale împotriva 
Torturii cere eliberarea şi despăgubirea 
lui Ilie Cazac
Potrivit OMCT, deşi tînărului Ilie Cazac i-a fost permis, la 

22 aprilie 2011, să primească de la mama sa, unele alimente 
şi medicamente, precum şi accesul la o convorbire telefonică 
zilnică cu familia, el a fost forţat să ofere administraţiei peni-
tenciarului explicaţie în scris cu privire la modul în care cazul 
său a devenit cunoscut la nivel internaţional.

Secretariatul Internaţional al Organizaţiei Mondiale împo-
triva Torturii (OMCT) cere Tiraspolului să garanteze, în toate 
circumstanţele, integritatea fizică şi psihologică a lui Ilie Cazac, 
accesul la un avocat şi eliberarea acestuia.

Ilie Cazac, din Tighina a fost arestat de către reprezentanţii 
Ministerului Securităţii de Stat al autorităţilor nerecunoscute 
din Transnistria, la 20 martie 2010, iar mai tîrziu condamnat la 
14 ani de închisoare, fiind acuzat de „înaltă trădare de patrie şi 
spionaj în favoarea Republicii Moldova”. În prezent, Ilie Cazac 
se află în detenţie la Penitenciarul nr. 2 din Tiraspol. 

CCCEC va monitoriza procesul de 
organizare a examenelor de 
bacalaureat
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-

ţiei va monitoriza şi anul curent organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de BAC.

Angela Starinschi, purtător de cuvînt la CCCEC, a declarat 
că procedura de monitorizare a fost discutată cu specialiştii din 
Ministerul Educaţiei şi Agenţia de Evaluare şi Examinare în ca-
drul a trei seminare specializate.

Instruirile au fost destinate preşedinţilor şi secretarilor cen-
trelor de BAC din zona de Centru a republicii, din mun. Chi-
şinău şi centrelor de BAC din colegii şi universităţi. ,,Scopul 
acestor seminare a fost formarea unei atitudini adecvate în ra-
port cu ideea de corectitudine, transparenţă şi obiectivitate a 
procesului de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examene 
2011”, a spus Starinschi.

Oficialul CCCEC a mai menţionat că pentru a nu interveni 
în plină sesiune, Centrul a recomandat personalului implicat în 
procesul de examinare şi evaluare, liceenilor, părinţilor acesto-
ra să respecte cerinţele Regulamentului de organizare şi desfă-
şurare a examenelor de bacalaureat.

Conducătorii auto vor putea comanda 
gratis în regim online adeverinţele 
necesare la Î.S. „Registru” 
Proprietarii mijloacelor de transport şi conducătorii auto 

vor putea comanda în regim online adeverinţa privind posesia 
mijlocului de transport şi adeverinţa privind posesia permisu-
lui de conducere cu indicarea categoriilor respective. Potrivit 
surselor din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor, acest lucru a devenit posibil datorită lansării de 
către Întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaţiona-
le de Stat „Registru” a unor noi servicii electronice în cadrul 
portalului www.e-services.md. Implementarea acestor servicii 
se încadrează în acţiunile de realizare a Strategiei naţionale de 
edificare a societăţii informaţionale „Moldova Electronică”.

Noile servicii oferă posibilitatea de a comanda în regim on-
line adeverinţele necesare şi de a ridica documentul solicitat la 
oficiul teritorial de evidenţă a transportului şi documentare a 
conducătorilor auto, indicat la completarea comenzii. Coman-
darea documentelor sau solicitarea consultaţiei suplimentare se 
poate face la numărul de telefon (+373) 22 25-70-70, de luni 
pînă vineri, între orele 8.00 şi 17.00. Cei de la Î.S. ,,Registru” 
sînt convinşi că utilizarea noilor servicii online de comandare a 
documentelor va economisi timpul clienţilor şi va oferi servicii 
de calitate cu cheltuieli minime, deoarece plata se efectuează 
doar pentru documentul primit, iar comandarea actelor prin In-
ternet sau la telefon este gratuită.

Atenţie şoferi! Traficul rutier pe 
străzile Trifan Baltă, Ciocîrliei 
şi Academiei va fi suspendat
Traficul rutier pe str. Trifan Baltă, str. Ciocîrliei şi str. Aca-

demiei, în perioada 23.05.2011- 05.06.2011, va fi suspendat pe 
etape, în legătură cu executarea lucrărilor de pozare a gazoduc-
tului.

Etapa I - str. Trifan Baltă şi str. Ciocîrliei, în perioada: 
23.05.11 - 29.05.11;

Etapa II  -  str. Academiei, tronsonul cuprins între şos. Hînceşti 
şi str. Drumul Viilor, în perioada 30.05.2011 - 04.06.2011;

Etapa III - traversarea str. Drumul Viilor, colţ cu str. Aca-
demiei prin metodă închisă, pe data de 05.06.2011, între orele 
9.00 şi 17.00, fără suspendarea traficului rutier.

Conducătorii auto care traversează zona sînt rugaţi să res-
pecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, astfel 
încît să fie evitate blocajele de trafic, iar orăşenii să nu simtă 
disconfort din cauza executării lucrărilor.

Procedura după care 
Consiliul înfiinţat de Marian 
Lupu ar urma să funcţioneze 
nu este clară deocamdată nici 
pentru membrii săi.

Premierul Vlad Filat a 
renunţat la crearea unui con-
siliu special la Guvern care 
să coordoneze reforma în 
justiţie, structurile de anchetă 
şi ordine publică. De dragul 
bunelor relaţii în alianţa de 
guvernare, primul ministru a 
spus că îşi calcă pe orgoliu şi 
acceptă consiliul asemănător 
înfiinţat săptămîna trecută 
prin decretul preşedintelui 
interimar, Marian Lupu. Re-
formarea întregului sistem - 
justiţie, poliţie, procuratură, 
este un angajament-cheie al 
actualei guvernări, dar a de-
curs timid în ultimii aproape 
doi ani. Dacă mai întîrzie, 
autorităţile moldovene pot 
ieşi din calendarul conve-
nit cu Uniunea Europeană.  
Chiar dacă în aparenţă a ce-
dat, şeful Executivului a lăsat 
să se înţeleagă că nu renun-
ţă la ţinta anunţată anterior. 
Imediat după alegerile locale, 
Guvernul are de gînd să pre-
zinte în Parlament un pachet 
de legi care vizează reforma 
în justiţie, în pregătire acum 
la Ministerul Justiţiei.

Vladislav Gribincea, pre-
şedintele Asociaţiei Centrul 
de Resurse Juridice, care a 
făcut parte din consiliul de pe 
lîngă Ministerul Justiţiei, abi-
litat cu stabilirea planului de 

Reforma justiţiei de la Consiliul Naţional
reformare a domeniului, iar 
de curînd inclus în proaspăt 
înfiinţatul consiliu de refor-
mare a domeniului justiţiei 
prin decretul preşedintelui 
interimar M. Lupu, a precizat 
că setul de legi la care se lu-
crează acum şi care ar urma 
să fie adoptate de deputaţi în 
prima etapă se referă la ajus-
tarea procedurilor civile şi 
penale. Acestea vor constitui 
aşa-numita mica reformă.  
Iar reorganizarea sistemului 
judecătoresc, al Procuraturii 
şi Ministerului de Interne ar 
urma să fie prezentată în Par-
lament la o dată mai tîrzie, 
afirmă Vladislav Gribincea.

 „Se definesc foarte clar 
termenii de atac. Se limitează 
competenţele Curţii Supreme 
de Justiţie de a judeca cauze-
le în fond, de asemenea, se 
clarifică anumite chestiuni 
cu privire la competenţele in-
stanţelor judecătoreşti, astfel 
încît curţile de apel să nu mai 
poată judeca cauze civile ca 
instanţă de fond. Iar în ceea 
ce priveşte procedura penală 
lucrurile încă nu sînt clare. 
Aici se discută conceptual 
asupra mai multor opţiuni. 
Se doreşte ca rolul procuro-
rilor în cadrul urmăririi pe-
nale să fie lărgit. Instituţia 
probelor în procedura penală 
să fie reexaminată.  Şi de ase-
menea să se clarifice anumite 
chestiuni care nu erau clare 
în actualul Cod de procedu-
ră penală în privinţa compe-

tenţelor instanţei de fond şi 
apel şi recurs”, a subliniat V.    
Gribincea.

Ce va face Consiliul? Cum 
va coordona activităţile aşa ca 
să facă reforma mai rapidă şi 
mai eficientă, după cum a fost 
gîndit? – Procedura după care 
ar urma acesta să funcţioneze 
deocamdată nu este clară nici 
pentru membri. Iată ce a spus 
Victor Popa, preşedintele Co-
misiei juridice din Parlament 
şi membru al Consiliului: „În 
mod normal ar trebui ca Con-
siliul ăsta naţional să pună în 
discuţie acest pachet şi acest 
proiect care trebuie să vină 
de la Guvern, el trebuie să fie 
aprobat acolo. Dar dacă ăştia 
l-or trimite direct Parlamen-
tului şi nu-l vor da la Consiliu 
eu nu ştiu cum vor evolua în 
continuare lucrurile. O să ve-
dem”.

Consiliul naţional pentru  
reforma organelor de drept 
a fost constituit prin decret 
prezidenţial săptămîna trecu-
tă, chiar dacă exista un organ 
similar înfiinţat cu puţin timp 
înainte de ministrul Justiţiei 
de atunci Alexandru Tănase. 
Ce-i drept constituirea consi-
liului de la Mnisterul Justiţiei 
nu primise avizul prim-minis-
trului.

Prima reacţie a premieru-
lui Filat la decretul preziden-
ţial despre constituirea unui 
consiliu abilitat să imagineze 
designul reformei judiciare a 
fost una tăioasă, dar în cele 

din urmă Vlad Filat s-a re-
semnat, spunînd următoarele: 
„Scopul meu, ca prim-mi-
nistru, este să asigur cadrul 
necesar ca reformele să se 
desfăşoare eficient, iar pentru 
acest lucru avem nevoie de 
o atmosferă pozitivă în soci-
etate şi în instituţiile pe care 
le vom reforma. Acesta este 
motivul pentru care am ho-
tărît şi de această dată să fiu 
reconciliant, pentru a nu lăsa 
ca orgoliul şi această luptă 
stupidă pentru iniţiativă să 
compromită viitorul Republi-
cii Moldova”.

