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Abordări privind persoanele 
dispărute fără veste în cadrul 
conflictelor armate

Noi practici în combaterea traficului de persoane şi a migraţiei 
ilegale, acumulate la Minsk

În perioada 18-29 mai 2009, în oraşul Minsk, Republica 
Belarus, în incinta Centrului internaţional de pregătire, ridica-
rea calificării şi perfecţionarea cadrelor în domeniul migraţiei 
şi traficului de persoane pe lângă Academia Ministerului Afa-
cerilor Interne din Belarus, reprezentanţi ai Centrului pentru 
combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor 
Interne RM au participat la un curs de instruire cu genericul 
“Combaterea traficului de persoane, analiză sistemică, co-
operare internaţională şi căile de perfecţionare a practicii de 
aplicare a legii”. Evenimentul a fost organizat de Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie pentru colaboratorii organelor 
de drept din Belarus, Moldova şi Ucraina.

Scopul orelor l-a constituit perfecţionarea nivelului pro-
fesional al persoanelor antrenate în combaterea traficului de 
persoane şi a migraţiei ilegale, familiarizarea cu tendinţele 
actuale în domeniul traficului de persoane, cu noile metode de 

cooperare internaţională, precum şi schimbul de experienţă.
O atenţie deosebită a fost abordată problemelor de formare 

în viitorul apropiat a grupurilor de urmărire penală internaţio-
nală, a grupurilor specializate în acumularea probelor, în cali-
ficarea infracţiunilor, precum şi admiterii în calitate de probe a 
datelor obţinute prin activitatea operativă de investigaţii până 
la pornirea urmăririi penale, a rezultatelor audierii persoanelor 
incluse în programul de protecţie a martorilor şi a colaboratori-
lor organelor de drept infiltraţi în organizaţiile criminale.

În cadrul celor 8 zile de instruire, participanţii au fost an-
trenaţi în lecţii practice cu deplasarea la Aeroportul Internaţi-
onal Minsk-2, unde le-au fost prezentate paşapoarte false ale 
cetăţenilor diferitor ţări, precum şi ale ţărilor inexistente (acte 
care sunt utilizate la traversarea frauduloasă a frontierei) şi 
metodele cele mai simple de identificare a indicilor de falsifi-
care a paşapoartelor.

O dimineaţă de un deo-
sebit calm, cu aer proaspăt, 
cer senin şi soare blând pla-
nând asupra unei mulţimi de 
oameni chipul cărora 
denotă blândeţe şi pu-
ritate sufletească.

Cu flori în mâini şi 
lumânări aprinse, s-au 
adumat cu toţii în cur-
tea bisericii „Întâmpi-
narea Domnului” din 
cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova 
(USM) pentru a marca 
o dublă sărbătoare pri-
lejuită de absolvirea 
Academiei Teologice 
de către studenţi şi de 
sfinţirea Troiţei de la 
intrarea în USM din 
strada Mitropolit Bă-
nulescu-Bodoni nr.2.

Pe lângă mulţi-
mea de enoriaşi, la 
eveniment au partici-
pat remarcabili oas-
peţi printre care: Înalt 
Preasfinţitul Vladimir, 
mitropolitul Chişinău-
lui şi al Moldovei, Gheorghe 
Ciocanu, rectorul  USM, alţi 
reprezentanţi din adminis-
traţia universităţii, precum şi 
profesori şi studenţi.

După serviciul divin sus-
ţinut de Mitropolitul Moldo-
vei şi de alte feţe bisericeşti 
notorii, tuturor celor prezenţi 

la eveniment, în special ab-
solvenţilor, le-au fost adresa-
te frumoase cuvinte de felici-
tare şi  mulţumire din partea 

mitropolitului şi a conducerii 
USM. 

În alocuţiunea sa, Mitro-
politul Chişinăului şi al Mol-
dovei, Vladimir, a mulţumit 
administraţiei USM, adresând 
cuvinte de gratitudine şi tutu-
ror celor care au înălţat rugă-
ciuni în biserica din cadrul 

USM, celor care au contribuit 
la înălţarea Troiţei „pe lângă 
care creştinul ortodox trecând 
va pune semnul sfintei cruci 

pe piept şi va mulţumi Dom-
nului pentru cele realizate, 
aceasta demonsrând faptul că 
în această universitate îşi află 
rostul oameni cu credinţă”, a 
mai spus el.

La rândul său, Gh. Cioca-
nu, a remarcat că atât biserica 
”Întâmpinarea Domnului”, 

cât şi troiţa recent construită 
generează în sufletele oame-
nilor acea rază luminoasă şi 
sfântă. Astfel, toţi acei care 
trec prin preajma sa îşi fac 
semnul crucii, aşa a fost în-
totdeauna. Este necesar de 
a promova valorile creştine 
care emană acea lumină şi 

căldură sacră de care are atâta 
nevoie sufletul omenesc.

