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Soluţia prezentată de AIE  
este acceptată de Consiliul 
Europei, Uniunea 
Europeană şi Comisia 
de la Veneţia 

Surse de venit 
neimpozabile

(Michael Neil)

O oază de speranţă 
pentru copiii 
exinstituţionalizaţi

Guvernul Republicii Moldova salută Memorandumul sem-
nat, recent, de către Cancelarul Federal al Germaniei, Angela 
Merkel, şi Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, şi îşi expri-
mă speranţa că angajamentul politic asumat de către liderii ce-
lor două ţări deschide perspective promiţătoare în reglementa-
rea conflictului transnistrean. O declaraţie în acest sens a făcut 
prim-ministrul Vlad Filat. 

Guvernul consideră că actul în cauză se înscrie în contex-
tul intensificării din ultima perioadă a eforturilor întreprinse 
în vederea soluţionării problemei transnistrene, a specificat 
premierul. 

Potrivit lui Filat, Guvernul apreciază, îndeosebi, disponi-
bilitatea conducătorilor Rusiei şi Germaniei de a contribui la 
instituţionalizarea dialogului ruso-comunitar pe probleme de 
politică externă şi de securitate, inclusiv vizînd cooperarea în 
gestionarea conflictelor şi a situaţiilor de criză, desfăşurarea 
operaţiilor comune civile şi militare în acest sens, precum şi 
pentru atingerea unui progres substanţial în identificarea, în 
formatul „5+2”, a unei soluţii viabile pentru conflictul trans-
nistrean. 

Totodată, se mai spune în declaraţie, Guvernul Republicii 

Comisia Europeană va puncta 
reformele prioritare pe termen scurt, 
care vor pregăti Moldova pentru vi-
itoarele negocieri asupra unei zone 
de comerţ liber aprofundat şi larg 
cu UE. 

Pentru pregătirea negocierilor, 
la Chişinău a sosit un grup de ex-
perţi, condus de directorul Directo-
ratului General pentru Comerţ, Ewa 
Synowiec.

Surse din cadrul Delegaţiei UE 
în Moldova au relatat că timp de 
două zile experţii au avut întreve-
deri la nivel tehnic cu oficialităţi 
din Moldova care reprezintă diferi-
te agenţii şi structuri guvernamen-
tale.

În opinia lor, crearea zonei „va 
spori considerabil eficienţa legătu-
rilor comerciale existente, oferind 
ambelor părţi un acces preferenţi-
al la pieţele fiecăreia, nu doar prin 
înlăturarea barierelor tarifare, dar 
şi a celor netarifare şi de reglemen-
tare”.

Ministrul adjunct al economi-
ei, Octavian Calmîc, care a condus 
delegaţia moldovenească la nego-
cieri, a spus că experţii europeni 
au reiterat disponibilitatea UE de 
a sprijini şi în continuare Moldova 
în procesul său de reforme, inclusiv 
prin furnizarea de asistenţă tehnică. 

În acest scop, Guvernul RM a fost 
invitat „să-şi concentreze eforturile 
asupra adoptării şi punerii în apli-
care şi executarea corectă a legilor 

şi consolidarea capacităţilor institu-
ţionale”.

„Obiectivul Acordului de Co-
merţ Liber Aprofundat dintre UE 

şi RM este de a eficientiza consi-
derabil relaţiile comerciale actuale 
prin oferirea de către ambele părţi 
a accesului preferenţial pe pieţe nu 
numai prin eliminarea barierelor ta-
rifare, ci şi netarifare. Acesta va sus-
ţine reformele economice în Moldo-
va, în special în domeniile legate de 
comerţ ca, de exemplu, măsurile sa-
nitare şi fitosanitare, reglementările 
tehnice şi standardele de asigurare 
a securităţii şi a calităţii produselor 
pentru consumatori, protecţia drep-
turilor de proprietate intelectuală, 
achiziţiile publice etc. Ca rezultat, 
s-ar crea noi oportunităţi de export 
pentru Republica Moldova”, a men-
ţionat el.

 Zona potenţială de comerţ liber 
aprofundat reprezintă unul din ele-
mentele-cheie ale Iniţiativei Parte-
neriatului Estic al UE. Potrivit stu-
diului independent de fezabilitate 
asupra unui posibil viitor acord de 
comerţ liber între UE şi Moldova, 
finalizat în septembrie 2009, Mol-
dova a înregistrat unele progrese la 
crearea acestor condiţii, dar se pare 
că sînt necesare eforturi suplimenta-
re. Prin urmare, la această etapă, UE 
şi Moldova încă nu negociază acor-
dul de comerţ liber, dar tind spre 
accelerarea unui proces de creare a 
condiţiilor pentru pregătirea man-

Moldova îşi exprimă interesul de a coopera strîns cu toţi actorii 
internaţionali vizaţi, pentru a contribui efectiv la consolidarea 
principiului indivizibilităţii securităţii europene, inclusiv prin 
depăşirea conflictelor regionale, cu respectarea principiilor su-
veranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor. 

Victor Osipov, viceprim-ministru pentru Reintegrare, 
prezent la briefing, a constatat activizarea tuturor parteneri-
lor importanţi care pot contribui la relansarea procesului de 
negocieri, inclusiv apropierea poziţiilor exprimate de Fede-
raţia Rusă, Ucraina, UE şi alţi parteneri la negocieri, ceea ce 
deschide perspectiva unor înţelegeri pe margimea problemei 
transnistrene. 

Osipov a specificat că va face parte din delegaţia care îl 
va însoţi pe premier la Luxemburg şi la Bruxelles, la 15 iunie 
curent, unde personal va prezenta evoluţiile legate de regle-
mentarea transnistreană, fiind unul din subiectele importante 
pe agenda discuţiilor cu factorii din UE. 

Preşedintele Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, şi Cance-
larul Federal al Germaniei, Angela Merkel, au semnat, Memo-
randumul cu privire la instituirea Comisiei Rusia-UE pentru 
politică externă şi securitate.

datelor respective de 
negociere şi lansarea 
unor astfel de negocieri 
în viitor.

După mai bine de 
jumătate de an, 

Chişinăul numeşte 
primii ambasadori 

din străinătate
Cel puţin 10 diplomaţi a 

urmează să-şi înceapă în scurt 
timp misiunea. „Vor trebui 
să transmită mesajul Alianţei  
pentru Integrare Europeană, să 
aducă investiţii în Moldova şi 
să asigure desfăşurarea refe-
rendumului şi a alegerilor an-
ticipate”, a spus preşedintele 
interimar Mihai Ghimpu.

Printre noii ambasadori 
se regăsesc şi doi vicepreşe-
dinţi ai partidelor din coali-
ţia de guvernare. Este vorba 
de Victor Guzun de la AMN, 
care va reprezenta Moldova 
în Estonia, şi Oleg Serebrean 
de la PD, care merge la Paris. 
Toti ambasadorii au o misiune 
clară pentru viitorul apropiat, 
trebuie să asigure participa-
rea a cît mai mulţi moldoveni 
aflaţi peste hotare la referen-
dumul şi alegerile din toamnă. 
Mihai Ghimpu s-a declarat mul-
ţumit de corpul de ambasadori, 
menţionînd că fiecare dintre ei 
cunoaşte limba statului în care 
va lucra sau, cel puţin, engleza.  
Pînă acum, Chişinăul a desem-
nat 14 ambasadori, dintre care 
10 au primit deja agrementul 
ţărilor în care urmează să acti-
veze.

Începe ziua cu DREPTUL!

Poţi avea tot ce îţi doreşti, trebuie doar să vrei cu adevărat.
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Guvernul Republicii Moldova salută Memorandumul cu privire la 
instituirea Comisiei Rusia-UE pentru politică externă şi securitate

Zona de comerţ liber cu UE: 
Reforme contra negocieri
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„Medierea şi arbitrajul le 
oferă părţilor aflate în conflict 
posibilitatea să rămînă buni 
parteneri de afaceri. Deşi Le-
gea cu privire la mediere a 
intrat în vigoare în iulie 2008, 
cu părere de rău, aceasta încă 
nu este valorificată pe de-
plin”, a afirmat preşedintele 
Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lîngă Ca-
mera de Comerţ şi Industrie 
a Moldovei, Dumitru Posto-
van, la deschiderea semina-
rului „Medierea – modalitate 
alternativă de soluţionare a 
litigiilor comerciale”.

Sursa citată consideră că 
agenţii economici trebuie să 
aibă posibilitatea să aleagă 
între metodele tradiţionale şi 
cele alternative, atunci cînd se 
confruntă cu un litigiu comer-
cial. „În practica internaţiona-
lă se utilizează cu succes mai 
multe tipuri de metode alter-
native procesului de judecată 
prin care se soluţionează con-

flicte, fără a implica instanţele 
de stat. Serviciile juridice ale 
întreprinderilor din Moldo-
va trebuie să cunoască aceste 
modalităţi, deoarece ele oferă 
posibilitatea menţinerii relaţii-
lor de colaborare dintre părţile 
aflate în conflict. Acest fapt 
este foarte important, pentru 
că nu este uşor să-ţi găseşti alţi 
parteneri de afaceri în care să 
poţi avea încredere”, a accen-
tuat Dumitru Postovan.

În acelaşi context, trainerul 
Lilia Gribincea, avocat, medi-
ator, arbitru la Curtea de Ar-
bitraj Comercial Internaţional 
de pe lângă CCI a Moldovei, 
a salutat interesul participanţi-
lor faţă de seminar, accentuînd 
oportunitatea organizării aces-
tuia. „În Republica Moldova, 
comparativ cu alte state, Le-
gea referitor la mediere este 
relativ nouă, de aceea mi-am 
propus ca scop să informez 
participanţii cu avantajele ofe-
rite de mediere”.

Menţionăm că semina-
rul „Medierea – modalitate 
alternativă de soluţionare a 
litigiilor comerciale” este or-
ganizat, în premieră, de către 
Centrul de Formare Conti-
nuă al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Moldovei. La el 
iau parte reprezentanţi ai 6 
companii din diferite dome-
nii de activitate.

Potrivit Victoriei Cotici, 
şefă a Centrului de Formare 
Continuă, Camera de Comerţ 
şi Industrie a Moldovei are o 
vastă experienţă în acest sens, 
pe lîngă CCI activînd Curtea 
de Arbitraj Comercial Inter-
naţional. „Specialiştii de aici 
au fost cei care au contribuit 
la elaborarea cadrului juridic 
referitor la mijloacele alterna-
tive de soluţionare a litigiilor 
comerciale. Atunci cînd a fost 
elaborat conceptul noului se-
minar, trainerii au  urmărit să 
îmbine teoria cu practica, uti-
lizînd soluţii din experienţa 

internaţională, dar şi practica 
judiciară referitoare la medie-
re”, a spus Victoria Cotici.

Participanţii la seminar 
au fost interesaţi de cadrul 
juridic referitor la mediere, 
procesul de mediere şi desfă-
şurarea acestuia, drepturile şi 
obligaţiile părţilor etc.

Medierea reprezintă o 
modalitate facultativă de 
soluţionare a conflictelor pe 
cale amiabilă, cu ajutorul 
unei terţe persoane speciali-
zate în calitate de mediator, 
în condiţii de neutralitate, 
imparţialitate şi confidenţi-
alitate.  (art.2(1) şi art.3 din 
Legea nr. 134-XVI din 14 
iunie 2007 cu privire la me-
diere).

Curtea de Arbitraj Comer-
cial Internaţional de pe lângă 
CCI a Moldovei a fost înfiin-
ţată în anul 1994 pentru admi-
nistrarea arbitrajului comer-
cial, cu scopul soluţionării 
litigiilor de comerţ exterior. 

Medierea şi arbitrajul le oferă părţilor aflate în conflict
 posibilitatea să rămînă buni parteneri de afaceriMai multe priorităţi cu privire 

la adopţia copiilor
Conform Legii privind statutul juridic al adopţiei, aprobată 

recent în primă lectură  de Parlament, familiile care vor dori să 
adopte copii, sînt obligate să treacă o perioadă de probă. Aceasta 
este una dintre priorităţile la nivel de adopţie, pe care le oferă 
noua lege în acest sens, a declarat în cadrul unei conferinţe de 
presă ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina 
Buliga.