Acum aproape două săp-
tămîni într-un interviu Vlad 
Filat declarase că Guver-
nul va demisiona dacă nu 
va avea sprijinul politic din 
partea Parlamentului pentru 
reforma din justiţie, asupra 
căreia atrag atenţia oficia-
lii europeni. La scurt timp, 
preşedintele interimar Mari-
an Lupu a afirmat că Parla-
mentul va vota pachetul de 
legi. La şedinţa Consiliului 
alianţei s-a decis ca deputa-
ţii să înceapă dezbaterile pe 
marginea reformei după ale-
gerile locale. 

Opoziţia parlamentară a 
emis un comunicat de presă 
în care se spune că Partidul 
Comuniştilor nu va participa 
la acest consiliu, pe care l-a 
numit „farsă”, pentru că ar 
avea conotaţie electorală şi ar 
fi creat pe criterii politice, se 
spune în comunicat. 

Centrul de Guvernare 
Electronică din Moldova va 
lansa, pînă în toamna aces-
tui an, 5 servicii electronice 
pentru cetăţeni.

Directorul Centrului, 
Stela Mocanu, a spus că 
este vorba, în primul rînd, 
de un serviciu prin care ce-
tăţenii vor putea alerta poli-
ţia prin SMS în cazul unor 
probleme. La fel, persoa-
nele fizice vor putea aplica 
online pentru obţinerea ca-
zierului juridic.

Agenţii economici vor 
avea posibilitate să trans-
mită pe cale electronică 

rapoartele privind numărul 
de angajaţi către Casa Naţio-
nală de Asigurări Sociale. De 
asemenea, aceştia vor putea 
să plaseze online toate fişe-
le şi documentele necesare 
la solicitarea autorizaţiei în 
construcţie şi la obţinerea 
licenţei pentru practicarea 
genurilor de activitate an-
treprenorială. Serviciile re-
spective vor fi accesate de pe 
portalul guvernamental, prin 
Internet sau de la telefonul 
mobil, fără a intra pe pagini-
le web ale unor ministere de 
ramură.

Centrul de Guvernare 

Electronică a fost creat de 
Executiv în august 2010. 
Scopul acestuia este de a 
spori eficienţa şi transpa-
renţa instituţiilor publice 
şi a actului de guvernare în 
ansamblu, prin aplicare pe 
larg a tehnologiilor infor-
maţionale şi de comunica-
ţii. Prin digitalizarea unor 
servicii publice, procedurile 
administrative vor fi simpli-
ficate esenţial, se vor reduce 
costurile şi se va economisi 
timpul persoanelor fizice şi 
agenţilor economici, va fi 
eliminată birocraţia şi corup-
ţia în administraţia publică, a 

menţionat Stela Mocanu.
Obiectivul pentru anul 

2020 este ca persoanele 
fizice şi agenţii economici 
să poată accesa prin Inter-
net sau de la telefon majo-
ritatea serviciilor publice 
de care au nevoie în viaţa 
şi activitatea lor. Agenda 
Centrului de Guvernare 
Electronică (e - Guverna-
re) a fost stabilită împreună 
cu parteneri de dezvoltare 
Banca Mondială, USAID, 
PNUD, precum şi cu soci-
etatea civilă, reprezentanţii 
sectorului privat şi public 
din Moldova.

Poliţia va putea fi alertată şi prin SMS

Reformarea justiţiei în Republica Moldova depinde de ati-
tudinea clasei politice şi de interesul majorităţii parlamentare de 
a realiza o reformă reală în acest domeniu. Declaraţii în acest 
sens a făcut deputatul în Parlamentul României, Tudor Panţîru, 
originar din Republica Moldova. 

„Reformarea sistemului justiţiei depinde de atitudinea poli-
ticului cu condiţia ca ea să convină întregii societăţi şi nu unei 
părţi sau alteia. Dacă există intenţia de a trage plapuma fiecare 
pentru el, nu cred ca se va reuşi să se reformeze real justiţia”, a 
subliniat Tudor Panţîru. 

Potrivit lui, politicienii care alcătuiesc Alianţa pentru In-
tegrare Europeană (AIE) trebuie să înţeleagă că şansa de suc-
ces, inclusiv a alianţei, este de a scoate în prim plan reforma 
justiţiei. „Orice altă reformă nu este posibilă, dacă nu ai o 
justiţie cu adevărat independentă şi funcţională”, a afirmat 
Tudor Panţîru. 

Tudor Panţîru a mai spus că problema principală ţine de ri-
valitatea internă din cadrul AIE. „În Republica Moldova nu este 
o luptă între idei şi concepţii, ci o luptă personală care se trans-
formă în duşmănie”, spune el. 

Precizăm că luni, 23 mai, în cadrul unei conferinţe de presă, 
Ion Dron preşedintele organizaţiei neguvernamentale „Centrul 
de Iniţiative şi Monitorizare a Autorităţilor Publice”, l-a propus 
pe Tudor Panţîru, fără să fi discutat cu el, în calitate de preşe-

,,Reformarea justiţiei va fi posibilă doar după ce vor fi rezolvate problemele din AIE” 
dinte al unui consiliu pentru reformarea justiţiei din Republica 
Moldova. 

În acest context, Tudor Panţîru a precizat că în ceea ce ţine 
de partea tehnică, juridică nu ar avea probleme să conducă un 
astfel de consiliu. „Probabil, Ion Dron ştie ce am făcut în pri-
mul Parlament al Republicii Moldova. Atunci am pus justiţia pe 
picioare, iar reforma pe care am făcut-o era considerată una din 
cele mai solide din fosta URSS”, a declarat Tudor Panţîru. 

El a mai spus că, dacă ar veni să conducă un asemenea con-
siliu, ar avea nevoie de o echipă de oameni care să facă ce le 
spune el. Totodată, acesta a precizat că şi în Republica Moldova 
se pot găsi oameni care să facă un proiect calitativ de reformare 
a justiţiei, însă problema care trebuie rezolvată mai întîi este cea 
politică. „Cei din AIE trebuie să-şi dorească reformarea justiţiei 
şi să permită unei comisii să elaboreze concepte şi un pachet de 
acte legislative care să fie în interesul unei justiţii independente 
şi nu în interesul celor din alianţă”, a spus el. 

Tudor Panţîru este deputat în Parlamentul României din de-
cembrie 2008 fiind ales în circumscripţia electorală Diaspora. 
A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedin-
te al Comisiei juridice. ambasador, reprezentant al Republicii 
Moldova la ONU, judecător internaţional la CEDO, judecător 
internaţional, preşedinte de tribunal ONU, decorat cu „Ordinul 
Republicii” al Republicii Moldova.  
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Deși este un stat cu înalte aspi-
raţii democratice, respectarea drep-
turilor omului în Republica Mol-
dova constituie un aspect care încă 
ne mai doare. Aceasta o dovedesc 
datele statistice, aceasta o dove-
desc cazurile frecvente de încălcare 
a drepturilor omului, înregistrate în 
ţara noastră, martori ai cărora sîn-
tem deseori şi noi, iar evenimente-
le din aprilie 2009, reprezintă unul 
din multitudinea de exemple în 
acest sens. 

Moldova a ratificat Pactul In-
ternaţional privind drepturile Civi-
le şi Politice în 1993 şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului în 
1997. În aceste două instrumente 
internaţionale, libertatea de expri-
mare şi libertatea presei sînt con-
siderate ca drepturi fundamentale 
ale omului. În statul nostru aceste 
drepturi sînt garantate şi de Con-
stituţie. Cu toate acestea, societa-
tea civilă din Moldova îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la situaţia 
mass-media, dreptul de acces la 
informaţii şi cazurile de hărţuire 
împotriva jurnaliştilor. O serie de 
incidente din ultimii ani (situaţia 
dubioasă a libertăţii de exprima-
re în contextul evenimentelor din 
aprilie 2009, de exemplu), a plasat 

Moldova în centrul atenţiei comu-
nităţii internaţionale, în special, în 
ceea ce priveşte lipsa de garanții 
privitor la  libertatea de exprimare 
şi libertatea presei. Punerea în prac-
tică a acestor două libertăţi implică 
sarcini şi responsabilităţi specifice, 

,,Libertatea noilor idei” – pentru dreptul la exprimare şi libertatea presei
iar lipsa de înţelegere a drepturilor, 
obligaţiilor şi responsabilităţilor 
în desfăşurarea activităţii lor, pot 
pune jurnaliştii în situaţii de criză 

care le-ar putea limita drepturile 
la libera exprimare. Astfel, e de la 
sine înţeles ce consecinţe comportă 
nerespectarea acestor drepturi ale 
cetăţeanului, deoarece ascensiunea 
societăţii din care facem parte este 
posibilă cu condiţia de a ne respec-
ta drepturile. Prin urmare, devine 
imperios necesar de a promova 
respectarea drepturilor omului prin 
toate căile  posibile.

În aria acestor preocupări se 
înscrie şi proiectul cu genericul 
,,Libertatea noilor idei”, lansarea 
căruia a avut loc recent, în Blocul 
7 al Facultăţii de drept din cadrul 
USM. 

,,Libertatea noilor idei” este un 

proiect finanţat de Uniunea Euro-
peană, implementat de către Orga-
nizaţia Europeană de Drept Public 
şi vizează promovarea libertăţii de 

exprimare, în special, în rîn-
durile  tinerei generaţii din 
Moldova, libertatea presei, 
dreptul la opinie etc. 

Evenimentul a întrunit 
reprezentanţi ai Universităţii 
de Stat din Moldova, ai In-
stitutului de Filologie ,,Ta-
ras Şevcenko” din Tiraspol, 
Ministerului Educaţiei, Mi-
nisterului de Interne, socie-

tăţii civile, profesori 
şi studenţi, precum şi 
oaspeţi de peste ho-
tare.