Făcând referire  la sem-
nificaţia troiţei, protoiereul 
Octavian Moşin a subliniat: 

„Această deosebită creaţie 
cu chipul Mântuitorului  care 
are pe verso icoana Maicii 
Domnului făcătoare de mi-
nuni şi sporirea minţii va 
spori mintea tuturor învăţă-
ceilor, celor care sunt ataşaţi 
de USM. În final urmează să 
lucrăm cât mai mult cu su-

fletele credincioşilor ca să-i 
apropiem şi mai mult de cre-
dinţă”.

Totodată, menţionăm fap-
tul că mai mulţi slujitori ai 
bisericii s-au învrednicit de 

distincţii mitropolitane, pre-
oţeşi, iar Gh. Ciocanu a fost 
decorat cu cea mai înaltă dis-
tincţie bisericească –  medalia 
în cinstea binecredinciosului  
voievod   Ştefan cel Mare şi 
Sfânt.

La finele evenimentului, 
Înalt Prea Sfinţitul Vladimir 

a dăruit fiecărei persoane pre-
zente câte o iconiţă ca simbol 
al viabilităţii credinţei creşti-
ne ortodoxe.

Irina BUREA    

E bine să ai putere, dar e şi mai bine să n-ai nevoie de putere. 
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Moment al viabilităţii credinţei ortodoxe la USM
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l Curtea Constituţională

În şedinţa sa din 4 iunie, 
Curtea Constituţională a exa-
minat sesizarea Curţii Supre-
me de Justiţie asupra excep-
ţiei de neconstituţionalitate 
a prevederilor Hotărârii Gu-
vernului nr.923 din 4.09.2001 
„Cu privire la plasarea în 
câmpul muncii a absolvenţi-
lor instituţiilor de învăţământ 
superior şi mediu de speciali-
tate de stat” (cu modificările 
şi completările operate ulte-
rior prin hotărârile  nr.1551 
din 23.12.2003 şi nr.43 din 
25.04.2006.

Subiectul sesizării indică 
drept temei pentru înaintarea 
ei faptul că prin adoptarea 
hotărârii în cauză Guvernul 
şi-a depăşit împuternicirile, 
deoarece organizarea învăţă-
mântului şi regimul general 
privind raporturile de mun-
că urmează a fi reglementate 
prin lege organică, adică sunt 
în competenţa Parlamentului. 

Curtea Supremă de Justi-
ţie consideră că actul guver-
namental contestat a instituit 
norme juridice primare im-
perative pentru instituţiile de 
învăţământ superior şi mediu 
de specialitate de stat, pentru 
studenţii şi elevii înmatri-
culaţi în anul I de studii în 
grupele cu finanţare de stat, 
pentru absolvenţii instituţii-
lor respective de învăţământ, 
precum şi pentru anumiţi su-
biecţi de drept privat. Aceste 
norme impun respectivele 
instituţii să încheie cu studen-

ţii şi elevii contracte privind 
instruirea şi plasarea lor în 
câmpul muncii după absol-
vire în funcţie de necesităţile  
statului, obligă absolvenţii 
să lucreze 3 ani în unităţile 
şi structurile în care au fost 

repartizaţi în conformitate 
cu ofertele ministerelor, al-
tor autorităţi administrative 
centrale şi ale administraţiei 
publice locale, iar în caz de 
nerespectare a acestei preve-
deri – să restituie în bugetul 
de stat cheltuielile pentru in-
struire. Restituirea integrală a 
cheltuielilor către instituţia de 
învăţământ, în cazul în care 
n-a făcut-o absolventul, este 
pusă în seama agenţilor eco-
nomici privaţi care angajează 
tinerii specialişti care nu au 
onorat repartizarea în secto-
rul public.

Analizând Hotărârea 
nr.923, dar şi punctele de 
vedere solicitate  în procesul 
examinării prealabile de la 

diverse instituţii de stat, aca-
demice şi neguvernamentale, 
ale reprezentanţilor Guver-
nului, Ministerului Educaţiei 
şi Tineretului, Ministerului 
Economiei şi Comerţului pre-
zenţi la proces, Curtea Consti-

tuţională a 
confirmat 
constituţi-
onalitatea  
actului su-
pus con-
trolului.

Argu-
m e n t e l e 
principale 
în favoa-
rea aces-
tei decizii 
sunt urmă-
toarele:

– hotărârea nu reglemen-
tează organizarea generală 
a învăţământului şi regimul 
general privind raporturile de 
muncă, ci dispune utilizarea 
raţională a mijloacelor publi-
ce destinate învăţământului 
de stat, ea fiind emisă pentru 
executarea prevederilor legale 
în domeniul învăţământului; 

– reieşind din preceptele 
constituţionale, Guvernul este 
în drept să stabilească criterii 
de reglementare contractuală 
a raporturilor de muncă din-
tre absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ cu finanţare de la 
buget şi prestatorii de locuri 
de muncă pentru aceştia;