Noua Lege privind statutul juridic al adopţiei depăşeşte con-
tradicţiile anterioare şi înlătură în general lacunele existente în 
domeniu. Potrivit acesteia, adopţia este permisă doar persoane-
lor care au capacitatea deplină de exerciţiu, au atins vîrsta de 
25 ani şi sînt cel puţin cu 18 ani mai în vîrstă decît cel pe care 
doresc să-l adopte. Pentru a adopta un copil, doritorii pot depune 
o cerere la autoritatea teritorială în a cărei rază au domiciliul per-
manent. Ulterior, copilul care urmează a fi adoptat timp de trei 
luni se va afla în familia care doreşte să-l înfieze. Timp în care 
ministerul va evalua dacă acest copil este compatibil cu potenţi-
alii părinţi, a precizat  Valentina Buliga.

Cît priveşete adopţia internaţională, copii domiciliaţi pe teri-
toriul RM pot fi adoptaţi de cetăţenii străini conform legislaţiei 
statelor în care urmează să plece. În acest sens noua lege stipu-
lează că după ce aceştia au acceptat un copil străin, ministerul 
este obligat să efectueze monitorizarea familiilor adoptive timp 
de cinci ani. De asemenea, legea mai prevede ca tutorele să-i 
spună copilului adoptiv la o anumită vîrstă cine sînt părinţii lui 
biologici, fapt care nu era obligatoriu pînă acum, menţionează 
şeful Direcţiei protecţia dreptuilor copiilor, Viorica Dumbrăvea-
nu.

Dacă pînă acum aceste reglementări erau stipulate doar în-
tr-un articol al Codului familiei, în Convenţia de la Haga şi în 
Codul de procedură civilă, noua Lege privind statutul juridic al 
adopţiei dă dovadă de claritate şi prioritate.

Menţionăm că actul legislativ, adoptat la 28 mai curent, va 
intra în vigoare în termen de şase luni.

În anul trecut, în republică au avut loc 184 de adopţii naţio-
nale şi 29 – internaţionale. În urma celor 29 de adopţii internaţi-
onale, cîţiva copii originari din Republica Moldova au fost adop-
taţi de familii din Italia, SUA, Elveţia, Spania şi Germania.

Sofia liberalizează regimul de vize cu 
Moldova, Rusia, Ucraina şi Belarus
Pentru a salva anul turistic, în pofida reglementărilor Schen-

gen, Bulgaria a făcut un pas spre liberalizarea regimului de vize 
pentru cetăţeni ai fostelor republici sovietice printre care şi Mol-
dova. Printr-un ordin al ministrului de Externe Nicolai Mlade-
nov, a fost urgentată şi simplificată procedura eliberării vizelor. 
Noul termen maxim este de 10 zile după prezentarea  cererii şi 
a documentelor. Termenul vechi era de 30 de zile. Consulatele 
bulgare în Moldova, Belarus, Ucraina şi Rusia vor fi pregătite să 
prelucreze zilnic pînă la 500 de cereri de turişti organizaţi.

Vize gratuite vor primi persoane care participă la reuniuni 
culturale, sportive sau de creaţie, elevii, studenţii, profesorii, 
cercetătorii ştiinţifici, participanţii la programele de schimb în-
tre oraşele înfrăţite, tinerii care sînt membri ai unor organizaţii 
nonguvernamentale etc.

Viza multiplă cu termen de un an va fi eliberată persoanelor 
care în anul precedent au obţinut o viză pe care au folosit-o, 
corespund criteriilor şi dovedesc necesitatea de a vizita de mai 
multe ori Bulgaria. În această categorie, de pildă, intră persoa-
nele care posedă proprietăţi în Bulgaria şi membrii familiilor 
acestora care vor putea obţine fără probleme vize multiple pe o 
perioadă de pînă la 5 ani.

În Federaţia Rusa vor fi folosite mai activ sucursalele com-
paniei VFS Service care vor colecta şi prelucra cererile de vize. 
În consulate va fi aplicat un nou sistem pentru planificarea in-
terviurilor.

În perioada 1 iulie - 15 septembrie orele de primire vor fi 
extinse, astfel încît problemele să fie rezolvate în cursul unei 
singure vizite. Personalul consulatelor va fi suplimentat în peri-
oada de vară. Zilnic, vor putea fi primite pînă la 500 de cereri. 
Va fi folosită activ şi pagina internet a Ministerului de Interne 
– bgvisa.eu. Un adevărat record a fost realizat deja pe data de 
31 mai cînd la Moscova au fost eliberate 4554 de vize pentru 
grupuri turistice.

Agenţii economici ar putea beneficia 
de un statut special care să le premită 
anumite facilităţi la operaţiunile vamale 
Unii agenţi economici ar putea să beneficieze de reduceri ale 

numărului de controale documentare şi fizice, precum şi de fa-
cilităţi ce ţin de selectivitate la perfectarea declaraţiilor vamale, 
dacă vor reuşi să obţină statutul de agent economic de încredere. 

Serviciul vamal a elaborat şi a propus pentru dezbateri opi-
niei publice şi comunităţii oamenilor de afaceri proiectul Regu-
lamentului cu privire la statutul de agent economic de încredere, 
care prevede acordarea unor facilităţi în ceea ce priveşte contro-
lul vamal privind indicatorii de risc tuturor agenţilor economici 
care vor obţine acest statut. 

Statutul de agent economic de încredere va putea fi acordat 
agenţilor economici cu o activitate economică de cel puţin 3 ani, 
care nu au înregistrat contravenţii vamale, precum şi alte încăl-
cări ce ţin de competenţa altor autorităţi, care nu au realizat tran-
zacţii economice externe prin intermediul zonelor „off - shore” 
şi nu au datorii faţă de autoritatea vamală. 

Pentru obţinerea acestui statut, agenţii economici vor mai 
trebui să fie solvabili din punct de vedere financiar şi să reali-
zeze în ultimii 3 ani operaţiuni de comerţ exterior cu valoarea 
în vamă totală ce depăşeşte suma de 5 mln lei pe an, sau care au 
realizat peste 50 de operaţiuni vamale pe an în ultimii 3 ani.

peană a Moldovei are rădă-
cini adînci, societatea moldo-
venească este ataşată profund 
valorilor europene. 

„Cetăţenii Republicii 
Moldova văd integrarea eu-
ropeană ca fiind acea reţetă 

ce ne va ajuta să edificăm un 
stat prosper, democratic şi 
european. Sînt sigur că şi da-
torită acestui lucru, Moldo-
va este astăzi ţara în care se 
atestă cel mai puternic sprijin 
al populaţiei pentru opţiunea 
de integrare europeană, com-
parativ cu alte state vecine 
ale UE. Peste 70% din cetă-
ţenii ţării noastre doresc ca 
Moldova să adere la UE”, a 
accentuat Vlad Filat. 

Premierul a spus că Gu-
vernul înţelege foarte bine 
faptul că integrarea europea-
nă ţine, în primul rînd, de 
capacitatea Moldovei de a-şi 
face temele de acasă, de a 
implementa reformele inter-
ne necesare. În context, Vlad 
Filat a prezentat cîteva exem-
ple de acţiuni pe plan intern 
şi extern, care au drept scop 
transformarea Moldovei într-
un stat cu potenţial serios de 
aderare la UE. 

„Sprijinul cetăţenilor ne-a 
permis ca în cele aproape 9 
luni de cînd sîntem la guver-

nare să avansăm rapid spre 
consolidarea democraţiei şi 
a pluralismului politic. Să vă 
dau un singur exemplu – în 
ultimele 2-3 luni s-au deschis 
două posturi tv independen-
te. Libertatea de opinie este 

acum garantată în Republica 
Moldova şi nu vom mai per-
mite niciodată ca cineva să 
transforme mass-media în in-
strument de propagandă. Este 
poate unul dintre bunurile 
cele mai de preţ pe care l-am 
obţinut după instalarea noului 
Guvern – libertatea de expri-
mare”, a spus Vlad Filat. 

Premierul a menţionat 
că Guvernul de la Chişinău 
a iniţiat şi un şir de reforme 
care vizează consolidarea 
supremaţiei legii prin refor-
marea Ministerului Afaceri-
lor Interne şi a Ministerului 
Justiţiei. 

Referindu-se la criza con-
stituţională, Vlad Filat a vor-
bit despre soluţia identificată 
şi aportul Consiliul Europei 
şi Comisiei de la Veneţia la 
deblocarea situaţiei. 

Premierul a menţionat că 
eforturile Guvernului de a ac-
celera reformele au însă şi un 
impediment de ordin intern 
– conflictul transnistrean. În 
context, Vlad Filat s-a referit 

şi la sprijinul partenerilor ex-
terni în acest sens şi a men-
ţionat în special atitudinea şi 
acţiunile întreprinse de Can-
celarul german Angela Mer-
kel şi preşedintele rus Dmitri 
Medvedev. 

„Apreciem foarte mult 
acest lucru şi ne dorim să 
lansăm, cît de curînd, ini-
ţiative concrete, care să 
vizeze soluţionarea acestui 
conflict”, a precizat Prim-
ministrul. 

Vlad Filat s-a arătat 
convins de faptul că re-
integrarea ţării poate fi 
efectuată doar în baza unei 
Moldove atractive, pros-
pere şi democratice şi a 
precizat că fiecare pas pe 
care îl face Moldova pe 
calea integrării în UE este 
unul spre reintegrarea ţării 
şi soluţionarea conflictului 
transnistrean. 

Prim-ministrul s-a re-
ferit şi la aspiraţia cetăţenilor 
Republicii Moldova de a cir-
cula liber în Europa. 

„Cetăţenii Moldovei deo-
camdată nu au parte de acest 
beneficiu palpabil al integră-
rii europene – libera circula-
ţie, dar sînt sigur că nu va mai 
dura mult pînă cînd ne vom 
putea bucura de acest lucru. 
Înţelegem că avem multe de 
făcut pentru a atinge acest 
deziderat şi tocmai din acest 
motiv interesul nostru pri-
mordial este stabilirea unor 
relaţii cît mai strînse cu UE 
pentru a soluţiona împreună 
problemele care stau în calea 
eliminării vizelor”, a declarat 
Vlad Filat. 

Prim-ministrul a sublini-
at că obiectivul Guvernului 
este de a construi o Moldovă 
europeană, prosperă şi demo-
cratică, care să contribuie la 
stabilitatea şi prosperitatea 
europeană şi care să nu fie 
doar un partener credibil pen-
tru UE, ci şi un viitor mem-
bru cu drepturi depline.

Parlamentul European a desfăşurat audieri publice pe tema 
„Republica Moldova: Un an de la schimbul proeuropean”

Prim-ministrul Vlad Fi-
lat a participat  la Bruxelles 
la audierile publice în Par-
lamentul European pe tema 
„Republica Moldova: Un an 
de la schimbul proeuropean”, 
potrivit serviciului de presă 
al Guvernului. 

La audieri au mai luat 
parte vicepremierul Iurie 
Leancă, ministru al Afaceri-
lor Externe şi Integrării Eu-
ropene, Alexandru Tănase, 
ministru al Justiţiei. 

La deschidere, deputatul 
european Traian Ungureanu, 
prim-vicepreşedinte al EU-
RONEST, a dat citire mesa-
jului Preşedintelui Parlamen-
tului European, Jerzy Buzek, 
în care se menţionează că la 
momentul de faţă Republica 
Moldova trece printr-o peri-
oadă crucială. 

„Acum, mai mult ca ori-
cînd, Republica Moldova are 
nevoie de suportul nostru”, 
se spune în mesajul lui Jerzy 
Buzek, în care se precizează 
că ţara noastră ocupă un loc 
deosebit în inima sa. 

Jerzy Buzek mai menţi-
onează că relaţia dintre Re-
publica Moldova şi Uniunea 
Europeană devine din ce în 
ce mai intensă, ţara noastră 
înregistrează mai multe suc-
cese pe calea apropierii de 
UE. 