Cu o durată de 15 
luni (aprilie 2011 - 
iulie 2012), acţiunile 
preconizate a fi desfăşurate 
în cadrul acestui proiect pre-
văd implicarea studenţilor 
facultăţilor de jurnalism şi 
drept din cadrul USM, pre-
cum şi a studenţilor Univer-
sităţii din Tiraspol în diverse 
activităţi în care se va pune 
accentul pe sesizarea impor-
tanţei respectării libertăţii 
presei, după care, beneficia-

rii vor fi instruiţi  pe teme specifice 
ce ţin de libertatea de exprimare, 
libertatea presei şi obstacolele juri-
dice privind implementarea acestor 
drepturi în practică. Timp de mai 
bine de un an, studenţii vor avea 
posibilitatea de a scrie materiale 

în presă, evidenţiind problematica 
drepturilor omului.

Ca rezultat, se mizează pe con-
ştientizarea, de către beneficiarii 
proiectului (viitori jurnalişti), pri-
vind necesitatea stringentă a apli-
cării, respectării drepturilor lor în 
domeniul profesat.

 Piji Protopsaltis, director ad-
junct pentru management, Organi-
zaţia Europeană de Drept Public a 
subliniat că acest proiect este pen-
tru studenţi, deoarece anume ei sînt 
cei care vor prelua totul. ,,Studenţii 
sînt persoanele deschise pentru a 
absorbi toate noutăţile. Ei sînt acei 
care vor implementa toate principi-
ile şi standardele europene în do-
meniu. Toate materialele scrise de 
ei vor fi publicate”, a mai declarat 

sursa citată. De menţionat că pri-
mele trei, cele mai bune articole 
vor fi premiate. Pot să participe la 
concurs doar acei care vor veni la 
lecţiile de instruire unde vor fi îna-
intate cerinţe concrete referitoare la 
cum trebuie să fie scris articolul.

De asemenea, cei mai buni au-
tori vor beneficia de stagii în cadrul 
unui ONG local.

Făcînd referire la importanţa 
proiectului, Gheorghe Avornic, de-
canul Facultăţii de drept, USM a 
menţionat că activităţile prevăzute 
în acest program vor contribui la 
ridicarea nivelului de cultură juri-
dică.

,,Mie mi se pare un lucru ex-

traordinar. În primul rînd o să fie 
o contribuţie directă la ridicarea 
nivelului de cultură juridică nu nu-
mai a acelor care scriu, dar chiar şi 
a întregii populaţii”, a punctat Gh. 
Avornic.

Totodată, Mihai Guzun, deca-
nul Facultăţii de jurnalism și științe 
ale comunicării a USM, a evidenţi-
at că formarea competenţelor pro-
fesionale este esenţială, iar astfel 
de proiecte vor permite ajutorarea 
viitorilor ziarişti întru găsirea celor 
mai accesibile căi de documentare.

La rîndul lor, studenţii sînt de 
părere că atare proiecte au menirea 
nu numai de a evidenţia problemele 
drepturilor omului dar şi de a pro-
pulsa statul nostru pe calea demo-
craţiei. 

,,Moldova face primii paşi spre 
democraţie şi acest aspect este 
destul de esenţial pentru dezvol-
tarea de mai departe... Probleme 
în domeniul dreptului sînt multe... 
Important este să le evidenţiem”, 
a remarcat Vladimir Palamarciuc, 
student anul IV la Facultatea de 
drept a USM.

Proiectul ,,Libertatea noilor 
idei” va fi publicat în 150 de co-
pii şi distribuit autorităţilor şi altor 
structuri interesate.

Precizăm că în cadrul acestui 
proiect săptămînalul juridic ,,Drep-
tul” are rolul de partener media.

Cor. DREPTUL

Puţinele acţiuni în justiţie 
pentru încălcarea dreptului 
la viaţa privată se datorează 
şi confuziei frecvente cu le-
zarea demnităţii şi onoarei.

Viaţa privată a cetăţea-
nului din Republica Moldo-
va este pusă la adăpost prin 
cel puţin două documente  - 
Legea privind libertatea de 
expresie şi Codul deontolo-
gic al jurnalistului.

Traducînd din limbajul 
normei legale, pe înţelesul 
juriştilor, Vladislav Gribin-
cea,  preşedintele Centrului 
de Resurse Juridice, expli-
că astfel regula generală de 
care ar trebui să se conducă 
jurnaliştii atunci cînd  este 
vorba, de exemplu, despre 
viaţa privată a unui funcţi-
onar public: ,,Publicul are 
dreptul să intervină în viaţa 
privată a funcţionarului pen-
tru a afla anumite informaţii 
de interes public, altul decît 
curiozitatea. Deci, trebuie să 
existe un interes public, dar 

Presa şi viaţa privată în Republica Moldova
aceasta nu înseamnă o simplă 
curiozitate pentru a cunoaşte 
anumite informaţii din viaţa 
privată”.

Un exemplu invocat de 
avocat este cel al articolului 
recent dintr-o publicaţie de 
la Chişinău care a dezvăluit 
că familia naşului de cununie 
al premierului moldovean, 
proaspăt numit şef la cadas-
tru, a devenit proprietara unei 
companii de construcţii cu 
un venit anual de 25 milioa-
ne de dolari. ,,Veniturile sînt 
aspect de viaţă privată atît 
timp cît nu trezesc un inte-
res public. Pentru o persoană 
obişnuită din RM cred că ar 
fi  destul de interesant să afle 
că un funcţionar care lucrea-
ză de mult timp pentru stat şi 
are venituri modeste îşi poate 
permite  să fie foarte bogat, 
fără ca aceste chestiuni să fie 
declarate. Cred că în situaţia 
RM articolul este justificat şi 
aici îmi aduc aminte de o ca-
uză franceză la CEDO, cînd 

un top-manager al unei com-
panii cu capital majoritar 
de stat a cerut prin judecată 
interzicerea difuzării decla-
raţiei sale pe venit. CEDO 
a respins cererea spunînd că 
există un interes public faţă 
de informaţia ce venituri are 
managerul unei companii de 
stat”, a spus sursa citată. 

Cînd este vorba despre 
cetăţeanul simplu, lucrurile 
se schimbă, spune la rîndul 
său Ludmila Andronic, pre-
şedinta Consiliului de presă, 
instituţie abilitată să monito-
rizeze respectarea eticii de 
către jurnalişti: ,,Jurnalistul 
trebuie să se îngrijească să nu 
ofere detalii din viaţa privată 
a unui cetăţean atunci cînd 
el nu este persoană publică. 
Este, dacă vreţi, o sfinţenie 
pentru jurnalist să nu divulge 
date cu privire la condiţiile 
de trai, relaţiile din familie, 
venituri, conflicte, relaţiile 
sale personale, condiţia lui 
financiară, condiţia de viaţă, 

statutul social, felul cum şi-l 
construieşte el. La fel, este 
o sfinţenie viaţa privată a 
minorului şi a victimei unor 
abuzuri, care nu trebuie să 
devină prin intermediul jur-
nalistului subiect de discuţie 
şi sub alte aspecte – cine sînt 
rudele, de unde este victima, 
a mai avut probleme sau nu. 
De protecţie trebuie să se bu-
cure cei cărora li se incrimi-
nează ceva pînă în momentul 
în care judecata va demon-
stra”.

Şi în cazul funcţionaru-
lui, atrage atenţia Ludmila 
Andronic, ar exista, pe lîngă 
un interes justificat al publi-
cului, anumite alte limite în 
faţa cărora ar trebui să se 
oprească curiozitatea profe-
sională a jurnaliştilor: ,,Tre-
buie să încercăm să nu facem 
referire la familia acestuia, 
la colegii, prietenii acestuia 
– lucru care se întîmplă foar-
te des. Haideţi să înţelegem 
că soţul, soţia, scuze, aman-

ta, nu trebuie să fie scoase în 
faţa publicului ori de cîte ori 
funcţionarul este ţinta unui 
subiect jurnalistic”.

Nici  instanţele de jude-
cată, nici Consiliul de pre-

să, nu au avut pînă acum de 
rezolvat prea multe cazuri 
în care cineva ar fi înaintat 
jurnaliştilor moldoveni pre-

tenţii de încălcare a dreptului 
la viaţa privată. Nu pentru că 
jurnaliştii nu ar avea astfel 
de păcate, crede însă avoca-
tul Vladislav Gribincea,  ci 
pentru că acest gen de abateri 

continuă să fie confundate, 
din diverse motive, cu acţiu-
nea de lezare a demnităţii şi 
reputaţiei profesionale. 
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Procurorul General, Valeriu 
Zubco a dispus, printr-o ordonanţă, 
retragerea din gestiunea Comisari-
atului de Poliţie al sectorului Rîş-
cani a cauzei penale (pornite pe 25 
martie 2011) privind fraudele de la 
,,Chişinău Gaz” prin care atît con-
sumatorii, cît şi agentul economic 
au fost prejudiciaţi în proporţii de-
osebit de mari.

Potrivit Ordonanţei semnate 
încă pe 10 mai 2011, pentru a asi-
gura principiul obiectivităţii cer-
cetărilor pe caz, respectivul dosar 
a fost transmis pentru investigare 

Procurorul General a dispus 
instituirea unui grup specializat 

în investigarea omorurilor cu 
rezonanţă

Procurorul General Valeriu Zubco a decis de a institui, în ca-
drul Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale 
a Procuraturii Generale, a unui grup specializat în documenta-
rea şi descoperirea infracţiunilor de omor cu o rezonanţă socială 
sporită.       

Considerentele care au stat la baza creării grupului vizează 
decizia Consiliului Suprem de Securitate din 6 aprilie curent, 
privind situaţia la capitolul crimelor deosebit de grave şi excep-
ţional de grave.

Grupul nou format va fi compus din 6 procurori bine instruiţi 
şi experimentaţi, care vor investiga nemijlocit cazurile de omor, 
asemeni celor de la Durleşti şi Ialoveni.