– în scopul asigurării ne-
cesităţilor economiei naţio-

nale, Guvernul poate solicita 
instituţiilor  de învăţământ să 
pregătească anumite categorii 
de specialişti, iar pe cei care 
şi-au făcut studiile în grupe 
cu finanţare de la buget este 
în drept să-i determine să se 
încadreze în câmpul muncii  
conform repartizării;

– hotărârea nu limitează 
exercitarea drepturilor şi obli-
gaţiilor prevăzute de legisla-
ţia muncii, deoarece urmăreş-
te doar asigurarea executării 
obligaţiunilor asumate prin 
contract, or libertatea muncii 
nu presupune  şi libertatea de 
a  ignora asemenea  obligaţi-
uni (în cazul dat – de a lucra 3 
ani conform repartizării, sub 
sancţiunea restituirii  cheltu-
ielilor pentru studii dacă nu 
este onorată prevederea con-
tractiuală). 

Ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate a Hotă-
rârii Guvernului „Cu privire 
la plasarea în câmpul muncii 
a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ superior şi mediu 
de specialitate de stat” are la 
bază judecarea cazului absol-
ventului Academiei de Poliţie 
„Ştefan cel Mare”, Andrian 
Moroi, care este impus de 
către Ministerul Afacerilor 
Interne să restituie cheltuieli-
le de instruire pe motiv că nu 
şi-a respectat obligaţia de a 
munci timp de 3 ani după ab-
solvire în structura în care a 
fost repartizat conform ofer-
tei ministeriale.

Specialiştii  pregătiţi  pe banii statului au anumite obligaţiuni

Sesizarea deputatului în 
Parlament Vladimir Filat (le-
gislatura a XVI-a) solicita 
controlul constituţionalită-
ţii unor prevederi ale Legii 
nr.273-XVI din 7 decembrie 
2007 „Pentru modificarea şi 
completarea unor acte legis-
lative” şi ale Legii nr.76-XVI 
din 10 aprilie 2008 „Pentru 
modificarea şi completarea 
Codului electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997”. 
Normele contestate se referă 
la  incompatibilitatea deţine-
rii multiplei cetăţenii cu ocu-
parea funcţiilor de demnitate 
publică, cu statutul de deputat 
în Parlament şi cu accesul la 
secretul de stat. Ele se conţin 
în  următoarele acte legisla-
tive: Legea cu privire la Gu-
vern, Legea cu privire la po-
liţie, Legea privind Curtea de 
Conturi, Legea cu privire la     
Curtea Constituţională, Legea 
cu privire la statutul judecă-
torului, Legea cu privire la 
Banca Naţională a Moldovei, 
Legea cu privire la Serviciul 
de Protecţie şi Pază de Stat, 
Legea privind Comisia Naţio-
nală a Pieţei Financiare, Legea 
privind Serviciul de Informa-
ţii şi Securitate al Republicii 
Moldova, Legea serviciului 
în organele vamale, Legea cu 
privire la procedura de alege-
re a Preşedintelui Republicii 
Moldova, Legea cu privire la 

serviciul diplomatic, Legea cu 
privire la Procuratură, Legea 
Serviciului de Stat de Curieri 
Speciali, Legea cu privire la 
secretul de stat, Legea servi-
ciului public, Legea cu privire 
la Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Co-
rupţiei, Codul Electoral.

Autorul sesizării solici-
ta, de asemenea, controlul 
constituţionalităţii prevederii 
conform căreia Guvernul ur-
mează să asigure identificarea 
persoanelor din categoriile 
specificate de Legea nr.273-
XVI care deţin şi cetăţenia 
altor state şi să remită infor-
maţia respectivă organelor in-
teresate, alte câteva stipulări 
ale actului dat.

Pentru motivarea cerin-
ţelor înaintate s-a invocat 
caracterul discriminatoriu al 
normelor contestate în raport 
cu cetăţenii Republicii Mol-
dova care deţin şi cetăţenia 
altor state, considerându-se 
că  impunerea de restricţii la 
ocuparea de funcţii publice 
contravine mai multor arti-
cole ale Constituţiei, ignoră 
prevederi ale tratatelor inter-
naţionale la care ţara noastră 
este parte, în primul rând ale 
Convenţiei Europene cu pri-
vire la cetăţenie şi Convenţiei 
pentru Apărarea  Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Funda-
mentale. 

În baza examinării preli-
minare a tuturor aspectelor 
politico-juridice ale proble-
mei abordate în sesizare, a 
punctelor de vedere solicitate 
de la diverse instituţii de stat 
şi academice, audiind expli-
caţiile prezentate în proces 
de către reprezentanţii su-
biectului sesizării, Parlamen-
tului şi Guvernului, Curtea 
Constituţională a constatat că 
modificările şi completările 
operate prin legile contestate 
sunt necesare într-o societate 
democratică şi corespund ri-
gorilor şi scopurilor constitu-
ţionale. Ele nu încalcă dreptul 
persoanei de a candida pentru 
alegeri şi de a fi ales, nu dă-
unează esenţei liberei expri-
mări a  voinţei poporului în 
alegerea corpului legislativ, 
nu privează de substanţă nici 
dreptul de acces la o funcţie 
publică, ci doar condiţionea-
ză exerciţiul dreptului de a 
deţine anumite funcţii publi-
ce, inclusiv pe cele de deputat 
şi de Preşedinte al Republicii 
Moldova.