Preşedintele Parlamentu-
lui European a spus că este 
bucuros că Alianţa pentru 
Integrare Europeană, aflată la 
guvernare, a ajuns la o pozi-
ţie comună privind modifica-
rea Constituţiei, poziţie care 
este susţinută de către Consi-
liul Europei şi Comisia de la 
Veneţia. 

În finalul mesajului, Jerzy 
Buzek a urat mult succes Gu-
vernului în realizarea refor-
melor demarate şi a precizat 
că acum este timpul oportun 
pentru a le implementa. 

Prim-ministrul Vlad Filat 
a spus că orientarea proeuro-
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Una din problemele strin-
gente cu care se confruntă 
ţara noastră o constituie situa-
ţia copiilor orfani, absolvenţi 
ai instituţiilor de tip internat. 
Chiar dacă aceşti tineri din 
punct de vedere biologic nu 
mai fac parte din categoria 
celor mici, din punct de vede-
re psihologic ei încă sînt copii 
şi au nevoie de o atenţie de-
osebită, susţin specialiştii în 
domeniu.

Imediat după absolvirea 
claselor gimnaziale, aceşti 
copii sînt puşi în situaţia de 
a se ciocni cu viaţa dură de 
adult, neavînd o persoană de 
referinţă, un adăpost locativ 
şi posibilitatea de a-şi conti-
nua studiile. Situaţia se agra-
vează şi mai mult din cauza 
faptului că atunci cînd pără-
sesc instituţiile rezidenţiale 
ei nu dispun de un dosar cu 
acte care ar demonstra auto-
rităţilor statutul lor juridic de  
copil abandonat sau orfan, 
conform căruia cadrul legis-
lativ în acest sens prevede 
acordarea anumitor facilităţi 
la obţinerea burselor de studii 
etc.

Prin urmare, în linii mari 
necesităţile primordiale ale 
acestei categorii de  persoane 
vizează spaţiul locativ, pro-

O oază de speranţă pentru copiii exinstituţionalizaţi
fesionalizarea, o persoană de 
referinţă care să le ofere su-
port psihologic şi asistenţial.

În aria preocupărilor pri-
vind diminuarea acestei pro-

bleme se înscrie şi proiectul 
,,Consolidarea capacităţilor 
asociaţiilor obşteşti şi ale au-
torităţilor publice locale din 

Moldova şi Ucraina în vede-
rea promovării incluziunii so-
ciale a tinerilor exinstituţio-
nalizaţi”, lansat recent la Chi-
şinău. Acest proiect trienal 

are drept obiectiv promova-
rea drepturilor absolvenţilor 
din instituţiile de tip internat, 
incluziunea lor socială prin 

intermediul sectorului public 
şi privat.

În cadrul proiectului sînt 
implicate 3 state: Moldova, 
Ucraina şi Italia. Dintre par-

tenerii care vor participa la 
implementarea prevederilor 
proiectului în Moldova fac 
parte: Asociaţia creştină ,,Be-

thania”, Alianţa ONG-urilor 
active în domeniul protecţiei 
dreptului copilului şi familiei, 
Direcţia municipală pentru 
protecţia drepturilor copilu-
lui din Chişinău, Centrul de 
consultanţă în afaceri, Uni-
versitatea de Stat din Moldo-
va, Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială. Fiecare 
dinte aceşti parteneri va veni 
cu propuneri bine definitivate 
după o cercetare aprofundată 
a problemei. Astfel, un grup 
de 600 de tineri exinstitu-
ţionalizaţi   din Moldova şi 
Ucraina vor beneficia de ser-
viciile acordate. Ei vor fi se-
lectaţi după anumite criterii 
elaborate de către un comitet 
special.

Conform celor spuse de 
Stela Vasluian, directorul  
Asociaţiei ,,Amici dei Bam-
bini” filiala Moldova, proiec-
tul dat se axează pe patru in-
tervenţii precum: cercetarea, 
instruirea persoanelor impli-
cate în activităţi direcţionate 
către beneficiarii din catego-
ria respectivă, prestarea de 
servicii, desfăşurarea activi-
tăţilor de lobby şi advocacy. 

,,În cadrul proiectului, be-
neficiarilor li se va oferi sus-
ţinerea necesară în vederea 
definirii statutului lor, li se 

va acorda asistenţă juridică şi 
medicală, burse de studii pen-
tru anumiţi copii”, a specifi-
act Viorica Mătasă, specialist 
în domeniul cercetării proble-
mei date. De menţionat că alte 
servicii care vor fi acordate, 
urmează să fie identificate şi 
realizate după analiza minu-
ţioasă şi colectarea de date 
în ceea ce priveşte situaţia 
copiilor exinstituţionalizaţi 
pentru a dezvolta serviciile în 
conformitate cu necesităţile 
lor reale. De asemenea, va fi 
elaborată o bază de date care 
va include toate ONG-uri-
le de pe teritoriul Republicii 
Moldova,  precum şi servici-
ile acordate de acestea pentru 
tinerii din categoria socială  
vizată.

Potrivit datelor prezentate 
de Direcţia municipală pentru 
protecţia drepturilor copilului 
din Chişinău în anul curent 83 
de copii vor absolvi gimnazii-
le de tip internat.

Proiectul a fost lansat de 
Acociaţia ,,Amici dei Bam-
bini” şi finanţat de Uniunea 
Europeană.
                                                   

Nadejda ChIţAN,
Facultatea ,,Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării” 

USM

Politicile guvernelor, orientate 
spre cele mai sărace şi vulnerabile 
grupuri din lume, sînt sortite eşe-
cului, în cazul în care problema 
drepturilor omului nu va fi plasată 
în centrul eforturilor întreprinse cu 
scopul eradicării sărăciei, a declarat 
Amnesty International. 

În noul raport, care 
este axat pe modul în 
care urmează a fi con-
solidate Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului 
[ODM], organizaţia evi-
denţiază faptul că obiec-
tivele-cheie nu corespund 
standardelor internaţio-
nale existente, aferente 
domeniului drepturilor 
fundamentale ale omului.  
În raportul intitulat „De 
la promisiuni la fapte sînt 
evidenţiate acţiunile de o 
importanţă extremă, care 
urmează a fi întreprinse 
de către guverne, pentru a 
realiza un progres semni-
ficativ în domeniul ODM-
ului, în următorii cinci ani.

„ODM a promis că unele dintre 
cele mai sărace şi mai excluse social 
grupuri din lume vor avea parte de 
un viitor mai bun, dar, acum, este 
dureros de evident faptul că în cazul 
în care guvernele nu vor întreprinde 
unele măsuri urgente, cele care vor 
avea de suferit vor fi comunităţile 
cele mai vulnerabile’’, a declarat 
Claudio Cordone, secretarul general 
interimar al Amnesty International. 

„Mesajul adresat liderilor mon-
diali, atunci cînd aceştia se vor în-
truni în septembrie pentru a revi-
zui progresul realizat în domeniul 
ODM, este foarte evident: aceştia 
trebuie să ia măsuri imediate, pentru 
a plasa problema drepturilor omu-

lui în centrul eforturilor întreprinse 
în scopul îmbunătăţirii vieţilor per-
soanelor care trăiesc în condiţii de 
sărăcie“. 

Raportul solicită guvernelor să 
asigure ca toate iniţiativele ODM să 
fie compatibile cu drepturile omului; 

să abordeze discriminările cu care 
se confruntă femeile; să stabilească 
obiectivele naţionale care urmează 
a fi implementate; să asigure dreptul 
de participare şi să consolideze me-
canismele de responsabilizare.

Raportul a fost lansat la New 
York, unde reprezentanţi ai guver-
nelor, ai societăţii civile şi ai ONU 
s-au întrunit în cadrul conferinţei 
cu privire la realizarea drepturilor 
organizată la sediul Amnesty In-
ternational, pentru a discuta despre 
importanţa drepturilor omului în re-
alizarea ODM.

În raport sînt evidenţiate trei 
aspecte principale – egalitatea de 
genuri, sănătatea maternală şi car-
tierele sărace  –  pentru a ilustra 

discrepanţa dintre cadrul actual al 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mi-
leniului şi standardele internaţionale 
în domeniul protecţiei drepturilor 
omului.

În ceea ce priveşte egalitatea de 
genuri, raportul arată că ODM nu 

reuşesc să ga-
ranteze asigura-
rea drepturilor 
femeilor de că-
tre state pentru 
toate scopurile, 
chiar dacă acest 
aspect este unul 
esenţial în era-
dicarea sărăciei. 
În cazul în care 
egalitatea de gen 
este menţionată 
în ODM, aceas-
ta se limitează la 
un singur obiec-
tiv  –  eliminarea 
disparităţilor în 
domeniul educa-
ţiei.

E s t i m a t i v, 
70% din persoanele care trăiesc în 
condiţii de sărăcie sînt femei. În do-
cumentele aferente Raportului este 
indicat modul în care femeile şi fe-
tele, din toate societăţile, continuă 
să sufere din cauza discriminării de 
gen, violenţei şi altor încălcări ale 
drepturilor omului.

Îmbunătăţirea sănătăţii materne 
este un domeniu care a înregistrat 
mult prea puţine progrese, conform 
raportului. ODM nu a luat în consi-
deraţie o varietate de factori esenţi-
ali care contribuie la decese şi lezi-
uni materne. 

Aspectele aferente drepturilor 
omului, cum ar fi căsătoria timpurie 
şi forţată, violenţa împotriva femei-
lor şi fetelor, împiedică femeile să ia 

unele decizii cu privire la propriile 
vieţi. ODM, de asemenea, nu acor-
dă suficientă atenţie drepturilor se-
xuale şi reproductive. În raport sînt 
ilustrate toate obstacolele cu care 
se confruntă femeile care trăiesc în 
condiţii de sărăcie, începînd cu Peru 
şi pînă în Sierra Leone, atunci cînd 
acestea încearcă să acceseze servici-
ile de asistenţă medicală maternă.

Obiectivul ODM de a îmbunătăţi 
viaţa a cel puţin 100 de milioane de 
locuitori din cartierele sărace este de-
scris ca fiind „extrem de inadecvat şi 
insuficient” dat fiind faptul că apro-
ximativ 1,4 miliarde de persoane vor 
trăi în cartierele sărace, pînă în anul 
2020. Obiectivul, de asemenea, nu 
corespunde cu obligaţiile curente ale 
statelor cu privire la protecţia inter-
naţională a drepturilor omului.

Amnesty International a docu-
mentat cazurile de evacuări forţa-
te ale comunităţilor care trăiesc în 
cartierele sărace, din toate regiunile 
lumii. Aceste evacuări forţate au un 
impact dezastruos asupra persoanelor 
care deja trăiau în condiţii de sărăcie. 
ODM ignoră obligaţiile, de o impor-
tanţă primordială, ale statelor ce ţin 
de prevenirea şi de protecţia oameni-
lor împotriva acestor încălcări. 

Din Burkino Faso şi pînă la fa-
velele din Brazilia, în raport este 
indicat faptul că există un deficit de 
responsabilitate, care face mai difi-
cil accesul persoanelor care trăiesc 
în condiţii de sărăcie la justiţie. Me-
canismele care asigură responsabili-
tatea fie că nu există sau sînt inacce-
sibile pentru aceştia din urmă.

„Respectarea drepturilor omului 
este esenţială pentru ca ODM să fie 
eficiente”, a spus Claudio Cordone. 
„Guvernele trebuie să poarte răs-
pundere pentru ca eforturile pe care 
le întreprind pentru realizarea ODM 

STATELE NU TREBUIE SĂ IGNORE DREPTURILE OMULUI 
ÎN EFORTURILE LOR ÎNTREPRINSE CU SCOPUL ERADICĂRII SĂRĂCIEI

La Drochia va fi deschis un 
centru de reabilitare a 
agresorilor familiali

În Moldova va fi deschis pri-
mul „Centru Regional Specializat 
de Asistenţă şi Reabilitare pentru 
agresori”, un serviciu care va asi-
gura asistenţă socială, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială a agresorilor familiali.