În acest sens, Procuratura Generală s-a adresat Guvernului 
Republicii Moldova în vederea dotării membrilor grupului cu 
utilajul tehnico-criminalistic şi logistic necesar, inclusiv cu apa-
ratajul pentru efectuarea expertizelor ADN. Notăm că, Republi-
ca Moldova este unicul stat din Europa, care nu dispune de un 
astfel de utilaj.

De asemenea, s-a propus atribuirea la grupul de procurori, 
a 6 colaboratori operativi din cadrul Ministerului Afacerilor In-
terne care vor efectua acoperirea operativă pe aceste cazuri şi a 
unui specialist criminalist, cu aptitudini în domeniul efectuării 
testărilor cu poligraful.

Încă un dosar pe faptul 
interceptărilor 

telefonice ilegale
    
Procuratura Generală a mai declanşat re-

cent o cauză penală pe faptul excesului de pu-
tere şi violării dreptului la secretul convorbi-
rilor telefonice în cadrul Serviciului de Infor-
maţii şi Securitate, comis de către persoane 
cu funcţii de răspundere. 

Potrivit materialelor cauzei penale, în in-
tervalul ianuarie - septembrie 2009, subdivi-
ziunea specializată din cadrul Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, în mod ilegal a in-
terceptat convorbirile telefonice ale lui Mihai 
Ghimpu şi Dorin Chirtoacă.  

La etapa dată, procurorii efectuează acţi-
uni de urmărire penală întru cercetarea multi-
laterală, completă şi obiectivă a circumstanţe-
lor cauzei, identificarea persoanelor vinovate 
şi tragerea lor la răspundere.

Procuratura Generală aduce la cunoştinţă 
că în total, în judecată au fost deja expedi-
ate pentru examinare 5 dosare de acest gen, 
unde, în calitate de părţi vătămate figurează 
17 persoane printre care: Alexandru Tănase, 
Mihai Godea, Vitalie Nagacevschi, Viori-
ca Nagacevschi, Veaceslav Untilă, Serafim   
Urechean etc.

În cadrul evenimentului, 
la Institutul Naţional de Infor-
maţii şi Securitate „Bogdan, 
Întemeietorul Moldovei” al 
SIS, s-a desfăşurat atelierul 
de lucru privind acordarea 
asistenţei pentru implemen-
tarea noilor instrumente le-
gale ale dreptului internaţi-
onal în domeniul combaterii 
terorismului chimic, biologic 
şi nuclear. Printre partici-
panţi se numără experţi in-
ternaţionali şi reprezentanţi 
ai instituţiilor naţionale de 
resort: SIS, Ministerul Afa-
cerilor Interne, Procuratura 
Generală, Ministerul Aface-
rilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, Serviciul de Protec-

ţie şi Pază de Stat, Serviciul 
Grăniceri, Serviciul Vamal, 
Ministerul Tehnologiei In-
formaţiei şi Comunicaţiilor, 
Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 
Justiţiei.

Unul din subiectele puse 
în discuţie a vizat ratificarea 
de către Republica Moldova 
a Instrumentelor Universa-
le în domeniul prevenirii şi 
combaterii terorismului. Au 
fost menţionate şi eforturile 
şi succesele statului nostru 
în combaterea terorismului. 
Totodată, experţii au abor-
dat aspecte ce ţin de cadrul 
legal şi instituţional existent, 
dar au atras atenţia şi asupra 

dificultăţilor întîmpinate. Un 
alt subiect discutat a ţinut de 
rezoluţiile Consiliului de Se-
curitate a Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite.

În cadrul vizitei, misiu-
nea consultativă a experţilor 
UNODC a avut o întrevedere 

Experţi UNODC în vizită la Serviciul de Informaţii şi Securitate
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Re-

publicii Moldova a găzduit, recent, misiunea 
consultativă a experţilor Oficiului Naţiunilor 
Unite pentru Droguri şi Crimă (UNODC) în 
domeniul cadrului legislativ de combatere a 
terorismului. La organizarea evenimentului 
a contribuit nemijlocit Centrul Antiterorist 
al SIS, ca organ abilitat cu coordonarea teh-
nică a măsurilor de prevenire şi combatere a 
terorismului desfăşurate de către autorităţi-
le publice competente. 

şi cu directorul SIS, Gheorghe 
Mihai, în cadrul căreia a fost 
accentuată importanţa parti-
cipării autorităţilor abilitate 
în procesul aplicării rezolu-
ţiilor ONU în prevenirea şi 
combaterea acestui pericol. 
În acelaşi context, înalţii ofi-

ciali au menţionat succesele 
Republicii Moldova la com-
partimentul punerii în prac-
tică a  instrumentelor ONU 
în domeniul combaterii tero-
rismului. Aceştia au ţinut să 
evidenţieze  disponibilitatea 
Oficiului Naţiunilor Unite 

pentru Droguri şi Crimă de a 
acorda şi pe viitor ţării noas-
tre suportul consultativ şi 
practic necesar în domeniul 
perfecţionării legislaţiei na-
ţionale. 

Gheorghe Mihai a ţinut 
să mulţumească experţilor 
ONU pentru efortul depus în 
organizarea misiunii, notifi-
cînd că Serviciul de Informa-
ţii şi Securitate al Republicii 
Moldova, în calitate de auto-
ritate naţională în prevenirea, 
depistarea şi contracararea  
terorismului, va depune tot 
efortul necesar în combate-
rea flagelului.

Menţionăm că această 
acţiune se înscrie în Planul 
de măsuri privind cooperarea 
internaţională a Serviciului 
de Informaţii şi Securitate cu 
organizaţii internaţionale şi 
regionale care desfăşoară ac-
tivităţi de prevenire şi com-
batere a terorismului, dar şi 
în procesul de reformare a 
SIS, în contextul perfecţio-
nării mecanismului de coo-
perare interdepartamentală 
la capitolul vizat.

Lilia DUMINICA

Procuratura Generală

Procuraturii Anticorupţie. 
Ţinînd cont de caracterul com-

plex al cauzei penale, procurorul 
Anticorupţie a dispus crearea unui 
grup de urmărire penală, format din 
procurori şi ofiţeri ai CCCEC care 
au misiunea de a investiga operativ 
şi obiectiv acest dosar. 

Urmărirea penală continuă, ac-
tualmente, de către procurori fiind 
dispusă revizia economico-financi-
ară în cadrul SRL „Chişinău Gaz” 
pentru a stabili suma exactă a pa-
gubelor pricinuite.

Concomitent, procurorii au-

Procuratura Generală a retras din 
gestiunea poliţiei  dosarul fraudelor de la ,,Chișinău Gaz” 

diază funcţionari din cadrul SRL 
„Chişinău Gaz”, persoanele fizice 
- beneficiari care au achitat ilegal 
serviciile comunale pentru gaze na-
turale, precum şi stabilesc interme-
diarii implicaţi în această schemă 
de fraudare.

Procuratura Anticorupţie aduce 
la cunoştinţă că, în calitate de bănu-
it în acest dosar figurează contabila 
întreprinderii, care este cercetată în 
baza articolului „delapidarea averii 
străine” din Codul penal.

Procuratura va informa cu pri-
vire la evoluţia cercetărilor.

Procedura de demitere 
a directorului CCCEC poate 

deveni mai complicată
Experţii care monitorizează reformarea Centrului de Combatere 

a Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) propun consolidarea 
independenţei instituţiei în cadrul Guvernului sau subordonarea 
acesteia Parlamentului. La fel, sînt solicitate modificări în procedu-
ra de numire şi destituire a directorului centrului. 

„Se discută ca numirea directorului să fie făcută la propunerea 
preşedintelui ţării sau a Parlamentului, ori de prim-ministru. Proce-
dura de destituire trebuie să fie mai complicată decît cea de numire, 
şi anume directorul să poată fi eliberat din funcţie nu numai de per-

soana care 
l-a numit, dar 
neapărat cu 
acordul altor 
organe”, a 
declarat ju-
ristul Cristi-
na Cojocaru, 
expert naţio-
nal în acest 
proces. 

P o t r i -
vit Cristinei 
C o j o c a r u , 
procedura de 
demitere tre-

buie să conţină criterii clare. Încă nu s-a găsit o soluţie definitivă, 
propunerile făcute fiind la nivel de concepţie. 

Ceea ce ţine de statutul directorului CCCEC, acesta nu trebuie 
să fie afiliat politic, trebuie să întrunească un şir de criterii de pro-
fesionalism şi experienţă în domeniu. 

Concepţia preliminară de reformare a CCCEC a fost întocmită 
şi prezentată reprezentanţilor societăţii civile de Przemiyslaw K. 
Musialkowski, consilierul pentru reformarea CCCEC din partea 
Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în politici publice pentru 
Republica Moldova, experţi autohtoni în comun cu CCCEC. Pînă 
să ajungă primul proiect pe masa demnitarilor, acesta trebuie avizat 
de către societatea civilă, deoarece ONG-urile care monitorizează 
activitatea Centrului anticorupţie cunosc lucrurile din interior şi din 
exterior. 

Proiectul concepţiei de reformare a CCCEC cuprinde un şir de 
recomandări privind modificarea cadrului legal, a competenţelor 
instituţiei, structurii, precum şi garanţii pentru asigurarea indepen-
denţei centrului şi controlului din partea societăţii.
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Semnarea Acordului de liber 
schimb cu Uniunea Europeană este 
una din priorităţile AIE, în cadrul 
programului de guvernare asumat. 
Cel puţin aşa susţin liderii AIE în 
discursurile lor. Totuşi, procesul 
pare a fi unul nici pe departe simplu, 
cum am fi crezut la început. Experţii 
în domeniu au atenţionat de nenu-
mărate ori că pentru a ajunge la o 
înţelegere cu structurile europene pe 
acest segment este necesar să se în-
treprindă un şir de paşi concreţi care 
ar viza toate componentele unui vii-
tor Acord de liber schimb. Totodată, 
implicarea societăţii civile este una 
din condiţiile indispensabile pentru 
reuşita acestui proces. 