Totodată, interdicţiile im-
puse se referă doar la funcţiile  
în exerciţiul cărora deţinătorii 
lor  au acces la secretul de 
stat, asigură independenţa po-
litică şi economică a statului, 
integritatea teritorială şi su-
veranitatea statului, regimul 
constituţional, apără dreptu-

rile şi interesele cetăţenilor. 
Mai ales că  este la latitudinea 
persoanei interesate să aleagă 
între funcţia la care pretinde 
şi deţinerea mai multor cetă-
ţenii.

Cât priveşte invocata 
ignorare a prescripţiilor tra-
tatelor internaţionale la care 
ţara noastră este parte, Curtea 
Constituţională a constatat 
că, la  fel ca şi în alte state 
ale lumii, Constituţia Repu-
blicii Moldova statuează clar 
că suveranitatea nu poate fi 
transmisă nimănui. Aderând 
la multiple convenţii şi tra-
tate internaţionale în diverse 
domenii, inclusiv în cel al 
drepturilor omului, Republica 
Moldova nu a  transmis nici 
una din prerogativele suvera-
nităţii de stat vreunei institu-
ţii din afara cadrului naţional. 
Or, activitatea legislativă este 
una din prerogativele suvera-
nităţii de stat pe plan intern.

Întrucât noua Lege „Cu 
privire la Procuratură”, intrată 
în vigoare la 17 martie anul 
curent, nu conţine prevederi 
referitoare la deţinerea cetă-
ţeniei altor state, Curtea Con-
stituţională a sistat procesul 
pentru  controlul constituţio-
nalităţii art.19 alin.(1) al Legii 
cu aceeaşi denumire din 14 
martie 2003. Toate celelalte 
prevederi legale contestate au 
fost declarate constituţionale.

Restricţiile  pentru deţinerea anumitor funcţii de către 
persoanele cu multiple cetăţenii se menţin

Partidul de guvernământ a găsit o 
metodă interesantă să economisească 
peste 4 mln lei

Comuniştii au găsit o metodă interesantă să economiseas-
că peste 4 mln lei. Un grup de deputaţi din fracţiunea majo-
ritară a depus la Biroul Permanent al Parlamentului o iniţia-
tivă legislativă care prevede anularea indemnizaţiei unice în 
mărime de şase salarii lunare care li se achită deputaţilor în 
cazul dizolvării Parlamentului.

Ei precizează că salariul unui deputat este de 7,1 mii lei, 
iar dacă iniţiativa va fi adoptată, se vor economisi peste 4 
mln lei. 

Proiectul urmează să fie adoptat de Parlament la data de 
10 iunie.

Cetăţenii moldoveni pot călători în 
Ucraina fără modificări 

În legătură cu publicarea Hotărârii Guvernului ucrainean 
nr. 445 “Cu privire la modificările Regulamentului de intrare a 
cetăţenilor străini şi a persoanelor fără cetăţenie în Ucraina şi 
ieşirea acestora din Ucraina, precum şi tranzitarea teritoriului 
ucrainean” prin care cetăţenii moldoveni, alături de cetăţenii 
altor ţări ale lumii, urmează să confirme la punctele de trecere 
acoperire financiară pentru toate zilele petrecute pe teritoriul 
Ucrainei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
informează că autorităţile moldoveneşti se află în contact 
permanent cu partenerii ucraineni în probleme care ţin de 
trecerea frontierei de către cetăţenii celor două state. În acest 
context, în timpul apropiat vor avea loc consultări bilaterale cu 
autorităţile ucrainene în subiecte de interes comun, în cadrul 
cărora vor fi examinate teme prioritare, inclusiv modificările 
în regimul de trecere a frontierei pe care partea ucraineană 
intenţionează să le introducă.

Totodată, MAEIE precizează că autorităţile ucrainene 
încă nu au elaborat un mecanism de aplicare a deciziei 
nominalizate, motiv pentru care cetăţenii moldoveni pot 
traversa în continuare frontiera moldo-ucraineană în baza 
regulilor aflate în vigoare până la adoptarea Hotărârii nr. 
445. Ministerul roagă cetăţenii care vor întîmpina eventuale 
bariere artificiale la trecerea hotarului să le semnaleze MAEIE 
(Departamentul Afaceri Consulare, tel. 20.10.40, 20.10.41, 
e-mail: consdep@mfa.md) sau autorităţilor de frontieră 
ale Republicii Moldova pentru înlăturarea lor imediată. 
Despre modificările survenite la acest subiect populaţia va fi 
informată fără întîrziere. 