Respectivul centru urmează a fi 
deschis pînă la sfîrşitul anului cu-
rent în oraşul Drochia.

Comparativ cu anul trecut nu-
mărul cazurilor de omor în familie 
este în creştere cu 11,1 %. Printre 
cele mai frecvente motive care duc 
la abuzul şi violenţa în familie se 
numără: şomajul, lipsa surselor fi-
nanciare, gelozia, abuzul de băuturi 
alcoolice, narcomania ş.a. Un exem-
plu concret în acest sens este cazul 
unei familii din raionul Hînceşti. 
Soţul fiind înfuriat şi-a snopit soţia 
în bătăi, curmîndu-i viaţa şi lăsînd în 
grija nimănui cei cinci copii ai lor, 
a exemplificat şefa Secţiei Minori a 
Direcţiei Prevenţie în cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne, Marina 
Popovici.

Pentru responsabilizarea agre-
sorilor familiali , diminuarea conse-
cinţelor comportamentului violent în 
familie, informării şi educării aces-
tora, la iniţiativa vicecomisarului 
Secţiei raionale de poliţie Drochia, 
Vitalie Josanu, în oraşul Drochia va 
fi creat primul centru de asistenţă 
pentru agresori. În cadrul centrului 
agresorii vor benificia de tratamente 
psihologice, psihiatrice, de dezalco-
olizare sau dezintoxificare, spune 
Coordonatorul proiectului „Servicii 
sociale pentru abuzatorii familiali”, 
Ina Grădinaru.

Proiectul este finanţat de Progra-
mul Naţiunilor Unite pentru Dezvol-
tare, Misiunea OSCE şi Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie.

Menţionăm că pe parcursul pri-
milor cinci luni ale anului curent au 
fost înregistrate 10 cazuri de omor 
şi şapte cazuri de vătămări corpo-
rate grave, comise în sfera relaţiilor 
familiale. Momentan organele de 
poliţie lucrează cu 4402 agresori în 
familie.
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Declaraţiile apărute re-
cent în presă referitoare la 
poziţia Comisiei de la Veneţia 
vizavi de desfăşurarea refe-
rendumului constituţional nu 
corespund anumitor realităţi. 
În acest sens, Alexandru Tă-

nase, ministrul Justiţiei Repu-
blicii Moldova, a făcut recent 
un şir de precizări menite să 
elucideze situaţia în cauză.

Astfel, potrivit  ministru-
lui, Comisia de la Veneţia nu 
a examinat legalitatea revizu-
irii Constituţiei prin referen-
dum şi nu şi-a exprimat dez-
acordul privind organizarea 
plebiscitului constituţional, 

Soluţia prezentată de AIE  este 
acceptată de Consiliul Europei, Uniunea 

Europeană şi Comisia de la Veneţia 
iar declaraţiile în această di-
recţie apărute recent în presă 
se datorează interpretării in-
exacte a textului adoptat de 
Comisia de la Veneţia.

,,În realitate, Comisia de 
la Veneţia a adoptat vineri, 4 

iunie 2010, o opinie comună 
cu Biroul OSCE pentru De-
mocraţie şi Drepturile Omului 
cu privire la proiectul de mo-
dificare a Codului Electoral. 
În acest document Comisia 
de la Veneţia doar a consta-
tat că proiectul de amendare 
a Codului Electoral prevede 
revizuirea Constituţiei, pre-
cum şi adoptarea unei noi 

Constituţii, prin referendum 
naţional.

În acelaşi timp, Comisia a 
constatat că, în conformitate 
cu articolul  143 din Constitu-
ţie, orice revizuire a Constitu-
ţiei este adoptată cu votul ma-
jorităţii de 2/3 în Parlament, 
iar votarea poate avea loc nu-
mai după 6 luni de la prezen-
tarea iniţiativei de revizuire. 
În ceea ce priveşte respecta-
rea prevederilor constituţio-
nale la revizuirea Constituţi-
ei, Comisia de la Veneţia  şi 
OSCE/BIDDO consideră că 
soluţionarea acestei chestiuni 
rămîne la discreţia instituţii-
lor democratice ale republicii 
Moldova”, susţine minsitrul 
Justiţiei A. Tănase.

Totodată, ministrul Justi-
ţiei mai precizează faptul că 
la 7 iunie curent, în cadrul 
reuniunii informale  a Comi-
tetului de Miniştri al Consi-
liului Europei, convocată la 
iniţiativa Secretarului Ge-
neral al Consiliului Europei 
pentru a prezenta rezultatul 
vizitei sale din  3 iunie cu-
rent la Chişinău, Thorbjorn 
Jagland, în prezenţa  Secre-
tarului  General  al Comi-
siei de la Veneţia, Thomas 

Markert, a reiterat susţinerea 
organizării referendumului 
în septembrie şi a alegerilor 
anticipate în noiembrie, ca 
unica soluţie ce ar permite în 
situaţia actuală depăşirea cri-
zei constituţionale în Repu-
blica Moldova. ,,Mai mult, 
Secretarul General al Con-
siliului Europei  a subliniat 
că soluţia prezentată de AIE 
este acceptată de Consiliul 
Europei, fiind consultată cu 
Uniunea Europeană şi Comi-
sia de la Veneţia”, a mai spus 
A. Tănase.

De menţionat că alegerile 
prezidenţiale se pot desfăşu-
ra însă odată cu cele parla-
mentare dacă legislativul va 
accepta noile modificări ale 
Codului Electoral, iar popu-
laţia va sprijini ideea desem-
nării şefului statului prin vot 
direct.

În acelaşi timp, potrivit 
liderilor AIE, indiferent de 
rezultatul referendumului pe 
marginea modalităţii de ale-
gere a şefului statului, Par-
lamentul va fi dizolvat, iar 
alegerile anticipate se vor 
desfăşura la mijlocul lunii 
noiembrie.   

S. C.

Replici tăioase la reşedinţa prezidenţială 
unde au fost chemaţi la raport şefii organelor 
de drept. Procurorul general acuză ministe-
rul de Interne că nu depune eforturi pen-
tru a identifica provocatorii de la 7 aprilie.  
Totodată, procurorul s-a mai plîns că Mi-
nisterul de Interne a refuzat să suspende din 
funcţie trei politişti. La rîndul său, minis-
trul Victor Catan spune că poliţia face tot 
ce poate, însă foştii colegi politişti au dis-
trus majoritatea imaginilor filmate în timpul 
acelor evenimente.

„În Moldova nu se aştepta 
nicio lovitură de stat”

 „Organul de urmărire penală este com-
petent să-i cheme şi să-i întrebe ce au făcut 
şi de ce au făcut. Cum să identificăm noi 
dacă Papuc a pus sub grif secret documen-
tele legate de evenimentele din aprilie şi au 
disparut! Nu sînt! Dar ce am putut am făcut. 
Noi l-am identificat pe Perju şi pe Gumeni-
ţă”,  a replicat Catan. „Eu am prezentat ima-
ginile de pe Guvern, care au stat în sertar as-
cunse! Dar cum rămâne cu poliţiştii care nu 
au fost suspendaţi?”, a întrebat preşedintele 
interimar Mihai Ghimpu. „Şi bine aţi făcut! 
Eu personal pe primarul general l-am rugat 
de două ori să îmi dea măcar o informaţie 
despre poliţiştii pe care i-a acuzat. Nu am 
primit nici pînă în ziua de astăzi nimic! Nu 
putem umbla aşa pe dibuite, ci cu probe în 
materialele respective”, a răspuns ministrul 
de Interne. Spiritele s-au încins şi mai mult 
în momentul în care ministrul de Interne i-a 
spus preşedintelui interimar că documentele 
secrete nu pot fi făcute publice pînă la dese-
cretizare. „Nu-mi faceţi mie aici observaţii! 
Eu stiu ce să fac! Acesta nu este un secret 
de stat!”, a spus pe un ton ridicat şi iritat 
Mihai Ghimpu. „Va rog să ma scuzaţi”, a 
răspuns sec Victor Catan.  Totodată, Mihai 
Ghimpu a făcut public un document secret 
prin care fostul ministrul de Interne îl anun-

Procurorul general s-a plîns lui 
Mihai Ghimpu pe ministrul de Interne

ţa pe preşedintele de atunci că în Moldova 
nu se aştepta nicio lovitură de stat. „Am aici 
un document secret prin care fostul ministru 
de Interne, Gheorghe Papuc, îi scria fostului 
preşedinte că nu a fost pregatită o lovitura de 
stat”, a citit Ghimpu din actul secret.

Preşedintele interimar a reacţionat la su-
gestia ministrului Victor Catan de a nu da 
publicităţii scrisoarea secretă adresată de 
către fostul ministru de Interne, Gheorghe 
Papuc, ex-preşedintelui Vladimir Voronin.  
Preşedintele interimar Mihai Ghimpu a anun-
ţat că în cel mai scurt timp va mai convoca o 
şedintă. Întrunirea de marţi, 8 iunie, nu s-a 
încheiat cu vreo decizie sau recomandare. 
Ghimpu doar le-a spus celor prezenţi că nu 
este ultima întrunire. 

Adevărul despre 7 aprilie se 
mai caută

Cît despre evoluţiile anchetei pe 7 apri-
lie, pînă acum Procuratura Generală a des-
chis 52 de cauze penale pe huliganism sau 
jafuri şi a expediat în judecată 31 de dosare. 
„Au fost audiate mai mult de 1500 de per-
soane, sute de acţiuni procesual penale şi, 
la moment, se mai efectuează acţiuni opera-
tive de investigaţii. Avem 14 cauze penale, 
dintre care 4 cu recunoaşterea vinovăţiei. În 
privinţa infracţiunilor săvîrşite de reprezen-
tanţii autorităţilor publice contra protesta-
tarilor, au fost 108 sesizări, în 53 de cazuri 
au fost intentate dosare penale. 21 de cauze 
penale sînt în privinţa a 37 de poliţişti. Toa-
te cauzele penale sînt în instanţa de judeca-
tă şi se examinează”, a mai adăugat Zubco. 
Procurorul general a mai precizat că la 7 apri-
lie au fost identificate şi persoane care „au 
fost eliberate recent din penitenciare”, iar în 
urma publicării, prin intermediul mass-me-
dia, a fotografiilor potenţialilor provocatori, 
au fost identificate patru persoane.

S. C.

Republica Moldova a urcat 
9 poziţii în Clasamentul Păcii 

Globale
Republica Moldova s-a plasat pe locul 66 din 149 de 

state ale lumii în Clasamentul Păcii Globale 2010 (Glo-
bal Peace Index), elaborat de Institutul pentru Economie 
şi Pace.

Anul trecut, Republica Moldova se plasa pe locul 75 în 
acest clasament.

Potrivit Global Peace Index, vecina Moldovei  –  Ro-
mânia  –  se află pe locul 45, coborînd 14 locuri faţă de anul 
trecut şi înregistrînd una dintre cele mai mari scăderi din 
Europa Centrală şi de Est.

Cele mai calme state în lume sînt Noua Zeelandă, Is-
landa şi Japonia, după care urmează ţările scandinave şi 
din Europa de Vest.

Cele mai „neliniştite” state rămîn a fi Somalia (148), 
Afganistan (147), Pakistan (145), Ciad (141) şi Nigeria 
(137).

Europa Occidentală continuă să fie cea mai paşnică 
regiune, majoritatea ţărilor clasîndu-se pe primele 20 de 
poziţii. În contrast, Europa Centrală şi de Est a fost afectată 
de o creştere a nivelului instabilităţii politice şi o înrăutăţi-
re a relaţiilor cu ţările învecinate.

Clasamentul Păcii Globale este compus din 23 de in-
dicatori calitativi şi cantitativi, incluzînd factori interni şi 
externi, de la cheltuielile militare pînă la relaţiile cu ţările 
vecine şi numărul cazurilor de crime violente.