În acest sens, mai multe instituţii 
neguvernamentale implementează 
proiectul „Convenţia Naţională pen-
tru Integrarea Europeană”. În cadrul 
proiectului activează trei grupuri de 
lucru: agricultură şi dezvoltare regi-
onală; vize, frontiere şi Transnistria; 
comerţ, servicii, concurenţă.  

Unul din aceste grupuri de lu-
cru, cel pe domeniul agricultură şi 
dezvoltare regională şi-a prezentat, 
recent, în cadrul unei mese rotunde, 
concluziile privind condiţiile nece-
sare pentru semnarea unui Acord 
de liber schimb cu UE, dar şi pen-
tru a putea beneficia de facilităţile 
prevăzute în acest document. La 
eveniment au participat funcţionari 
ai administraţiei publice centrale şi 
locale, experţi independenţi. Pentru 
a asigura reprezentarea egală a in-
stituţiilor publice şi celor neguver-
namentale, au fost aleşi doi copre-
şedinţi ai grupului de lucru. Astfel, 
Tudor Robu, şeful Direcţiei mar-
keting şi relaţii internaţionale de la 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, a fost delegat preşedin-
te din partea autorităţilor, iar Viorel 

Semnarea unui Acord de liber schimb cu UE – recomandările experţilor
Chivriga - din partea societăţii civi-
le.     

Potrivit experţilor, perspecti-
va semnării unui asemenea acord 
cu UE pune şi mai acut problema 
creşterii competitivităţii produselor 
agro-alimentare moldoveneşti. Or, 
pe termen scurt, produ-
cătorii şi procesatorii vor 
fi afectaţi de afluxul de 
produse mai ieftine şi mai 
calitative din spaţiul UE, 
în special cei din unele 
sectoare sensibile, cum ar 
fi băuturile alcoolice, tu-
tunul şi zahărul. 

Cert e că fără a face 
faţă standardelor de mar-
keting acceptate în UE 
nu vom avea acces pe 
respectiva piaţă. Aceasta 
înseamnă un mod corect 
de formare a preţurilor, 
promovare eficientă a 
produselor, respectarea 
cerinţelor de calitate, de 
siguranţă alimentară şi de 
ambalare, pieţe de desfa-
cere accesibile”, explică 
specialiştii.

Membrii grupului de 
lucru subliniază că în ne-
gocierile cu UE, autorită-
ţile trebuie să se concen-
treze pe obţinerea unui re-
gim de liber schimb pen-
tru acele produse care au 
avantaj comparativ, cum 
ar fi vinurile, fructele şi legumele 
proaspete ş.a. Între timp, este nece-
sar de a facilita intrarea exportatori-
lor moldoveni pe pieţele externe şi 
de a simplifica procedurile vamale. 
Nici pieţele locale nu par a fi sufi-
cient de accesibile micilor producă-
tori locali, fiind necesară asigurarea 
accesului  pentru cei care satisfac 

criteriile de calitate sau crearea unor 
pieţe separate. Totodată, trebuie să 
fie creat un sistem unic de control, 
pentru a evita confuziile, birocraţia 
excesivă şi pentru a reduce cheltuie-
lile suportate de stat. 

Experţii au votat în unanimitate 

un pachet de recomandări pentru 
Guvernul Republicii Moldova, după 
cum urmează: 

• Centrarea prioritară a eforturi-
lor pe sectoarele cu avantaj compa-
rativ şi potenţial de a asigura valoare 
adăugată înaltă;

• Stabilirea unui sistem unificat 
de control, pentru a evita lipsa unor 

coordonări în ansamblu, şi a asigura 
reducerea cheltuielilor de întreţine-
re şi implementare, suprapunere în 
activitate, micşorarea numărului de 
controale necesare;

• Necesitatea elaborării unei 
strategii în domeniul asigurării po-

liticilor de calitate, nu doar în 
domeniul siguranţei alimenta-
re;

• Elaborarea unei strategii 
de negociere care să includă 
termeni propice de liberalizare 
a comerţului pe fiecare grup de 
produse;

• Menţinerea şi dezvoltarea 
în continuare a sistemelor de 
extensiune agricolă;

• Progrese reale în edifica-
rea pieţelor angro regionale;

• Dezvoltarea infrastructu-
rii de marketing fizice (de co-
lectare, procesare, depozitare, 
păstrare, transportare) prin fa-
cilitarea şi stimularea investiţi-
ilor private locale şi străine;

• Dezvoltarea lanţurilor va-
lorice coordonate pe verticală 
prin facilitarea intrării pe pia-
ţă a companiilor de achiziţii, 
procesatoare, stimulente fis-
cale, promovarea unor politici 
transparente şi clare referitoare 
la procedurile de import şi ex-
port;

• Crearea cooperativelor şi 
asociaţiilor de marketing prin 
politici fiscale şi legislaţie, 

care să faciliteze asocierea producă-
torilor mici şi mijlocii;

• Elaborarea sistemelor de mar-
keting şi informare, investiţii în trai-
ninguri pentru producători, procesa-
tori, exportatori, referitor la cerin-
ţele şi standardele pieţelor externe, 
condiţiile de acces a acestor pieţe, 
evoluţia preţurilor etc;

• Eliminarea tuturor barierelor 
la exportul produselor agricole, 
prin eliminarea practicilor organi-
zate sau neorganizate deficiente şi 
corupte de implementare a legilor şi 
reglementărilor în vigoare, a com-
plexităţii procedurilor de export.

Membrii grupului de lucru sînt 
de părerea că autorităţile trebuie 
să întreprindă neîntîrziat recoman-
dările expuse mai sus, cu atît mai 
mult că acestea nu sînt legate doar 
de perspectiva semnării unui Acord 
de liber schimb cu UE. Pînă la 
urmă, faptul că acum avem o infra-
structură subdezvoltată de    mar-
keting agricol creează constrîngeri 
în calea modernizării sectorului 
agro-alimentar, al sporirii compe-
titivităţii produselor moldoveneşti 
şi implicit al creşterii veniturilor 
agenţilor economici şi ale statului. 

Menţionăm că proiectul „Con-
venţia Naţională pentru Integrarea 
Europeană” este implementat de 
Institutul pentru Dezvoltare şi Ini-
ţiative Sociale „Viitorul”, Asociaţia 
pentru Politică Externă şi Centrul 
Analitic Independent „Expert-
Grup”, în parteneriat cu Asociaţia 
Slovacă pentru Politică Externă, cu 
susţinerea financiară a Ministerului 
Afacerilor Externe al Slovaciei.  

Scopul iniţiativei este de a sti-
mula dezbateri ample şi de a for-
mula recomandări pentru structuri-
le guvernamentale, cu participarea 
societăţii civile, în vederea adop-
tării şi implementării acquis-ului 
comunitar în Republica Moldova. 
Proiecte similare şi-au demonstrat 
deja eficienţa în Republica Slova-
că, Serbia şi Bosnia şi Herţegovina. 
Paralel, un asemenea proiect este 
desfăşurat şi în Ucraina.

 Lilia DUMINICA

Directorii liceelor cu predare în limba română din Transnis-
tria fac apel la conducerea Republicii Moldova să modifice Re-
gulamentul de admitere în universităţi. Directorii sînt supăraţi de 
faptul că în învăţămîntul superior din ţară sînt în continuare în-
matriculaţi tineri pe bază 
de 11 clase absolvite în 
şcolile cu predare în gra-
fie chirilică, subordonate 
Tiraspolului. 

Într-un demers adre-
sat Parlamentului şi pre-
mierului Vlad Filat se 
menţionează că notele 
de 5, luate de elevi în 
aceste şcoli, în baza unor 
programe departe de cele 
propuse de Ministerul 
Educaţiei de la Chişinău, 
sînt convertite la admite-
re în 9,5. În aceste con-
diţii, elevii liceelor cu 
predare în limba română 
din regiune, care susţin 
examene de bacalaureat, 
au şanse reduse să mai 
prindă un loc la buget. 
Notele de 5 convertite în 
9,51, sînt mult peste me-
dia de învăţămînt a absolvenţilor liceelor cu predare în română. 

Preşedintele Asociaţiei „Lumina” a pedagogilor din Trans-
nistria, Eleonora  Cercavschi, a declarat că pentru a obţine un loc 
la buget la universitate unii elevi ai liceelor cu predare în limba 
română preferă să se transfere în ultimii ani de şcoală la şcolile 
cu predare în grafie chirilică, unde notele de 5 se iau foarte uşor. 

„Dorim ca înmatricularea în instituţiile de învăţămînt supe-
rior din Republica Moldova să se facă în mod egal pentru toţi 
absolvenţii, şi anume pe baza examenului de bacalaureat”, a sub-
liniat directorul Liceului teoretic „Evrica” din Rîbniţa, Eugenia 
Halus. 

Directorul Liceului teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender, 

Autorităţile sînt 
neputincioase în faţa 

contrabandiştilor 
moldoveni

Contrabandiştii din Republica Moldova dau do-
vadă de imaginaţie, dar şi de perseverenţă. Cu pluta, 
pe cabluri întinse pe rîul Prut, în locuri special ame-
najate în automobile sau tiruri, orice mijloc este bun 
pentru a cîştiga cîteva sute sau cîteva mii de dolari la 
un singur transport. 

Deşi fenomenul persistă de ani de zile, autori-
tăţile de peste Prut sînt sceptice în privinţa stopării 
acestuia. 

Polițiştii de la frontiera moldo-română confis-
că zilnic zeci, sute sau mii de pachete de ţigări. În 
majoritatea cazurilor cad în plasă curierii. Cei care 
stau în spatele afacerii rămîn nepedepsiţi, chiar şi 
atunci cînd sînt identificaţi. Aşa s-a întîmplat şi în 
cazul fabricilor ilegale de ţigări din judeţul Bacău, 
descoperite anul trecut. Poliţia a recunoscut atunci 
că ştie numele patronilor, dar nu a operat încă nici 
o reţinere.