Leul tare a pus pe brânci 
producatorii autohtoni

Intervenţiile autorităţii monetare din ultimul an au fost 
atât de masive încât au făcut posibilă aprecierea leului faţă de 
coşul valutar. Pe lângă o pătrime din rezervele internaţionale 
brute epuizate, aceste intervenţii i-au costat pe producătorii 
autohtoni aproximativ 1,2 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
1,7% din PIB.

Concluziile sunt făcute în studiul „Impactul ratei de 
schimb a monedei naţionale (MDL) asupra fermierilor din 
Republica Moldova”, realizat de IDIS Viitorul la comanda 
Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova.

Potrivit autorilor studiului, aprecierea din ultimii ani a le-
ului moldovenesc în raport cu valutele altor state a fost rezul-
tatul unei politici economice neprofesioniste şi nocive pentru 
agenţii economici naţionali. Aprecierea monedei naţionale, 
pe lângă barierele impuse la exportul produselor agricole, in-
capacitatea guvernului de a proteja interesele producătorilor 
agricoli naţionali pe pieţele externe, seceta la nivel regional 
din 2007 au făcut ca Republica Moldova să ajungă în 2008, 
pentru prima dată în istorie, o ţară net importatoare de pro-
duse agricole.

Aprecierea leului a lovit în primul rând în competitivi-
tatea produselor agricole cu o pondere relativ mare a costu-
rilor locale, explică autorii. Cele mai afectate segmente au 
fost legumicultura şi creşterea fructelor, segmente care au 
o valoare adăugată relativ înaltă, aduc o contribuţie foarte 
semnificativă la Produsul Intern Brut creat în agricultură şi 
care asigură sezonier mai multe locuri de muncă decât alte 
sectoare agricole.

Flashu
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Pe lângă multitudinea de proble-
me pe care le implică conflictele ar-
mate, una dintre cele mai stringente 
vizează persoanele  dispărute fără 
veste. 

Acest subiect a fost abordat pe 
larg în cadrul unei mese rotunde cu 
genericul „Persoanele dispărute fără 
veste: situaţia actuală, concluzii şi 
recomandări”. La întrunire au parti-
cipat reprezentanţi ai Curţii Consti-
tuţionale, Guvernului, Procuraturii 
Generale, Centrului de Expertiză 
Legală, Întreprinderii municipa-
le  „Servicii funerare”, Societăţii 
naţionale a Crucii Roşii, Comisiei 
Unificate de Control, instituţiilor de 
învăţământ superior etc.

Potrivit lui Vitalie Gamurari, 
decanul Facultăţii de drept a Uni-
versităţii Libere Internaţionale din 
Republica Moldova (ULIM),  masa 
rotundă a fost organizată în confor-
mitate cu planul de activitate  al Co-
mitetului  naţional pentru consulta-
re şi punere în aplicare a dreptului 
umanitar în Republica Moldova, cu 
scopul de a analiza corespunderea 
legislaţiei naţionale  şi mecanisme-
lor în căutarea persoanelor  dispă-
rute fără veste  în cadrul conflic-
telor armate cu cerinţele dreptului 
internaţional umanitar; s-a abordat, 
de asemenea, necesitatea elaborării 
unui proiect de lege care ar aprecia 
statutul juridic al persoanelor dis-
părute fără veste  în conflictele ar-
mate,  mecanismului de căutare ale 
acestora, precum şi drepturile rude-
lor  celor dispăruţi.

 În alocuţiunea sa de salut, Elena 
Mocanu, viceministru al Justiţiei, 
preşedintele Comitetului naţional 
pentru consultanţă şi punere în apli-
care a dreptului umanitar, a subliniat 
că Republica Moldova a ratificat o 
mare parte dintre instrumentele in-
ternaţionale, inclusiv din domeniul 
dreptului umanitar, iar implemen-
tarea lor este o obligaţie onorabilă 

a statului dar şi a întregii societăţi, 
problema persoanelor dispărute fără 
veste în conflictele armate fiind una 
care nu trebuie neglijată chiar dacă 
nu avem un conflict armat activ la 
moment.

„Deşi la mo-
mentul actual nu 
suntem implicaţi 
în niciun con-
flict armat, avem 
o istorie  care 
ne aminteşte de 
cel de-al doilea 
război mondial, 
conflictul trans-
nistrean în urma 
cărora s-au  înre-
gistrat cazuri  de 
dispariţie a per-
soanelor. O cifră 
exactă în acest 
sens nu putem 
să dăm pentru că 
nimeni nu o cu-
noaşte, dar ştim 
că există multe 
familii care vor 
să afle unde le 
sunt cei dragi. 
Este o tragedie 
pentru întreaga 
naţiune şi nu pu-
tem neglija acest 
fapt, chiar dacă 
numărul persoa-
nelor dispărute 
ar fi mai mic 
decât cel la care ne aşteptăm. Din 
păcate, dispariţia acestor persoane 
implică probleme nu numai de or-
din naţional, ci şi internaţional, ne-
cesitând interconexiune în activita-
tea statelor care au ratificat tratatele 
internaţionale din domeniul vizat.