De la 1 septembrie, accesul copiilor în in-
stituţiile de învăţămînt va fi permis în baza 
unui certificat medical care să demonstreze 
că copilul este sănătos şi este vaccinat con-
tra poliomielitei. Despre aceasta a anunţat  în 
cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de sănăta-
te publică ministrul Educaţiei, Leonid Bujor.

Poliomielita este o boală infecţioasă, care 
afectează coardele anterioare ale măduvii 
spinării şi astfel paralizează mişcarea sau 

provoacă moartea. Măsurile de precauţie, 
pe care le întreprind factorii de decizie din 
Republica Moldova, vin ca urmare a ceea ce 
se petrece la moment în Tadjikistan, unde a 
izbucnit un val de infecţii epidimiologice, 
în  urma importului de viruşi poliomielitici 
sălbatici.

Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, spune 
că certificatul pe care trebuie să-l prezinte co-
piii trebuie să fie corect.

De la 1 septembrie, accesul copiilor 
în instituţiile de învăţămînt va fi permis 

în baza unui certificat medical
Epidemiologul de stat din R. M., Con-

stantin Spînu, spune că măsura propusă de 
Leonid Bujor este una eficientă pentru a pro-
teja copiii, deoarece boala nu are tratament, 
doar vaccinul, care se aplică la naştere, pînă 
la vîrsta de 7 ani şi este gratuit. Spînu mai 
spune că în situaţia de astăzi vaccinul va fi 
permis şi copiilor cu vîrstă mai înaintată.

În Republica Moldova este un anumit 
contingent de copii, care nu pot primi vac-

cinul, ca urmare a reacţii-
lor adverse la vaccinuri şi 
aceştia trebuie luaţi la evi-
denţă permanentă. Spînu 
mai spune că, copiii sînt 
cei mai sensibili la această 
infecţie.

Viceministrul sănătă-
ţii Mihai Magdei a rapor-
tat  în cadrul şedinţei că 
fluxul masiv de migranţi 
din Republica Moldova 
prezintă un risc real al im-
portului de viruşi poliomi-
elitici în ţară.

Potrivit datelor ofe-
rite de Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii, la 19 
mai,Tadjikistanul a rapor-

tat 432 cazuri de paralizie acută flască, com-
patibilă cu poliomielita, dintre care 12 bolnavi 
au decedat. Epidemia de poliomielită în Tadji-
kistan, ţară certificată ca liberă de poliomielită 
în 2002, a evoluat pe un nivel jos al acoperirii 
vaccinale raportat de ţară, în lipsa capacită-
ţilor naţionale de detectare a virusului polio-
mielitic. Cazuri de import al poliomielitei din 
Tadjikistan au avut loc în Uzbekistan, Federa-
ţia Rusă, inclusiv în oraşul Moscova.
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La numai 21 ani îşi va petrece 
restul vieţii la închisoare 

Un tînăr de numai 21 ani din oraşul Tara-
clia a fost condamnat la detenţiune pe viaţă 
pentru omor intenţionat. Potrivit procurorilor, 
tânărul împreună cu amicul său consumau bă-
uturi alcoolice într-un bar din oraş unde se afla 
şi vecinul condamnatului. Ulterior, între cei 
doi au apărut neînţelegeri, însă în scurt timp 
s-au clarificat. Însă, după ce s-a închis barul, 
infractorul şi-a amintit de conflictul cu vecinul. 
Supărat,  împreună cu prietenul său au luat de 
acasă cîte un cuţit de bucătărie şi au mers spre 
casa victimei, care abia intra în casă.

Aceştia au chemat victima să stea de vor-
bă, însă pe loc l-au înjunghiat în zona toracică 
de 12 ori. După comiterea infracţiunii, ambii 
s-au ascuns, iar cuţitele le-au aruncat într-o 
fîntînă, dintr-un sat din raionul Ceadîr-Lunga.

Vecinul victimei a fost găsit şi reţinut în 
scurt timp datorită acţiunilor operative ale ofi-
ţerilor de urmărire penală, condusă de procu-
rorul care a investigat cazul. Potrivit oameni-
lor legii, ambii făptaşi au mai săvîrşit anterior 
o serie de infracţiuni. Urmărirea penală faţă de 
al doilea criminal a fost disjungată într-o pro-
cedură separată, acesta fiind dat în căutare.

Vîndută cu 500 dolari pentru a 
fi exploatată sexual

Procuratura sectorului Botanica din capi-
tală a remis recent instanţei de judecată cauza 
penală a unei femei învinuite de trafic de fiinţe 
umane.

Potrivit actului de 
învinuire, femeia în vîr-
stă de 36 ani, mamă a 3 
copii minori, a convins 
prin înşelăciune o con-
săteancă de a merge în 
Turcia, ca ulterior să fie 
angajată în oraşul Istan-
bul în calitate de vînză-
toare la un magazin.

În realitate, a vîndut-o pe aceasta contra 
sumei de 500 dolari SUA ca să fie exploatată 
sexual, ceea ce şi s-a întîmplat, pînă cînd nu a 
fost reţinută de jandarmi şi deportată din Tur-
cia. Pentru isprava făcută, făptaşa riscă de la 5 
la 12 ani închisoare.

Angajati de la „Fulger” 
banuiţi de trafic de arme şi 

muniţii. Unul a fugit de poliţie!
Doi angajaţi de la Brigada de poliţie cu 

destinaţie specială „Fulger”, un sergent şi un 
plutonier major, sînt suspectaţi de trafic de 
arme şi muniţii.

Potrivit Ministerului de Interne, cei doi de 
la speciale activau împreună cu alte 2 persoa-
ne. Unul dintre politişti avea rolul de inter-
mediar, celălalt găsea armele şi le transmitea 
civililor, care le vindeau.

Trei din-
tre suspecţi 
au fost reti-
nuţi pentru 
72 de ore, în 
m o m e n t u l 
în care în-
cercau să-şi 
vîndă marfa 
– 2 grenade 

de luptă de model F1 şi o grenadă antitanc de 
model RKG3.

În urma percheziţiilor, politiştii au găsit la 
domiciliile bănuiţilor o armă ghintuită de mo-
del CZ cu muniţii şi una cu ţeavă lisa de model 
IJ, ambele deţinute ilegal.

Unul dintre suspecţii de la „Fulger” a dat 
bir cu fugiţii, iar oamenii legii sînt acum pe 
urmele lui.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei patru riscă 
pînă la 10 ani de puşcărie pentru „purtare, păs-
trare, procurare, fabricare, reparaţie sau co-
mercializare ilegală a armelor şi muniţiilor”.

Arme şi muniţii la Puhoi 
şi în capitală

Un bărbat din capitală a fost reţinut pentru 
un control de rutină pe una din străzile mun-
cipiului Chişinău, iar în rucsacul acestuia a 
fost găsită o grenadă de model F 1 şi un pistol 
mulaj.

Astfel, pe strada Grenoble nr. 203-205/2, 
oamenii legii au observat un bărbat care de-
ţinea un rucsac de culoare neagră şi avea un 
comportament suspect. Pentru verificarea 
suspiciunilor, poliţistul de sector s-a legitimat 
după care i-a cerut tipului să prezinte un act 
de identitate. Drept răspuns individul a opus 

rezistenţă, scoţînd un cuţit şi încercînd să-l în-
junghie pe ofiţer, după care a scos din rucsac 
un obiect explozibil şi l-a aruncat tot în direc-
ţia oamenilor legii. Preţ de cîteva minute, tipul 
a opus rezistenţă, însă poliţiştii au reuşit să-l 
imobilizeze. Transportat la sectorul de poliţie, 
acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 39 de ani, 
locuitor al comunei Truşeni, mun. Chişinău. 
Specialiştii au stabilit că obiectul explozibil 
deţinut de suspect este o grenadă de model 
F-1. Fiind percheziţionat, în rucsacul bărbatu-
lui a mai fost depistat un pistol mulaj.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală 
în baza indicilor prevăzuţi de articolul 290 
alin. (1) din Codul penal al Republicii Mol-
dova „Purtarea, păstrarea, procurarea, fabri-
carea, repararea sau comercializarea ilegală 
a armelor şi muniţiilor”. Oamenii legii cer-
cetează cazul pentru a stabili originea grena-
dei, precum şi circumstanţele în care aceas-
ta a fost achiziţionată de suspect. Conform 
legislaţiei în vigoare, persoana culpabilă de 
comiterea unei asemenea infracţiuni riscă să 
achite o amendă în mărime de la 6000 la 12 
000 de lei, sau să facă închisoare pe un ter-
men de pînă la 5 ani.

Un alt caz de păstrare ilegală a armelor a 
fost depistat în gospodăria unui locuitor din 
satul Puhoi, raionul Ialoveni. Ca urmare a unei 
informaţii operative, poliţiştii au descins, în 
localitatea menţionată, iar la domiciliul unui 
bărbat, de 53 de ani, au depistat un pistol de 
model „RESK Gernement”, două arme de vî-
nătoare de modelele IJ-18 şi IJ-17 , o armă de 
vânătoare cu ţeava retezată, cartuşe de vînă-
toare, pulbere şi alte muniţii.

Armele şi muniţiile descoperite în gos-
podăria localnicului erau păstrate ilegal, fără 
acte de provenienţă, şi camuflate în diferite 
locuri ale casei.

Actualmente cazul se cercetează, iar ar-
mele şi muniţiile vor fi supuse unei expertize 
balistice, după care se va lua o decizie finală 
privind tragerea la răspundere a persoanei.

Operaţiunea „MAC 2010”
Pastile psihotrope extasy, haşiş şi marijua-

na la pahar vîndute la pahar. Este vorba despre 
reţinerea unui bărbat pe nume „Ruslan” care 
s-a dovedit a fi implicat în trafic de droguri 
pe teritoriul capitalei. Ca rezultat al acţiunilor 

operative de investigaţie, acesta a fost reţinut 
în momentul în care transporta spre vînzare cu 
maşina sa personală de model „Mazda” un să-
culeţ cu 2 „pastile” de culoare cafeniu închisă, 
asemănătoare cu substanţa narcotică haşiş (10 
gr), 20 de pastile, asemănătoare cu substanţă 
psihotropă – extasy şi 7 căpuşe de pe vîrful 
plantelor de cînepă. Cercetările de specialita-

te ale 
forţe-
lor de 
ordi -
ne au 
stabi-
lit că 
preţul 
u n u i 
pahar 
d e 
mari-

juana e la preţul de 800 de lei, haşiş –  500 
lei pentru o unitate şi extasy – 80 lei pentru 
o pastilă.

Concomitent, au fost efectuate percheziţii 
la unele adrese, unde conform informaţiilor 
operative, suspectul, în vîrstă de 31 de ani, 
stoca substanţele narcotice destinate comer-
cializării. Astfel, din locuinţa mamei acestuia 
a fost ridicată o sacoşă în care se aflau cir-
ca 4 kg de substanţă vegetală fărâmiţată, de 
culoare verde, asemănătoare cu marijuana. 
Şi la domiciliul suspectului, unde acesta co-
mercializa droguri, au fost ridicaţi bani (800 
dolari SUA şi 1300 de euro), poliţia presu-
punînd că aceştia au fost obţinuţi de pe urma 
vînzărilor de substanţe narcotice. Pe piaţa 
neagră, drogurile ridicate din această captură 
sînt estimate la 110 000 de lei. De asemenea, 
fiind supus expertizei narcologice, suspectul 
s-a dovedit a fi consumator de marijuana. În 
prezent, fiul şi mama sînt cercetaţi în cadrul 
unei cauze penale în baza art.217/1 al. 4 Cod 
penal al RM. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de 
„Circulaţie ilegală a substanţelor narcotice, 
psihotrope sau a analoagelor acestora în scop 
de înstrăinare”, aceştia riscă să facă pînă la 5 
ani de puşcărie.

De la începutul anului curent angajaţii 
MAI au semnalat 839 de cazuri legate nemij-
locit de circulaţia ilegală a substanţelor narco-
tice, psihotrope sau a precursorilor.