Analiştii au o explicaţie simplă pentru scepticis-
mul poliţiştilor. „În esenţă, este vorba despre corup-
ţia foarte înaltă care persistă în cadrul mai multor in-
stituţii din Republica Moldova. Şi chiar dacă există 
voinţă de a stîrpi contrabanda, dacă nu se iau măsuri 
de a controla corupţia, aceste eforturi vor fi zadarni-
ce”, crede comentatorul politic, Viorel Cibotaru.

Iar Ministerul de Interne dă vina pe politicieni 
şi campaniile electorale. „Este în interesul candida-
ţilor electorali să înfrumuseţeze activitatea lor şi să 
denigreze activitatea instituţiilor de stat”, a declarat 
purtătorul de cuvînt al MAI, Chiril Moţpan.

Contrabandiştii nu se limitează la ţigări. La înce-
putul anului grănicerii de la frontiera moldo-ucrai-
neană au descoperit o conductă sub Nistru, destinată 
contrabandei cu alcool. Băutura curgea pe o ţeavă de 
propilenă, lungă de aproape 2 km. A fost deschisă 
o anchetă, dar poliţia nu a găsit încă nici un vinovat.

Profesori din Transnistria solicită să fie revizuit Regulamentul 
de admitere în universităţile din Moldova

Maria Roibu, a menţionat că, dacă în continuare în universităţi 
vor fi admişi elevi care au absolvit 11 clase în Transnistria, ele-
vii de la şcolile cu predare în limba română se vor transfera în 
acestea pentru a avea o medie mare. Maria Roibu a mai spus 

că numărul elevilor 
din şcolile cu predare 
în limba română scade 
de la an la an deoarece 
mulţi părinţi şi elevi 
sînt interesaţi să fie ad-
mişi la universităţi cu 
o medie cît mai mare, 
pentru a ocupa locurile 
de la buget. 

„Noi ne conducem 
după programul de în-
văţămînt al Ministeru-
lui Educaţiei Republi-
cii Moldova şi, de ace-
ea, vrem corectitudine, 
adică toţi absolvenţii 
să fie admişi în univer-
sităţi în baza exame-
nului de bacalaureat”, 
a declarat directorul 
Liceului „Lucian Bla-
ga” din Tiraspol, Ion 
Iovcev. 

În demersul către conducerea ţării, directorii liceelor precizea-
ză că numărul elevilor din şcolile cu predare în limba română a 
scăzut în ultima perioadă şi că la această scădere a contribuit nu 
numai politica distructivă promovată de către autorităţile separa-
tiste de la Tiraspol, ci şi politica nechibzuită a guvernanţilor mol-
doveni. Pedagogii consideră că Regulamentul pentru admitere în 
universităţi trebuie să fie urgent revăzut şi lucrurile puse la locul 
lor, deoarece numai atunci se va obţine efectul scontat: drepturi 
egale, democraţie, progres şi integrarea ţării. 

În Transnistria sînt opt instituţii de învăţămînt cu predare în 
limba română, dintre care cinci licee, două gimnazii şi o şcoală 
internat. 
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Educaţie juridică

Din cauză că alegerile locale se deosebesc prin 
felul lor de alte forme de alegeri am vrea să ştim 
unde pot vota studenţii şi cei care  din motive de 
sănătate  nu pot veni în localul secţiei  de votare.  

 
Un grup de alegători din 

mun. Chişinău
În cazul alegerilor locale generale, studenţii şi 

elevii pot vota doar în locali-
tatea în care îşi au domiciliul 
sau reşedinţa. În cazul în care 
studentul are şi domiciliu, şi 
reşedinţă, în perioada valabi-
lităţii reşedinţei, el votează 
doar în localitatea în care îşi 
are reşedinţa.

În conformitate cu art.55 
alin.(4) din Codul electoral, 
în cazul în care alegătorul, 
din motive de sănătate sau 
din alte motive temeinice, nu 
poate veni în localul de vo-
tare, biroul electoral al secţi-
ei de votare desemnează, la 
cererea scrisă a acestuia, cel 
puţin doi membri ai biroului 

care se deplasează cu o urnă 
de vot mobilă şi cu materialul 
necesar votării la locul unde 
se află alegătorul pentru ca 
acesta să voteze. Votarea la 
locul aflării poate fi solici-
tată doar de persoanele care 
domiciliază în perimetrul 
secţiei de votare corespunză-
toare iar cererile urmează a fi 
făcute în scris,  începînd cu 
2 săptămîni înainte de ziua 
votării şi pînă la ora 18.00 
a zilei precedente votării. În 
ziua votării, cererile pot fi fă-
cute în scris pînă la ora 15.00 
dacă se prezintă şi certificat 
medical.

Prin  Hotărîrea  Guver-
nului Republicii Moldova 
nr. 660 din 15.06.2006 a 
fost aprobat Regulamentul 
privind modul de cercetare 
prealabilă pentru declararea 
utilităţii publice a obiectului 
exproprierii. Acest  Regula-
ment stabileşte modalitatea 
unică de cercetare prealabilă 
pentru declararea utilităţii 
publice a obiectului expro-
prierii. Conform prevederilor 
Regulamentului, cercetarea 
prealabilă stabileşte existen-
ţa elementelor justificative 

ale interesului naţional sau 
local, a premiselor econo-
mico-sociale, ecologice sau 
de altă natură ale necesită-
ţii lucrărilor, încadrării lor 
în planurile de urbanism şi 
de amenajare a teritoriului, 
aprobate conform legii.

Cercetarea prealabilă 
pentru lucrările de interes 
naţional se efectuează de 
către comisiile formate de 
Guvern, din care fac parte 
cîte un reprezentant al admi-
nistraţiei publice centrale co-
ordonatoare a domeniului de 
activitate pentru care se re-
alizează lucrarea de utilitate 
publică, al Ministerului Eco-
logiei şi Resurselor Naturale, 
Agenţiei Relaţii Funciare şi 
Cadastru, Agenţiei Construc-

ţii şi Dezvoltare a Teritoriu-
lui, Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului, precum şi preşe-
dintele raionului şi primarul 
localităţii pe a cărei rază teri-
torială se desfăşoară lucrarea 
de utilitate publică. 

Pentru lucrările de inte-
res local, inclusiv de interes 
comun, cercetarea prealabi-
lă se face de către comisiile 
numite de consiliile unităţi-
lor administrativ-teritoriale 
respective, constituite din 
reprezentanţi ai autorităţii 

administrative locale care 
gestionează domeniul de 
activitate pentru care se re-
alizează lucrarea de utilitate 
publică, ai administraţiei pu-
blice locale ce coordonează 
domeniul financiar-bugetar, 
ai consiliilor respective. 

Comisia are următoarele 
obligaţii: 

a) examinează obiectele 
cercetării prealabile; 

b) stabileşte existenţa 
elementelor justificative ale 
interesului naţional sau lo-
cal; 

c) stabileşte premisele 
economico-sociale, ecologi-
ce sau de altă natură ale ne-
cesităţii lucrărilor, încadrării 
lor în planurile de urbanism 
şi de amenajare a teritoriului, 

aprobate conform legii; 
d) decide asupra posibi-

lităţii declarării utilităţii pu-
blice. 

Comisia are dreptul: 
a) să atragă pentru înde-

plinirea obligaţiunilor sale 
specialişti din autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale 
sau locale, persoane fizice 
sau juridice care dispun de 
licenţă pentru practicarea ac-
tivităţii respective; 

b) să ceară de la organe-
le competente prezentarea 
informaţiei necesare pentru 

executarea funcţiilor care îi 
revin; 

c) să constituie grupuri 
de lucru pe subdiviziunile de 
producţie şi pe anumite di-
recţii de activitate. 

Conducerea generală a 
Comisiei este realizată de 
preşedintele acesteia, iar în 
cazul absenţei lui de vicepre-
şedinte. Preşedintele şi vice-
preşedintele sînt aleşi dintre 
membrii Comisiei prin vot 
majoritar. Anunţarea în pre-
alabil a membrilor Comisiei 
despre ora, data şi locul con-
vocării şedinţelor, întocmirea 
proceselor-verbale ale şedin-
ţelor şi alte chestiuni organi-
zatorice ţin de atribuţiile de 
funcţie ale secretarului Co-
misiei.  Comisia se convoacă 

în şedinţe ori de cîte ori este 
necesar, la decizia preşedin-
telui.  Şedinţele Comisiei sînt 
deliberative dacă la ele sînt 
prezenţi majoritatea membri-
lor. Şedinţele Comisiei sînt 
deschise.  Deciziile Comisiei 
se adoptă prin vot deschis, cu 
cel puţin două treimi din vo-
turile celor prezenţi. Secre-
tarul Comisiei nu are drept 
de vot. Fiecare membru al 
Comisiei are dreptul la un 
singur vot. În cazul parităţii 
voturilor, cel al preşedintelui 
Comisiei este decisiv.  Mem-

brii Comisiei 
care nu sînt de 
acord cu decizia 
adoptată pot în-
ainta opinii se-
parate în scris, 
care se vor ane-
xa la respectiva 
decizie.  Deci-
ziile Comisiei 
se consemnea-
ză de secretarul 
Comisiei într-
un proces-ver-
bal, semnat de 
membrii pre-
zenţi. Deciziile 
Comisiei intră 
în vigoare din 

momentul semnării procesu-
lui-verbal.  Pentru încălcările 
şi abuzurile comise în exer-
ciţiul obligaţiunilor, membrii 
Comisiei poartă răspundere 
în conformitate cu legislaţia 
în vigoare la momentul luării 
deciziei.  Regimul de muncă 
al Comisiei se stabileşte în 
fiecare caz separat.  Pentru 
participarea la şedinţele Co-
misiei, deplasarea la locul 
aflării bunurilor şi pentru 
alte deplasări, membrilor 
Comisiei li se plătesc diurne 
la locul de muncă de bază.  
Remunerarea experţilor şi a 
specialiştilor independenţi se 
face din contul mijloacelor 
autorităţii publice în intere-
sul căreia se declară utilita-
tea publică a obiectului. 