Orice prevedere a unui act in-
ternaţional  la care ţara noastră a 
aderat a fosr urmată de ajustarea 
legislaţiei în vederea implementării 
eficiente a normelor  internaţionale. 

Trebuie să recunoaştem că ajustarea 
legislaţiei nu este suficientă dacă 
normele  din actele legislative, indi-
ferent de nivelul lor (naţionale sau 
internaţionale) nu sunt conştientiza-

te de către societate. Şi dacă cadrul 
legal din domeniul dat în mare parte 
este ajustat, este necesară o aborda-
re mai profundă a acestei probleme 
pentru a identifica acele lacune care 
ne împiedică să demarăm cu succes 
activităţile de căutare, identificare a 
persoanelor dispărute în situaţiile de 
conflict armat, precum şi activităţile 
de identificare a familiilor care sunt 
în căutarea celor apropiaţi”, a mai 
remarcat  E. Mocanu.

Făcând referire la una din la-
cunele importante existente la ca-
pitolul respectiv, Andrei Covrig, 
preşedintele Asociaţiei de Drept 
Umanitar din Republica Moldova, a 

specificat că este 
imperios necesa-
ră aprobarea unui 
act normativ cu 
privire la persoa-
nele dispărute fără 
veste, ceea ce este 
foarte important 
pentru băştinaşii 
noştri pentru că 
au trecut prin mai 
multe conflicte 
armate.

C o n f l i c t e l e 
armate constituie 
o tragedie pentru 
toţi cei implicaţi, 
iar situaţia per-
soanelor dispăru-
te  în cadrul lor 
generează o mul-
titudine de semne 
de întrebare. „Şi 
până nu găsim 
răspuns la adresa 
fiecărei persoane 
dispărute nu pu-
tem sta liniştiţi. În 
acest sens vreau 
să menţionez că 
va fi elaborată o 
lege care va abor-
da în exlusivitate 

această problemă şi vreau ca aceas-
tă lege să fie una perfectă; vom avea 
grijă de acest lucru deoarece curtea 
constituţională  este acel organ care 
supravegheză respectarea Legii 
fundamentale a Republicii Moldo-
va care evidenţiază două aspecte: 
pe de o parte, responsabilitatea sta-
tului faţă de cetăţean şi pe de altă 
parte responsabilitatea cetăţeanului 
faţă de stat”, a menţionat în context 
Dumitru Pulbere, preşedintele Cur-

ţii Constituţionale din Republica 
Moldova.

Totodată Patrik Zand, consilier 
regional în probleme juridice, şeful 
Serviciului consultativ în proble-
mele juridice pentru implementarea 
dreptului internaţional umanitar  în 
ţările CSI, Delegaţia  Regională a 
Comitetului Internaţional al Crucii 
Roşii (Moscova) au relevat faptul 
că în ţara noastră există condiţii de 
a soluţiona problema referitoare la 
persoanele dispărute în cadrul con-
flictelor armate. 

„Putem privi cu optimism în 
viitor, deoarece în Moldova există 
voinţă politică pentru a întreprin-
de măsuri adecvate ce se referă la 
persoanele dispărute fără veste, pre-
cum şi la ameliorarea situaţiei rude-
lor şi familiilor acestora”, a conchis 
P. Zand.

În final, participanţii la masa ro-
tundă au făcut bilanţurile activităţii 
şi au emis un şir de recomandări, 
printre care: crearea unei structuri 
interdepartamentale care ar avea în 
vizor prizonierii de război şi persoa-
nele dispărute fără veste; ratificarea 
de către ţara noastră a Convenţiei 
ONU referitoare la dispariţiile for-
ţate; semnarea acordurilor bilaterale 
cu alte ţări care ar stabili măsurile 
pentru păstrarea şi eternizarea me-
moriei militarilor şi victimelor din 
rândul populaţiei civile care au de-
cedat în războaie şi statutul înhumă-
rilor; efectuarea măsurilor pentru 
identificarea militarilor etc.

Evenimentul a fost organizat  de 
către Comitetul naţional pentru con-
sultanţă şi punere în aplicare a drep-
tului umanitar, Delegaţia Regională 
cu sediul la Moscova  a Comitetului 
Internaţional  al Crucii Roşii, Uni-
versitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, Asociaţia de Drept Uma-
nitar din Republica Moldova.

Irina BUREA

Abordări privind persoanele dispărute fără veste 
în cadrul conflictelor armate

Accente

3000 lei pentru permis de conducere
Un instructor auto din raionul Făleşti este suspectat de 

trafic de influenţă. Este vorba despre Serghei Malinovschi, în 
vîrstă de 32 de ani, activînd în calitate de instructor-auto în 
oraşul Făleşti. Acesta a extorcat de la un cetăţean din aceeaşi 
localitate 3000 de lei. În schimbul acestei sume, Malinovschi 
se obliga să-i elibereze un permis de conducere, fără ca solici-
tantul să frecventeze orele de studiu.