S. C.

Moldova va obţine 
asigurarea riscurilor 

de catastrofe
 Republica Moldova va adera la Fondul de Asigu-

rare a Riscurilor de Catastrofe, ce urmează a fi creat în 
regiunea Europei de Sud-Est şi Caucaz. Proiectul este 
susţinut de Banca Mondială şi are menirea de a prezenta 
soluţii de reasigurare a riscurilor calamităţilor naturale: 
secetă, îngheţuri, cutremure şi inundaţii.

 Moldova va beneficia de o asistenţă din partea Băn-
cii Mondiale la înfiinţarea cadrului legislativ şi regula-
tor, indispensabil funcţionării proiectului. Specialiştii 
locali vor fi instruiţi referitor la evaluarea pericolelor şi 
daunelor. 

Şeful Departamentului de asigurări al Comisiei Naţi-
onale a Pieţei Fananciare (CNPF) a declarat că extinde-
rea fondului în Republica Moldova va autoriza persoa-
nele fizice şi ÎMM asigurate să depună o primă de asi-
gurare strict legată de risc. Despăgubirile vor fi acordate 
grabnic, după procesarea dosarului de pagube.  Înteme-
ierea tarifelor de asigurare se va elabora pentru fiecare 
stat în mod diferit, ţinîndu-se cont  de gradul de pericol. 

 Deputatul Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei 
Parlamentare Economice, Buget şi Finanţe, a spus că 
guvernul va dona o contribuţie în acest Fond.  Se presu-
pune că aceasta va fi în sumă de 5 mln dolari SUA.

 La moment în Republica Moldova sunt asigiurate 
doar 1 % din locuinţe. Dintre casele distruse de calami-
tăţi în anul precedent, nici una nu era asigurată. Oamenii 
nu şi-au permis asigurarea locuinţelor din cauza venitu-
rilor mici.

 În cadrul proiectului vor mai participa: Albania, 
Bosnia şi Herţegovina şi un şir de ţări din Caucaz. 

Republica Moldova şi 
Ucraina sînt singurele ţări 
din regiune în care  nu există 
o procedură de înregistrare a 
preţurilor la medicamente.

Despre acest fapt s-a 
anunţat într-o şedinţă la Gu-
vern, unde s-a discutat de-
spre situaţia de pe piaţa far-
maceutică.

Potrivit ministrului Să-
nătăţii, Vladimir Hotineanu, 
în prezent se lucrează asupra 
elaborării unui regulament 
privind formarea şi controlul 
preţurilor la medicamente. 
Regulamentul va obliga pro-
ducătorii de medicamente 
ca la începutul fiecărui an 
să facă publice preţurile la 
medicamente în lei, dar nu 

în valută străină. Aceasta va 
exclude situaţiile cînd preţul 
medicamentelor va fi modifi-
cat pe parcursul anului.

După cum a menţionat 
Hotineanu, în 2009, 
Moldova a importat 
medicamente în sumă 
de 160 mln USD, faţă 
de 7 mln USD, în 2005. 
Republica Moldova im-
portă medicamente din 
50 de ţări. Actualmente 
activează 72 de impor-
tatori de medicamente 

autorizaţi. Producţia naţio-
nală de medicamente e rea-
lizată de 22 de întreprinderi 
farmaceutice.

În acelaşi timp, ministrul 
Sănătăţii a evidenţiat fap-
tul că, în urma controalelor 
efectuate, au fost depistate 
numeroase încălcări ale re-
gulamentului de păstrare a 
medicamentelor. Au fost de-
pistate scheme frauduloase, 
în urma cărora preţul la me-
dicamente în Moldova este 
de cîteva ori mai mare decît 
în statele vecine.

În Moldova nu există 
o procedură de înregistrare 
a preţurilor la medicamente

În scurt timp vor fi operate modificări la legislaţie 
pentru pregătirea referendumului şi a alegrilor. Termenul 
prevăzut în actualul Cod electoral urmează să fie micşo-
rat, a declarat premierul Vlad Filat. 

Potrivit lui Filat, Legislativul urmează să opereze o 
serie de modificări în Codul electoral, pentru ca perioada 
de organizare a referendumului să fie redusă de la şase la 
două luni, iar termenul dintre referendum şi alegeri să fie 
micşorat de la 120 la 60 de zile. 

De asemenea, premierul a adăugat că Legislativul va 
trebui să adopte în lectură finală şi modificările la Co-
dul electoral ce ţin de deschiderea secţiilor de votare în 
străinătate. „Referendumul peste hotare se va desfăşu-
ra conform unor noi reglementări ale Codului electoral, 
ceea ce înseamnă un exerciţiu important pentru alegerile 
parlamentare anticipate şi prezidenţiale”, a spus Filat. 

Prim-ministrul a ţinut să menţioneze că propunerea 
recentă făcută de PCRM de a modifica articolul 78 din 
Constituţie în Parlament are drept scop tragerea de timp. 
„Acest referendum, aceste alegeri anticipate şi costuri-
le care vor fi suportate trebuie să şi le asume PCRM, 
deoarece comuniştii au împins ţara în aceste acţiuni”, a 
precizat Vlad Filat. 

Liderii AIE au anunţat pe 3 iunie curent o decizie 
comună privind depăşirea crizei constituţionale. Solu-
ţia propusă de alianţă este organizarea unui referendum 
pentru modificarea articolului 78 din Constituţie la înce-
putul lunii septembrie, după care, în noiembrie, vor avea 
loc alegeri parlamentare şi prezidenţiale.

Codul electoral va fi 
modificat înainte de alegerile 

anticipate
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Sînt într-un proces de executare a unei hotărîri ju-
decătoreşti care durează de mai mult timp şi care nu 
dă nici un rezultat. Necunoscînd care sînt drepturile şi 
obligaţiile executorului judecătoresc, nu şitu care sînt 
cerinţele pe care le-aşi putea înainta faţă de el.

Valeriu Botnari,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.25 din Co-
dul de executare, executorul 
judecătoresc este obligat să 
întreprindă toate măsurile pre-
văzute de lege pentru executa-
rea operativă a documentelor 
executorii şi să explice parti-
cipanţilor la procesul de exe-
cutare drepturile şi obligaţiile 
lor.  Executorul judecătoresc 
are dreptul:

a) să urmărească mijloace-
le băneşti ale debitorului atît în 
numerar, cît şi de pe conturile 
lui bancare, salariul, pensia, 
bursa şi alte venituri ale debi-
torului; 

b) să urmărească bunurile 
debitorului prin aplicarea se-
chestrului, ridicarea şi vînza-
rea lor;

c) să urmărească mijloa-
cele băneşti şi bunurile de-
bitorului care se află la terţe 
persoane;

d) să ridice de la debitor 
obiectele indicate în docu-
mentul executoriu;

e) să aplice sechestru pe 
conturile debitorului şi să in-
terzică instituţiei bancare să 
vireze sume băneşti de pe 
aceste conturi;

f) să oblige persoanele fi-
zice şi juridice părţi în proce-
dura de executare să efectue-
ze anumite acţiuni în vederea 
executării documentelor exe-
cutorii;

g) să întreprindă măsurile 
indicate în documentul execu-
toriu;

h) să solicite şi să primeas-
că gratuit de la părţile în pro-
cedura de executare, precum 
şi de la alte persoane, indife-
rent de tipul de proprietate şi 
de forma juridică de organi-
zare, informaţii şi explicaţii 
necesare pentru executarea 
documentului executoriu, pre-
cum şi de la debitor informaţii 
cu privire la veniturile sale şi 
la bunurile ce îi aparţin cu titlu 
de proprietate, inclusiv cele 
aflate în proprietate comună 
pe cote-părţi şi în devălmăşie; 
    h1) să acceseze gratuit prin 
sistemul de telecomunicaţii 

al autorităţilor administraţiei 
publice, dirijat de organul spe-
cializat, registrele de stat care 
conţin informaţii necesare 
pentru aplicarea măsurilor de 
executare silită;

i) să dispună participarea 
colaboratorilor organelor afa-
cerilor interne la executarea 
documentelor executorii;

j) să efectueze controlul 
corectitudinii executării de că-
tre organizaţii a documentelor 
executorii privind urmărirea 
salariului debitorului;

k) să interzică instituţiilor 
şi organizaţiilor de stat, per-
soanelor cu funcţie de răspun-
dere, persoanelor fizice şi per-
soanelor juridice, indiferent de 
tipul de proprietate şi de forma 
juridică de organizare, efectu-
area anumitor acte în privinţa 
debitorului sau a bunurilor lui, 
care ar putea duce la împiedi-
carea executării.

l) să solicite instanţei jude-
cătoreşti aplicarea faţă de de-
bitor a interdicţiei de a părăsi 
ţara, în cazul în care plecarea 
acestuia ar face imposibilă sau 
dificilă executarea hotărîrii ju-
decătoreşti.    

Executorul judecătoresc 
are dreptul, în prezenţa şi cu 
acordul debitorului sau al 
membrilor adulţi ai familiei 
acestuia, să pătrundă în lo-
cuinţă şi în alte încăperi ale 
debitorului, să le cerceteze în 
scopul sechestrării sau ridică-
rii bunurilor. 

Executorul judecăto-
resc este în drept să cheme 
participanţii la procesul de 
executare la oficiul de exe-
cutare pentru a coordona cu 
ei modalitatea de executare 
şi a-i familiariza cu procedu-
ra de executare.  Executorul 
judecătoresc nu este în drept 
să schimbe modul şi ordinea 
de executare a hotărîrii şi să 
scoată bunurile de sub se-
chestru. El nu poate restitui 
documentul executoriu decît 
la cererea scrisă a creditoru-
lui sau după executarea docu-
mentului executoriu.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(iunie 2010,  nr. 21(328)

&

Conform art.20 din Codul 
fiscal, în venitul brut nu se 
includ următoarele tipuri de 
venit:

a) anuităţile sub formă de 
drepturi de asigurări sociale 
achitate din bugetul asigură-
rilor sociale de stat şi drepturi 
de asistenţă socială achitate 
din bugetul de stat, specifi-
cate de legislaţia în vigoare, 
inclusiv primite în baza tra-
tatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este par-
te; sumele şi despăgubirile 

de asigurare, primite în baza 
contractelor de asigurare şi 
coasigurare, exclusiv primi-
te în cazul înlocuirii forţate 
a proprietăţii conform art.22 
din Codul fiscal;

b) despăgubirile primite, 
conform legislaţiei, în urma 
unui accident de muncă sau 
în urma unei boli profesiona-
le, de salariaţi ori de moşteni-
torii lor legali;

c) plăţile, precum şi alte 
forme de compensaţii acor-
date în caz de boală, de tra-
umatisme, sau în alte cazuri 
de incapacitate temporară de 
muncă, conform contractelor 
de asigurare de sănătate;

d) compensarea cheltuie-
lilor salariaţilor legate de în-
deplinirea obligaţiilor de ser-
viciu: pentru aparatul Preşe-
dintelui Republicii Moldova, 
Parlament şi aparatul aces-
tuia, aparatul Guvernului, în 
limitele şi în modul stabilite 
de Preşedintele Republicii 
Moldova, Parlament şi, res-
pectiv, de Guvern. Compen-
sarea cheltuielilor salariaţilor 
agenţilor economici legate 
de îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu, în limitele sta-
bilite de actele normative şi 
în modul stabilit de Guvern. 
Compensarea cheltuielilor 
salariaţilor legate de îndepli-
nirea obligaţiilor de serviciu 
în cazul depăşirii limitelor de 
cazare stabilite de Guvern;

d¹) restituirea cheltuielilor 
şi plăţilor compensatorii ce 
ţin de executarea obligaţiilor 
de serviciu ale militarilor, 
efectivului de trupă şi cor-
pului de comandă din orga-
nele apărării naţionale şi de 
ocrotire a normelor de drept, 
securităţii statului şi ordinii 
publice din contul bugetului 
de stat, şi anume:

– restituirea cheltuieli-
lor la transportul militarilor, 
efectivului de trupă şi corpu-
lui de comandă din organele 
apărării naţionale, securităţii 
statului şi ordinii publice şi 
membrilor familiilor lor, al 