Modul de cercetare prealabilă pentru declararea 
utilităţii publice a obiectului exproprierii

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Păvăla-

che Diana la examinarea cauzei cu nr. 2a-2474/2011, Păvăla-
che Diana către Ursu Ion privind partajarea averii commune în 
devălmăşie, pentru data de 16 iunie 2011, ora 10.00 la şedinţa 
de judecată (str. Teilor nr. 4). 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău   A. Panov

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Top Magazine” SRL, pentru data de 6 iunie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Melitax Grup” 
SRL privind încasarea sumei de 246 222,77 lei.

Judecător   N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Cleolina”, pentru data de 9 iunie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Melitax Grup” 
privind încasarea sumei.

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

Judecător   Al. Rotari 

 www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Sibcom SG”, pentru 
data de 16 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SRL „Metalport Prim” privind încasarea a 
82 530,94 lei.

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Luxorex Grup”, pen-
tru data de 30 iunie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Elita-5-Altepi” privind înca-
sarea a 3355,42 lei.

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Madocris-D”, pentru data de 7 iulie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SA ,,Moldcell” privind încasarea 
sumei de 3073 lei 12 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-

te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Volcano Grup”, pentru data de 7 iulie 2011, ora 10.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SA ,,Moldcell” privind încasarea 
sumei de 2299 lei 38 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. 
Cernica Lilian, pentru data de 10 iunie 2011, ora 12.40, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Rusu Marcela privind încasarea pensiei 
de întreţinere.

Judecător    Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hinculov Eugeniu, pentru data de 13 iunie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Gurschi Sergiu privind încasarea 
datoriei.

Judecător    A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ÎCS „Hazar Service” SRL, pentru data de 15 iunie 
2011, ora 9.50, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) 
în calitate de pîrît în cauza civilă Lipcean Ion privind repararea 
prejudiciului.

Judecător    Djeta Chistol
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernavin Irina, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
H. Botev nr. 19/1, apt. 26, pentru data de 15 iunie 2011, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de Cernavin Victor 
privind radierea vizei de reşedinţă.

Judecător    Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC „Forlicon” SRL, cu sediul: Chişinău, str. I. 
Inculeţ nr. 21/2, pentru data de 15 iunie 2011, ora 14.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Corjan Axenia privind 
ridicarea sechestrului.

Judecător                               Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău anunţă că în procedură 
se află spre examinare cauza Ghinda Valeriu Constantin pri-
vind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii, rugăm 
ca persoanele cointeresate să se prezinte, pentru data de 15 iu-
nie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată care va avea loc pe 
str. Bulgară nr. 43, bir. 37.

 Judecător    Ion Ţurcan
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Reabuşev Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişi-
nău, str. Sprîncenoaia nr. 14/4, apt. 107, pentru data de 17 iu-
nie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 49) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Vinogradova Ghelia privind încasarea datoriei.

Judecător    Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zanoci Oleg, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Lech Kac-
zynski nr. 6/3, apt. 43, pentru data de 21 iunie 2011, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Zanoci Tatiana privind decă-
derea din drepturile părinteşti. 

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 cet. 
Seleţchi Galina, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Dîmbului 
nr. 8, pentru data de 24 iunie 2011, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Zelenţov Alexandru privind desfacerea că-
sătoriei. 

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 cet. 
Viţu Vasile Alexandru, pentru data de 27 iunie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă la acţiunea lui Cornei Ion 
împotriva „Artas” privind prejudiciul material şi moral.

Judecător    A. Andronic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Vidraşco Inga, Vidraşco Daria, Vidraşco Artur, Vidraş-
co Filip, domiciliaţi în comuna Truşeni, str. C. Stere nr. 22, 
pentru data de 13 iunie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de reclamanta Varzari Nadejda privind recu-
noaşterea dreptului de proprietate şi recunoaşterea valabilităţii 
contractului.

Judecător   L. Pruteanu 
www

 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vîrlan Ion, pentru 
data de 23 iunie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-2289/2011 ntentată de Vîrlan Liudmila privind înlăturarea 
obstacolelor.

Judecător                                    Galina Moscalciuc 
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dragancea Fiodor, pentru data de 21 iunie 2011, ora 16.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Cozmulici Liuba privind încasarea 
sumei.

Judecător   V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Barbu Denis Ser-
giu, cu ultima adresă de domiciliu: mun. Chişinău, bdul Mos-
covei nr. 14, apt. 87, pentru data de 1 iulie 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Rîcov Serghei privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Nina Arabadji

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ciobanu Eugenia, pentru data de 4 iulie 2011, ora 16.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Ciobanu Mihail privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Gorgan Ion, Vicol Vasile, Anton Andrei, Ciobanu Ghe-
orghe, pentru data de 20 iulie 2011, ora 16.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Grinshpun Emanuil privind înlăturarea ob-
stacolelor.

Judecător   Ig. Vornicescu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „Cooperativa de construcţii a locuinţelor 
N-223”, pentru data de 14 iunie 2011, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Lapina E. privind încasarea sumei.

Judecător                                         Serghei Dumitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîţilor: Gavrylyk Mariana Victor, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: str. Botanica Veche nr. 6, apt. 13, mun. Chişinău şi Leva 
Lilia Simion, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Burebista nr. 
68/1, apt. 21, mun. Chişinău, pentru data de 16 iunie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎCS „Easy 
Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                     Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Baban Valentina, pentru data de 21 iunie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Baban An-
gela şi Baban Veaceslav privind pierderea dreptului la spaţiul 
locativ.

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Vulpe Efim, 
Vulpe Silvia, Vulpe Ion, Vulpe Iana, pentru data de 15 iunie 
2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 301) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
APLP 54/218 privind încasarea datoriei.

Judecător                                             Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Lepădatu Va-
lentin, Rotaru Svetlana şi reprezentantului SRL „Maestro Do-
minator”, pentru data de 27 iunie 2011, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Vrânceanu Natalia 
privind declararea nulităţii actului juridic.

Judecător    Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Condriman Ser-
ghei, născut la 12.09.1971, cu viza de reşedinţă în UTA Găgă-
uzia, satul Cioc-Maidan, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. I. 
Vieru nr. 14/2, apt. 52, pentru data de 27 iunie 2011, ora 14.15, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Condriman Tatiana 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător    S. Daguţa
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ceremuş Lilia, 
pentru data de 6 iulie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător    Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Preguza Natalia, 
pentru data de 6 iulie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător    Vladislav Clima
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Tudor Anastasia Anatolie, 
cu ultimul domiciliu în satul Tabora, Orhei, pentru data de 8 
iunie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă înaintată de 
Tudor Vasile Haralampie.

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

Judecător    V. Negruţa

Citaţii în judecată www
Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 

Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. Cai-
sîn Elena, născută la 26.11.1983, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
satul Pelinei, Cahul, pentru data de 13 iunie 2011, ora 8.15, la 
şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-865/2011 privind desfacerea 
căsătoriei, intentată la cererea reclamantului Caisîn Vasile. 

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

Judecător   Vitalie Movilă
www

 Judecătoria Şoldăneşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ghilaşcu Ion Ion, născut la data 
de 04.06.1975, domiciliat în satul Cotiujenii-Mari, Şoldăneşti, 
pentru data de 14 iunie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(Şoldăneşti, str. Victoriei nr. 18, bir. 6) în calitate de pîrît unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Rîcov Serghei 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător    I. Ghilas
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Mustea Anatolie Valentin, a.n. 03.09.1992 
cu ultimul domiciliu în satul Tîrzieni, Orhei, pentru data de 20 
iunie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Manole Maria privind încasarea prejudiciului cauzat prin 
contravenţie.

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

Judecător                                           Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Ursan Valeriu 
Ivan locuitor din satul Feteşti, Edineţ, pentru data de 24 iunie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Indepen-
denţei nr. 5, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Ursan Ivan Ivan privind stabilirea dreptului de proprietate. 

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

Judecător   N. G. Chirtoagă 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Leanco Ludmila 
şi Ramazanov Muhamed, pentru data de 13 iunie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind 
încasarea datoriei.

Judecător       Ina Dutca
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Teșcureanu 
Gheorghe, dom. s. Milești, r-nul. Nisporeni, pentru data de   
13 iunie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în cauza civi-
lă nr. 2-143/2011 privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Diana Cristian

 ANUNŢ
Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti a RM 
Biroul Executorului Judecătoresc 

Zaporojan Viorica
Adresa juridică: or. Drochia, 

str. 31 August 1989 nr. 2A, et. 1/1
 Tel/fax 0 252 (2-61-94); GSM 068401016

Anunţă la data de 15 iunie 2011, ora 10.00 vin-
derea prin licitaţie a utilajului – maşina de scăr-
mănat lîna de model „T”, ce aparţine „PIRVEN-
COL” SRL, adresa juridică: satul Zguriţa, r-ul 
Drochia.

 Preţul total iniţial de vînzare a bunului imobil 
este de 661 764 lei.

 Pentru a participa la licitaţie este necesar de a 
prezenta următoarele documente: cererea de partici-
pare în forma stabilită, actul ce confirmă identitatea 
cumpărătorului pentru persoane juridice, copia certi-
ficatului înregistrării de stat, procura cu dreptul de a 
efectua tranzacţii, documentul bancar care confirmă 
depunerea unui acont în mărime de 5% din preţul 
iniţial. Acontul se transferă la contul curent benefi-
ciar Executorul Judecătoresc Zaporojan Viorica, cod 
fiscal 33558523, cont 225101630, Banca Beneficiară 
BC „Moldindconbank” SA filiala Drochia MOLD-
MD2X316.

Înregistrarea cumpărătorilor se va încheia pînă la 
data de 14 iunie 2011.

Relaţii suplimentare la telefonul: 0(252) 2-61-94
Examinarea bunurilor expuse la licitaţie se efectu-

ează zilnic la locul amplasării pe adresa: or. Drochia, 
str. Gudanov nr. 51

Licitaţia va avea loc în incinta sediului executoru-
lui judecătoresc pe adresa: or. Drochia, str. 31 August 
1989 nr 2A, et. 1/1. 
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Oamenii de ştiinţă ame-
ricani de la Institutul Naţi-
onal de Oncologie au ajuns 
la concluzia că consumul de 
cafea, reduce riscul de cancer 
de prostată.