Suspectul a ajuns pe mâna poliţiei din Făleşti în momentul 
în care a primit suma extorcată, poliţia presupunînd că acest 
caz nu este primul în activitatea lui Malinovschi.

În prezent forţele de ordine cercetează cazul în vederea 
stabilirii tuturor circumstanţelor. În privinţa lui Malinovschi 
a fost iniţiată o cauză penală în baza art.326 al.1 Cod Penal 
al RM. Dacă va fi găsit vinovat de “trafic de influenţă”, sus-
pectul riscă să achite o amendă în mărime de la 10 000 pînă 
la 30 000 de lei sau să stea după gratii pînă la 5 ani.

Tâlhărie la miez de noapte
Un bărbat din oraşul Orhei a fost victima unui atac tâlhă-

resc în miez de noapte, chiar în locuinţa sa. Potrivit Ministeru-
lui Afacerilor Interne (MAI), la  6 iunie curent, la unitatea de 
gardă a Comisariatului de poliţie Orhei a parvenit o informaţie 
de la Serghei Botezatu, care a anunţat că a fost bătut şi jefuit. 

Victima, de 38 de ani, a mărturisit poliţiştilor că în noaptea 
de 6 iunie curent, în jurul orei 1.00, persoane necunoscute au 
dat buzna în casă, unde l-au bătut, aplicându-i mai multe lovi-
turi în regiunea capului, după care au sustras un televizor de 
model “TCL” şi au dispărut. 

Pentru a pune mâna pe infractori, forţele de ordine au avut 
nevoie doar de câteva ore. Astfel, aceştia  s-au dovedit a fi 
Alexandru Ustica, în vârstă de 32 de ani, şi Lilian Bobână, 
de 22 de ani, ambii locuitori ai satului Vatici, raionul Orhei.  
Audiaţi de oamenii legii, suspecţii şi-au recunoscut vina, iar 

televizorul a fost găsit în timpul percheziţiei la domiciliul lui 
Ustica. 

Actualmente, poliţia cercetează toate circumstanţele în care 
a fost săvârşită infracţiunea, pentru a lua o decizie conform le-
gislaţiei în vigoare.

Plantaţii de cînepă în UTA Găgăuzia
Două plantaţii cu 28 000 plante de cânepă au fost depistate 

de angajaţii Direcţiei Afacerilor Interne (DAI)  zilele trecute 
într-o fâşie forestieră din satul Congazcic, raionul Comrat.

Potrivit MAI, cercetările poliţieneşti au stabilit că fîşia fo-
restieră este deservită de pădurar, care a declarat forţelor de 
ordine că nu a dat atenţie acestor plante, considerându-le săl-
batice.

Încă un caz de acest gen a fost descoperit de ofiţerii DAI 
UTA Gagauzia la 2 km de oraşul Vulcăneşti.

Pe un teren agricol plantat cu porumb, poliţia a depistat o 
plantaţie de circa 4,5 ha cu 31 800 de plante ce conţin substanţe 
narcotice. Cercetările de specialitate au constatat că proprieta-
rul terenului este Gheorghe Pavlioglo, în vârstă de 48 de ani, 
domiciliat în Vulcăneşti. Audiat de poliţie, bărbatul nu a pu-
tut da nicio explicaţie pe marginea celor depistate. Poliţia însă 
presupune că plantele erau crescute special în scopul obţinerii 
ulterioare a unui profit. După cum a fost constatat de forţele 
de ordine, plantele au fost semănate la 100 metri de la capătul 
lanului, pentru a nu fi observate de la distanţă. Canabisul era la 
timp udat şi bine îngrijit.

Ambele cazuri sunt cercetate de poliţie în vederea sta-
bilirii tuturor circumstanţelor şi persoanelor implicate, iar 
plantele au fost supuse unei expertize, după care vor fi arse. 
În privinţa lui Pavlioglo a fost iniţiată o cauză penală în baza 
art. 217 prim alineatul 2 Cod Penal al RM. Dacă va fi găsit 
vinovat de „circulaţie ilegală de substanţe narcotice, psiho-
trope sau a precursorilor”, suspectul riscă ani grei de închi-
soare.

Potrivit datelor MAI, numai pe parcursul a 5 luni ale anului 
curent, forţele de ordine din Gagauzia au înregistrat 15 infrac-
ţiuni legate de droguri.

Pulpe de găină fără acte de provenienţă 
  La începutul săptămânii curente, în urma unei informaţii 

operative, angajaţii Comisariatului de poliţie Orhei au stopat 
pe traseul Orhei-Lopatna, pentru verificări, un autocamion de 
model „Citroën Jumper”, condus de Anatolie Ciolan, în vârstă 
de 36 de ani, domiciliat în oraşul Orhei. 