Surse de venit neimpozabile
bunurilor personale ale aces-
tora în legătură cu încadrarea 
în serviciu, îndeplinirea ser-
viciului şi trecerea în rezervă 
(retragerea), inclusiv a chel-
tuielilor de transport legate 
de deplasare la tratament bal-
neosanatorial, locul petrecerii 
concediului obligatoriu, pre-
cum şi a cheltuielilor la trans-
portul recruţilor şi rezervişti-
lor chemaţi la concentrare sau 
mobilizare;

– indemnizaţia de trans-
fer;

– indemnizaţia unică de 
instalare;

– indemnizaţia unică plă-
tită absolvenţilor instituţiilor 
de învăţămînt militar şi insti-
tuţiei de învăţămînt superior 
cu statut de mare unitate spe-
cială ;

– compensaţia bănească 
pentru închirierea spaţiului 
locativ;

– compensaţia bănească 
pentru procurarea sau con-
strucţia spaţiului locativ;

– compensaţia bănească, 
echivalentă normelor de asi-
gurare pentru raţia alimenta-
ră şi echipament, în mărimea 
stabilită de Guvern.

d²)  sumele primite de că-
tre persoane fizice şi juridice 
ca despăgubire pentru prejudi-
ciul cauzat sau/şi venitul ratat 
ca urmare a efectuării cercetă-
rilor arheologice pe terenurile 
aflate în proprietatea sau în 
posesia acestor persoane;

d³) sumele primite de că-
tre persoane fizice şi juridice 
ca despăgubire pentru preju-
diciul ce le-a fost cauzat ca 
urmare a unei acţiuni ilegale 
(inacţiuni) ori ca urmare a 
unor calamităţi naturale sau 
tehnogene, cataclisme, epide-
mii, epizootii;

d4) sumele primite de pro-
prietari sau deţinători pentru 
bunurile rechiziţionate în in-
teres public, pe perioada re-
chiziţiei, conform legislaţiei;

e) bursele elevilor, studen-
ţilor şi persoanelor aflate la 
învăţămînt postuniversitar sau 
la învăţămînt postuniversitar 
specializat  la instituţiile de 
învăţămînt de stat şi particu-
lare, în conformitate cu legis-
laţia cu privire la învăţămînt, 
stabilite de aceste instituţii de 
învăţămînt, precum şi bursele 
acordate de  către  organiza-
ţiile filantropice, cu excepţia 
retribuţiei pentru activitatea 
didactică sau de  cercetare, 
indemnizaţiile unice acordate 
tinerilor specialişti angajaţi la 
lucru, conform repartizării, în 
localităţile rurale;

f) pensiile alimentare şi 
indemnizaţiile pentru copii;

g) indemnizaţiile de con-
cediere stabilite conform le-
gislaţiei;

h) compensaţiile nomina-
tive plătite păturilor insufici-
ent asigurate, social vulnera-
bile ale populaţiei, precum şi 
prestaţiile de asigurări soci-
ale, care nu sînt achitate sub 
formă de anuităţi;

i) patrimoniul primit de 
către persoanele fizice cetă-
ţeni ai Republicii Moldova cu 
titlu de donaţie sau de moşte-
nire;

j) veniturile de la primirea 
gratuită a proprietăţii, inclu-
siv a mijloacelor băneşti, con-
form deciziei Guvernului sau 
a autorităţilor competente ale 
administraţiei publice locale;

l) ajutoarele primite de la 
organizaţii filantropice - fun-
daţii şi asociaţii obşteşti - în 
conformitate cu prevederile 
statutului acestor organizaţii 
şi ale legislaţiei;

m) contribuţiile la capi-
talul unui agent economic, 
prevăzute la art.55 din Codul 
fiscal;

n) veniturile misiunilor 
diplomatice şi altor misiuni 
asimilate lor, organizaţiilor 
statelor străine, organizaţiilor 
internaţionale şi personalului 
acestora, prevăzute la art.54 
din Codul fiscal;

o) sumele pe care le pri-
mesc donatorii de sînge de la 
instituţiile medicale de stat;

o1) veniturile obţinute de 
persoanele fizice cetăţeni ai 
Republicii Moldova de la în-
străinarea terenurilor cu des-
tinaţie agricolă;

p¹) cîştigurile de la cam-
paniile promoţionale în par-
tea în care valoarea fiecărui 
cîştig nu depăşeşte 10% din 
indicatorul specificat la art.33 
alin.(1) din Codul fiscal;

q) mijloacele băneşti plă-
tite, sub formă de ajutor ma-
terial unic sau de reparare a 
prejudiciului, unor categorii 
de funcţionari publici sau 
familiilor acestora, în confor-
mitate cu legislaţia;

r) ajutorul material ob-
ţinut de persoanele fizice 
din fondurile de rezervă ale 
Guvernului, ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
din mijloacele Fondului repu-
blican şi fondurilor locale de 
susţinere socială a populaţi-
ei, precum şi din mijloacele 
sindicatelor, în conformitate 
cu regulamentele care prevăd 
acordarea unui astfel de aju-
tor;

s) ajutorul financiar ob-
ţinut de către sportivi şi an-
trenori de  la Comitetul  In-
ternaţional Olimpic, premiile 
obţinute de către sportivi, an-
trenori şi tehnicieni la compe-
tiţiile sportive internaţionale, 
bursele sportive şi indemni-
zaţiile acordate loturilor na-
ţionale în vederea pregătirii 
şi participării la  competiţiile 
internaţionale oficiale;

t) ajutorul financiar ob-
ţinut de Comitetul Naţio-
nal Olimpic şi de federaţiile 

sportive naţionale de profil 
de la Comitetul Internaţional 
Olimpic, federaţiile sportive 
europene şi internaţionale de 
profil şi de la alte organizaţii 
sportive internaţionale;        

u) premiul naţional al Re-
publicii Moldova în domeniul 
literaturii, artei, arhitecturii, 
ştiinţei şi tehnicii, precum şi 
premiile elevilor şi profeso-
rilor animatori acordate, în 
mărimi stabilite în actele nor-
mative în vigoare, pentru per-
formanţele obţinute în cadrul 
olimpiadelor şi concursurilor 
raionale, orăşeneşti, munici-
pale, zonale, republicane, re-
gionale şi internaţionale.

v) veniturile obţinute de 
Administraţia zonei econo-
mice libere;

w) recompensa acordată 
membrilor gospodăriilor (fa-
miliilor) pentru participarea 
la sondajele selective efectu-
ate de organele de statistică;

x) veniturile persoanelor 
fizice obţinute din activitatea 
în baza patentei de întreprin-
zător;

y) veniturile obţinute de 
persoanele fizice, cu excepţia 
întreprinzătorilor individuali 
şi gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier), de la predarea mate-
riei prime secundare, precum 
şi de la livrarea producţiei din 
fitotehnie şi horticultură în 
formă naturală şi a producţiei 
din zootehnie în formă natu-
rală, în masă vie şi sacrifica-
tă;

z) veniturile obţinute în 
urma utilizării facilităţilor 
fiscale;

z¹ sumele în mărime de 15 
la sută din veniturile, pînă la 
impozitare, ale organizaţiilor 
şi întreprinderilor cooperatis-
te din cadrul cooperaţiei de 
consum repartizate fondului 
de dezvoltare a bazei tehnico-
materiale a acestor organizaţii 
şi întreprinderi;

z² mijloacele băneşti ob-
ţinute din fondurile speciale 
şi utilizate în conformitate cu 
destinaţia fondurilor;

z³ compensaţiile pagube-
lor morale.

z4) venitul obţinut ca ur-
mare a anulării restanţelor la 
bugetul public naţional;

z5) solda bănească a mili-
tarilor în termen, a elevilor şi 
cursanţilor (studenţilor) insti-
tuţiilor de învăţămînt militar 
şi ai instituţiei de învăţămînt 
superior cu statut de mare 
unitate specială;

z6) veniturile obţinute ca 
urmare a compensării daunei 
materiale cauzate, în partea 
în care compensaţia acordată 
nu depăşeşte dauna materială 
cauzată;

z7) plata depozitelor ga-
rantate din Fondul de garan-
tare a depozitelor în siste-
mul bancar, conform Legii 
nr.575-XV din 26 decembrie 
2003 privind garantarea de-
pozitelor persoanelor fizice în 
sistemul bancar.”

z8) veniturile sub formă 
de royalty ale persoanelor fi-
zice în vîrstă de 60 de ani şi 
mai mult.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Emir-Savaş” SC, pentru data de 24 iunie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL 
,,Cons Parcaj”.

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

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Alconsist”, pentru data de 2 septembrie 2010, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,Tas-
bradex”.

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 „Anax-Vis” şi cet. 
Biriucova Natalia, pentru data de 30 iunie 2010, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în 
calitate de pîrîţi la examinarea cauzei civile a asociatului SRL 
„Anax-Vis” Zaicov Serghei privind lichidarea întreprinderii.

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

Judecător   I. Gancear 
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SA „Profilcons”, pentru 
data de 2 iulie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SA „Sibila” privind încasarea datoriei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Roşca Oleg”, pentru data de 30 iunie 
2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Stefan cel Mare nr. 
73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL „Royal-Progres”. 

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

Judecător   Liliana Andriaş
 www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Befito-Grup”, pentru data de 12 
iulie 2010, ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Stefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată la cererea SRL „Standardul Calităţii” privind înca-
sarea datoriei. 

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

Judecător   Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită pre-
zentarea reprezentantului ÎI „Lica Spinei”, cu sediul în satul 
Nimoreni, Ialoveni, pentru data de 14 iulie 2010, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Stefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Gupo 
Grup” privind încasarea sumei de 2295,53 lei . 

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

Judecător   Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea lui Mihail Arseni, 
pentru data de 28 iunie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în 
cauza civilă „Eurobus Rent&Leas Gm bH” către „Mira Trans” 
SRL, Mihail Arseni.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea Marianei Arnăut, 
pentru data de 28 iunie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în 
cauza civilă „Eurobus Rent&Leas Gm bH” către „Mira Trans” 
SRL, Mariana Arnăut.

Judecător   V. Orîndaş 
 www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Mira Trans” SRL, pentru data de 28 iunie 2010, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă.

Judecător   V. Orîndaş 

 www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „XL PRINT”, pentru data de 5 iulie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă.

Judecător   V. Orîndaş 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Vladiolis”, pentru data de 28 iulie 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Agat-D” privind 
încasarea datoriei şi penalităţii.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Anco-Servis”, pentru data de 13 iulie 2010, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Proenergo Grup” privind 
încasarea sumei de 449 264 lei 32 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Grigalia”, pentru data de 22 sep-
tembrie 2010, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL „Comalimser”.

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

Judecător   Iu. ţurcan
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Perciuleac Vladimir, pentru data de 29 iunie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) 
în calitate de pîrît, dosarul civil nr. 2-2293/2010, BC „Mobi-
asbanca Groupe Société Générale” către Perciuleac Vladimir 
privind încasarea datoriei. 

Judecător   Elena Cojocari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Abbasov Gamet, pentru data de 29 iunie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît, dosarul civil nr. 2-2312/2010, BC „Mobiasbanca Gro-
upe Société Générale” către Abbasov Gamet privind încasarea 
datoriei. 

Judecător   Elena Cojocari
www 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea rep-
rezentantului ÎS „Cadastru” şi reprezentantului „Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică”, pentru data de 29 iunie 2010, 
ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în cali-
tate de persoane cointeresate în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Buge petricanca” privind constatarea faptului de transmitere 
a imobilului din str. Petricani nr. 19/4 mun. Chişinău.

Judecător   Ig. Vornicescu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău comunică că la data de 
22 iulie 2010, ora 9.30, examinează cauza privind recunoaşterea 
cet. Grădinari Agrepina Ion, născută la 27.06.1935, domiciliată 
în Chişinău, str. Gh. Madan nr. 46/6, apt. 99 ca decedată. Per-
soanele care deţin informaţie despre locul aflării sau alte date 
despre cet. Grădinari Agrepina Ion, sînt rugate să se prezinte la 
judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, str. Kiev nr.3, bir. 16.