La studiu au participat 
aproximativ 48 000 de vo-
luntari care lucrează în do-
meniul medicinei.

Rezultatele studiului au 
arătat că cei care beau şase 
sau mai multe ceşti de ca-
fea pe zi, riscul de cancer de 
prostată este redus cu 20%.

În cazul în care boala nu 
dispare, dependenţa de cafea 
rămîne la 60% şi reduce ris-
cul de formă agresivă de can-
cer care se răspîndeşte la alte 
organe.

Concluziile oamenilor 
de ştiinţă au fost publicate          
într-o revistă ştiinţifică, emi-
să de Institutul Naţional de 
Oncologie.

Cu toate acestea, unele 
organisme independente spun 
că cifrele sînt foarte vagi.

Ele mai recomandă ca 
bărbaţii să nu facă abuz de 
cafea, în speranţa de a evita 
cancerul.

La fiecare patru ani,  
1986-2006, toţi participanţii 
la studiu au trebuit să prezin-

te un raport privind numărul 
de utilizări zilnice de cafea.

În această perioadă de 20 
de ani, 5035 de participanţi 
la studiu au avut cancer de 
prostată. Dintre aceştea, 642 
de oameni au murit. Studii-
le au arătat că diferenţele în 

efectele asupra organismului 
şi utilizarea cafelei regulat, 
fără conţinutul de cafeină, nu 
sînt. Din aceasta, oamenii de 
ştiinţă au concluzionat că ca-
feina însăşi, nu joacă un rol 
în apariţia cancerului.

Între timp, spun experții, 
consumul de cafea în număr 
de unu la trei ceşti pe zi, cei 

care sînt încă bolnavi, redu-
ce riscul de deces cu 30%. 
Oamenii de ştiinţă cred că 
cafeaua conţine unele com-
ponente care ajută la preve-
nirea acestei boli înspăimîn-
tătoare, dar pentru a stabili 
ce fel de substanţă anume, 

nu au reuşit.
,,În momentul de faţă 

noi nu înţelegem pe deplin 
toţi factorii de risc existenţi 
şi nu ştim cum să-i contro-
lăm sau să îi modificăm, în 
scopul de a reduce riscul de 
deces în cazul cancerului de 
prostată”, spune liderul stu-
diului Katherine Wilson de 

la Şcoala Națională de Sănă-
tate, Harvard din Boston.

,,În cazul în care rezul-
tatele noastre sînt confir-
mate, substanţele conţinute 
în cafea, pot fi unul dintre 
instrumentele în lupta împo-
triva unei forme mai severe 
de cancer de prostată”, a mai 
menționat aceasta.

Wilson a adăugat că, 
deşi rezultatele cercetării 
reprezintă un pas important 
în căutarea unor metode de 
combatere a cancerului, îi va 
lua o mulţime de timp să le 
testeze şi să le construiască 
în categoria de recomandări.

,,Noi nu recomandăm ca 
bărbaţii care nu sînt fani de 
cafea, brusc să înceapă să 
o întrebuinţeze în cantităţi 
mari. Consumul excesiv de 
cofeină este asociat cu alte 
probleme de sănătate, în spe-
cial în domeniul urologiei”, 
amintește Catherine Wilson.

Centrul britanic de cari-
tate Cancer Research Center 
(Cancer Research UK), care 
este de asemenea implicat 
în cercetări extinse în onco-
logie, referitor la rezultatele 
obţinute de către colegii ame-
ricani, este foarte sceptic.

O familie din Chișinău ţine în casă un porc 
vietnamez

Majoritatea dintre noi se gîndesc la cîine sau pisică, atunci 
cînd vorbim despre animale de companie. O familie din Ca-
pitală, însă, şi-a ales un porc. King Artur, un porc vietnamez, 

doarme în pat cu stăpîna, este 
răsfăţat cu dulciuri şi scos la 
plimbare de două ori pe zi.

Stăpîna porcului spune că 
demult şi-a dorit un animal de 
companie exotic. Ea afirmă că 
animalul este liniştit şi nu face 
mizerie. Pentru a-i controla 
greutatea, porcul are un regim 

alimentar special.
Porcii vietnamezi sînt renumiţi şi pentru calitatea cărnii, 

fără colesterol. Vecinii nu sînt, însă, încîntaţi. 
Moldovenii preferă şi alte animale, exotice ca rasă şi 

preţ. ,,La modă sînt iguanele, cameleonii. Preţul lor este de 
la 150 de euro pînă la 400-500 şi întreţinerea lor, cu hrană 
vie, adică şoarecii costă 40 de lei, a spus un vînzător de 
animale.

Întreţinerea animalelor exotice este, de regulă, mai iefti-
nă, deoarece acestea mănîncă puţin, dar nici nu sînt la fel de 
active ca pisicile sau cîinii.

Cercetătorii: Dragostea aduce 2500 
de neînţelegeri pe an

Îndrăgostiţii se ceartă de aproape 2500 de ori pe an, adică 
de şapte ori pe zi, titrează The 
Sun. Cercetătorii au descope-
rit că îndrăgostiţii se ceartă de 
cele mai multe ori din cauza 
lipsei de atenţie din timpul 
conversaţiilor. Numărul aces-
tor dispute poate ajunge pînă 
la 112 pe an.

Nici lipsa banilor nu 
trece neobservată, tinerii re-
proşîndu-şi unul altuia, de 108 ori pe an, că nu gestionează 
corect banii. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 3000 
de oameni, căsătoriţi sau doar aflaţi într-o relaţie.

Alte nemulţumiri sînt cele în privinţa mîncării preferate, 
faptul că partenerul intră murdar în casă şi condusul prea 
rapid. Lipsa sexului, sau sincronizarea proastă în ceea ce îl 
priveşte, este responsabil pentru încă 88 de conflicte anuale. 
Faptul că unul din cei doi nu spune destul ,,Te iubesc!” mai 
provoacă alte 69 de dispute. 

Mireasă disperată: Supărată pe mire a vrut 
să se arunce de la etajul 7

Gestul unei mirese disperate din China a ajuns să fie cu-
noscut în lumea întreagă. Supărată că mirele a părăsit-o, cu 
doar cîteva zile înainte de nuntă, tînăra îmbrăcată în rochia 
pe care ar fi trebuit să o poarte la ceremonie, a vrut să se 
arunce de la etajul 7 al unei clădiri.

Din fericire, mireasa a fost salvată de o echipă de pom-
pieri care au reuşit să o tragă pe geam în interiorul clădirii. 
Înainte să încerce să se arunce pe geam, mireasa de 22 de 
ani a declarat că nu suportă gîndul că a fost părăsită de cel 
care trebuia să-i devină soţ şi că s-a căsătorit cu altcineva. În 
faţa blocului a venit şi mama fetei, mai multe rude, dar şi în 
jur de o sută de persoane care au urmărit cu sufletul la gură 
operaţiunea de salvare. 

După ce a fost recuperată, tînăra a fost transportată la 
spital. Atît poliţia, cît şi părinţii fetei au încercat să ia legătu-
ra cu iubitul tinerei, dar acesta nu a răspuns la telefon.

Inspiraţi de butonul Facebook, şi-au numit 
fetiţa Like

Inspiraţi de butonul care a devenit celebru odată cu creş-
terea popularităţii reţelei de socializare, Facebook, o familie 
din Israel şi-au numit fiica Like.

Lior şi Vardit Adler căutau un nume inedit pentru fetiţa 
lor şi le-a plăcut cum sună cuvîntul 
,,like”. Tatăl fetiţei a declarat că nu 
este cel mai mare fan Facebook, 
avînd doar 120 de prieteni pe re-
ţeaua de socializare.

Reţeaua de socializare a mai 
fost folosită în alegerea numelui 
pentru un bebeluş. Un egiptean 
şi-a numit copilul Facebook, în semn de apreciere pentru ro-
lul jucat de site în timpul revoluţiei din această primăvară.

China extinde politica ,,unui singur 
copil” şi în lumea animală

China extinde politica ,,unui singur copil” şi în lumea ani-
mală. Legea, potrivit căreia familiile de chinezi din Shanghai 
pot să ţină în casă un singur cîine, a intrat in vigoare de pe 15 
mai. Anterior, astfel de legi au fost adoptate şi în alte metro-
pole din China.

Iubitorii de animale din Shanghai nu vor putea ţine mai 
mult de un cîine, şi nici nu vor putea vinde căţeluşi persoane-
lor care au deja unul. Autorităţile justifică această măsură prin 
faptul că în metropola de 20 de milioane de oameni sînt peste 
800 de mii de cîini şi numărul lor creşte rapid. 

Proprietarii de magazine zoo nu sînt îngrijoraţi de impactul 
noii reguli. Legea îi obligă pe chinezi să plătească 200 de do-
lari pentru înregistrarea cîinelui, vaccinare şi implantarea unui 
cip de identificare. Totuşi, autorităţile promit să ieftinească 
aceste proceduri.

Ion ARhILIUC, 
judecător CSJ – 60 de ani

Mult stimate domnule Ion Arhiliuc, 
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne 

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

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

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

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Raisa Grecu, doctor habilitat în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Olga Ojog, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
drept, USM; Diana Tacu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Ludmila 
Ursu, preşedintele Judecătoriei Leova; Dina Ro-
tarciuc, judecător; Florentina Dragan, judecător 
Bălţi; Iurie Melinteanu, judecător CA Chişinău; 
Valeriu Ceornea, judecător CA Bălţi; Alexandru 
Gafton, vicepreşedintele Judecătoriei Hînceşti; 
Valeriu Bogoroş, judecător CA Chişinău; Ghena-
die Morozan, judecător Rîşcani, mun. Chişinău; 
Iurie Ţurcan, judecător JE Circumscripţie; Ghe-
nadie Pavliuc, vicepreşedintele Judecătoriei Don-
duşeni; Valentin Barba, judecător CSJ; Ion Dra-
guţa, procuror, şef secţie, Procuratura Generală.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A l E I d o s C o P

Cafeaua reduce riscul de cancer