Judecător   Elena Cobzac 
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fedoros Zinai-
da cu domiciliul cunoscut instanţei în Chişinău, str. G. Latină 
nr. 21/1, apt. 120, pentru data de 28 iunie 2010, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307.) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunaea lui Fedoros Victor 
privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător    Ina Dutca 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Gavriliţa Elena, pentru data de 30 
iunie 2010, ora 10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul civil inten-
tat la cererea SC „Diatest-Med” SRL privind încasarea datoriei 
şi a penalităţii.

Judecător   Aliona Roşca 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Octodenar”, pentru data de 13 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 SRL ,,Simco-Euro” privind înca-
sarea sumei de 33 262 lei 34 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 conformi-

tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SA „Nistru”, pentru data de 21 iulie 2010, ora 11.15, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SA ,,Sibila” privind încasarea 
sumei de 1416 lei.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Loxver”, pentru data de 9 iulie 2010, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea „Agat-D” privind 
încasarea datoriei.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui ICS „Hazar Design” SRL, pentru data de 16 septembrie 
2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Molazer Construct”, pentru data de 29 septembrie 
2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la 
cererea SA ,,Investprivat bank” BC.

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 reprezentantului SRL „Crisart-Lux”, pentru data de 30 
septembrie 2010, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA „Baza de Transporturi Auto” nr. 6 privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător   Iu. ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bîtca Gheorghe, domiciliat în Chişinău, str. Testimiţanu 
nr. 29/2, apt. 60„A”, pentru data de 24 iunie 2010, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Balan-Bîtca 
Galina.

Judecător    V. Efros
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pilici Tatiana, pentru data de 14 iulie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de reclamat pe dosarul civil la acţiunea ÎMGFL nr.8 privind 
încasarea datoriei.

Judecător    A. Catană
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lozan Ala, pentru data de 14 iulie 2010, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de reclamat pe dosarul civil la acţiunea ÎMGFL nr.8 privind 
încasarea datoriei.

Judecător    A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ţurcan Nina Ivan, cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, 
str. M. Eminescu nr. 56„A”, apt. 2, pentru data de 14 iulie 
2010, ora 13.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
ÎMGFL nr.8 privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grecu Dumitru, 
pentru data de 29 iunie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-2071/2010 la cererea lui Bahnaru Viorel privind 
încasarea datoriei. 

Judecător                                           Galina Moscalciuc
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Maliuta Vasili, pentru data de 29 iunie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir.12) în legătură 
cu examinarea cauzei civile la cererea Irinei Maliuta privind 
recunoaşterea pierderii dreptului la spaţiul locativ.

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu prevederile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Plast-Sistem” SRL, pentru data de 24 iunie 
2010, ora 16.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Euroasig Grup” către SC „Plast-Sistem” SRL.

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

Judecător      N. Plugari

Citaţii în judecată



Dreptul8 VINerI, 11 IuNIe 2010

Vasile LUPU, 
judecător Ungheni – 50 de ani

Mult stimate domnule Vasile Lupu,
Vine o zi cînd sufletul învinge orice umbră de tristeţe, 

cînd tot ce odinioară vi se părea dificil, dintr-odată vi se 
pare incredibil de uşor.

Frumoasa vîrstă la care sînteţi acum ne oferă oportu-
nitatea de a vă adresa un cald şi sincer mesaj de felicitare 
pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Munca, onestitatea, modestia, seriozitatea şi profesi-
onalismul sînt doar unele trăsături ce vă caracterizează.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă şi îm-
belşugată, bunăstare şi prosperare în familia dumnea-
voastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de respectul co-
legilor, de apreciarea criticilor obiectivi, de afecţiunea şi 
dragostea celor apropiaţi.

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie şi 
succese mari.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Ma-
riana Grama, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Facultatea de Drept USM; Elena Roibu, judecător Criu-
leni; Domnica Manole, judecător CA Chişinău; Oxana 
Robu, judecător Ciocana; Nina Matveeva, judecător 
CA Bălţi; Lilia ţurcan, judecător Donduşeni; Constan-
tin Damaschin, judecător Botanica; Vitalie Stratan, 
judecător Botanica; Dora Gavgaş, procuror Serviciu 
coordonare, organizare şi control; Tatiana Moroşan, 
specialist principal Serviciul reprezentarea învinuirii în 
Curtea de Apel Bălţi; Natalia Palamarciuc, procuror 
Orhei; Dana Spinei, specialist principal Secţia personal 
a Procuraturii Generale; Angela Verbneac, specialist 
principal Procuratura Criuleni; Olesea Vîrlan, procu-
ror Rezina; Natalia Ataman, procuror Centru; Rodica 
Tataru, procuror Bălţi; Ana ţigău, specialist principal 
Secţia personal a Procuraturii Generale; Sergiu Vasiliu, 
procuror, şef-adjunct Secţia judiciar-penală; Iurie Cuş-
nir, procuror Basarabeasca; Eugen Tofoi, procuror Cio-
cana; Valeriu Dermenji, procuror Ialoveni; Sergiu Paş-
caneanu, procuror Basarabeasca; Ion Popa, procuror 
Floreşti; Alexandr Coreţchi, procuror Soroca; Roman 
Vremea, procuror Edineţ. Mult stimaţi omagiaţi, este o 
onoare pentru noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, 
responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, astfel 
încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de îm-
pliniri 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

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-

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

         email vectortur14@gmail.com

În sfîrşit! Băutura care întinereşte
Cercetătorii nord-coreeni pretind că au pus la punct o 

super băutură, capabilă să multiplice neuronii şi să oprească 
îmbătrînirea pielii.

Băutura, care previne oxidarea celulelor, contine 60 
de tipuri de microelemente 
extrase din peste 30 de specii 
de plante, după cum relatează 
„The Telegraph”. 

Licoarea protejează şi de 
riduri sau pete maronii, pre-
venind şi bolile inimii. Efectul 
băuturii este vizibil imediat la 
nivelul pielii, tenul corectîndu-

şi în timp record imperfecţiunile. 
Licoarea, produsă de compania de stat Moranbong Car-

bonated Fruit Juice Joint Venture, a suscitat mai ales inte-
resul afaceriştilor chinezi şi germani, prezenţi la un tîrg, în 
luna mai, în Pyongyang.

În Chişinău, a fost deschisă o spălătorie auto 
unde maşinile sînt spălate de către dansatoare 

Principiul de a combina utilul cu plăcutul este imple-
mentat perfect la o spălătorie auto din strada Mihai Viteazul 
din capitală, unde maşinile sînt spălate de un grup de dansa-
toare. Şoferii îşi primesc maşina curată şi sînt răsfăţaţi şi cu 
un spectacol incendiar.

Reprezentanţii spălătoriei spun că ideea a fost preluată 
din Statele Unite ale Americii şi din alte ţări occidentale. 
Preţul unui asemenea show variază de la 200 la 250 de lei, 
în funcţie de automobil. Zilnic, sînt spălate în aşa manieră 
cîte şapte maşini.

Şoferii care vin să-şi spele maşinile trebuie să respecte 
însă şi o serie de reguli. Ei nu au voie să filmeze sau să foto-
grafieze fetele şi nici să discute cu ele. Dacă nu le respectă, 
fetele se retrag, iar şoferul pleacă cu maşina murdară şi fără 
a vedea spectacolul pînă la sfîrşit.

Un pacient a împuşcat mortal un medic care 
l-a diagnosticat greşit

Un pacient a împuşcat mortal, cu o puşcă de vînătoare, 
un medic care l-a diagnosticat greşit cu cancer, iar apoi s-a 
sinucis, au informat surse din cadrul poliţiei din regiunea 
Moscova.

Evenimentul s-a produs la prima oră a dimineţii la Cen-
trul medical al Academiei de Ştiinţe din Rusia, la circa 30 
de kilometri nord-vest de capitala rusă.

Polonia va lupta dur cu pedofilii
 Parlamentul polonez a introdus schimbări în codul penal. 

Cele mai mari amendamente privesc pedeapsa infractorilor 
acuzaţi de pedofilie, anunţă gazeta.pl. 

 Potrivit noilor reguli, infracţiunile sexuale comise faţă 
de membrii familiei sau persoane cu vîrsta de pînă la 15 
ani vor fi considerate crime. Amendamentele fac posibil şi 
tratamentul infractorului, de repartizarea căruia la un cen-
tru de terapie va hotărî judecata. Condamnatul va fi supus 
regulat aşa-zisei castrări chimice, pînă ce pericolul întoar-
cerii pe drumul greşit va fi diminuat. Iar dacă pedofilul se 
va opune tratamentului, va ajunge pe ani buni după gratii.  
Cei care vor acosta minorii prin intermediul internetu-
lui pentru a săvîrşi o infracţiune sexuală riscă o pedeap-
să de trei ani închisoare, iar persoanele care vor face oferte 
sexuale de acest gen pe internet vor fi închise pe doi ani.  
Proiectul noii legi a fost iniţiat de premierul Donald Tusk, care 
încă în 2008 a ordonat să se ia măsuri în problema pedofiliei. 
Adoptarea amendamentelor a fost grăbită şi de un caz şocant 
ce s-a întîmplat într-un sat din estul Poloniei, unde a fost ares-
tat un bărbat care timp de şase ani şi-a abuzat sexual fiica.

Pacientul fusese externat recent din acest spital, unde 
– după ce a fost diagnosticat cu cancer – a fost supus unei 
intervenţii chirurgicale, a declarat un purtător de cuvînt al 
poliţiei pentru agenţia Interfax.

În ciuda intervenţiei, starea sa nu s-a îmbunătăţit, iar pa-
cientul s-a îndreptat spre un alt spital, unde i s-a comunicat 
că boala sa nu era oncologică.

Pacientul a venit marţi-dimineaţă la spitalul iniţial, cu 
o puşcă de vînătoare de calibru 16 ascunsă într-un sacou, a 
pătruns în biroul medicului său şi i-a tras un glonte în cap, 
după care s-a sinucis cu două gloanţe în abdomen.

Medicul ucis, Aleksei Mamomov, în vîrstă de 55 de ani, 
era directorul adjunct al Centrului medical, după cum a in-
format ziarul digital Lenta.ru.

Fetiţa de 7 ani, în corp de bunică! Îmbătrîneşte 
de 8 ori mai repede

În interior este la fel ca orice alt copil de 7 ani, însă exte-
riorul seamănă cu înfăţişarea unei bătrîne.  Ashanti Elliott-
Smith suferă de o boală extrem de rară, care o face să îmbă-
trînească de opt ori mai repede decît un om normal.

Asta înseamnă că atunci cînd 
va avea 10 ani, din punct de ve-
dere fizic va fi ca o femeie de 80 
de ani. Însă, chiar şi acum, cînd 
se joacă împreună cu prietenii 
săi, sau cînd dansează pe muzi-
ca ei favorită, micuţa Ashanti se 
luptă cu problemele unui om bă-
trîn: artrita, sau inima prea fragilă.

Însă Phoebe, mama de 24 de ani a lui Ashanti, este ho-
tărîtă să îi ofere micuţei sale o copilărie cît mai normală şi 
mai fericită.

Cumplita boală îi scurtează durata vieţii la doar 13 ani, 
însă chiar acest lucru i-a determinat pe membrii familiei 
Elliott-Smith să trăiască fiecare zi la maxim!

Ashanti măsoară puţin peste 1 metru, iar greutatea pe 
care o are este cea corespunzatoare unui copil de 3 ani, iar 
din acest punct de vedere părinţii ei sînt foarte atenţi la ali-
mentele pe care micuţa le mănîncă.

Anul trecut, părinţii au dus-o pe Ashanti la o clinică 
specializată cu tratarea acestor afecţiuni din Franţa, însă 
tratamentul la care este supusă fetiţă nu îi poate lungi viaţa, 
însă cu siguranţă i-o îmbunătăţeşte.

„Cel mai greu lucru din lume este să îi spunem fiicei 
noastre că va pleca dintre noi prea curînd...”, au declarat 
îndureraţi cei doi părinţi.
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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

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!
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