După controlul de rigoare, oamenii legii au depistat 75 de 
cutii cu pulpe de găină (congelate) cu inscripţia „Chichen Le-
gQurhrs”, a câte 15 kg fiecare. Întreaga marfă a fost introdusă 
în Moldova fără a fi achitate taxele vamale. Mai mult ca atât, 
la momentul controlului, şoferul nu a putut prezenta niciun 
act de provenienţă a producţiei. Încărcătura, estimată la circa            
36 000 lei, urma a fi comercializată pe pieţele din municipiul 
Chişinău.

Audiat de poliţişti, Ciolan a spus că lotul de marfă a fost 
adus din partea stângă a Nistrului cu luntrea şi l-a costat circa 
18 000 lei.

În acest caz a fost iniţiată o cauză administrativă în baza 
art.161/2 al Codului Contravenţiilor Administrative al Repu-
blicii Moldova. Astfel, Ciolan s-a ales cu o amendă şi confis-
carea mărfii.

În cel de-al doilea caz, ofiţerii Secţiei „Sud” din cadrul Di-
recţiei prevenire şi combatere a delictelor cibernetice, infor-
matice şi transnaţionale a MAI au oprit între satele Chircăieşti 
şi Hadjimus un microbuz de model „Mercedes”. La volanul 
maşinii se afla Eduard Barbacari, de 34 ani, care prin ocolirea 
punctului vamal intern Hadjimus a transportat 2820 kg de pul-
pe de găină congelate, în valoare de 100 000 lei.

În acest caz, carnea a fost confiscată, iar suspectul va fi 
cercetat pentru a fi tras la răspundere conform legislaţiei în 
vigoare.

Cronica poliţistău
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Parlamentul de la Chişi-
nău nu a fost dizolvat, mier-
curi, 10 iunie,  cum se zvonea 
anterior, urmând ca deputaţii 
să se mai întrunească în cel 
puţin două şedinţe – astăzi, 
12 iunie, şi luni, 15 iunie – 
pentru a vota cadrul legal ne-
cesar activităţii Guvernului şi 
modificări la legislaţia elec-
torală. În schimb, în şedinţa 
de miercuri, a fost învestită 
în funcţie prim-ministrul Zi-
naida Greceanâi şi actuala 
componenţă a cabinetului 
de miniştri. Astfel, potrivit 
programului de activitate a 
Guvernului Republicii Mol-
dova, setul de acţiuni asupra 
cărora se va concentra Gu-
vernul pe durata acestui man-
dat restrâns este determinat 
de specificul situaţiei în care 
se află Republica Moldova şi 
posibilităţile limitate pe care 
ni le oferă cadrul legislativ 
actual.

    Printre priorităţile nou-
lui Guvern se  numără: asigu-
rarea funcţionării statului de 
drept – condiţie indispensabi-
lă pentru desfăşurarea demo-
cratică a scrutinului electoral 
şi pentru asigurarea securi-
tăţii statului  şi cetăţenilor; 
integrarea ţării în Uniunea 
Europeană; reglementarea 
diferendului transnistrean; 
gestionarea eficientă a crizei 
economice şi relansarea neîn-
târziată a economiei naţiona-
le; implementarea politicilor 
de susţinere a tineretului etc. 
Tot astăzi, au fost învestiţi în 
funcţii şi miniştrii. 

   Astfel, Igor Dodon va 
ocupa funcţia de  prim-vi-
ceprim-ministru, ministrul 
Economiei; Victor Stepaniuc  
– viceprim-ministru; Andrei 
Stratan – de viceprim-minis-
tru, ministrul Afacerilor Ex-
terne; Mariana Durleşteanu – 
ministrul Finanţelor; Anatolie 
Gorodenco – ministrul Agri-
culturii; Vladimir Baldovici – 
ministrul Construcţiilor; Vio-
leta Ivanov – ministrul Ecolo-
giei; Larisa Şavga – ministrul 

Educaţiei, Larisa Catrinici 
– ministrul Sănătăţii; Galina 
Balmoş – ministrul Protec-
ţiei Sociale; Mihail Barbulat 
– ministrul Culturii; Vitalie 
Pârlog – ministrul Justiţiei; 
Gheorghe Papuc – ministrul 
Afacerilor Interne; Vitalie 

Vrabie – ministrul Apărării, 
Pavel Buceaţchi – ministrul 
Dezvoltării Informaţionale, 
Vasilii Şova – ministrul Rein-
tegrării; Iacob Timciuc – mi-
nistrul Administraţiei Publi-
ce Locale; Mihail Formuzal 
– guvernatorul Gagauziei, 
membru din oficiu; Gheoghe 
Duca – preşedintele Acade-
miei de Ştiinte, membru din 
oficiu; Iacob Timciuc îl înlo-
cuieşte pe Valentin Guznac. 
O altă faţă nouă în Guvern 
este ministrul Culturii, Mihail 
Barbulat, fost ambasador în 
Turcia şi fost şef al serviciu-
lui protocol al preşedinţiei.

Deputaţii nu vor mai avea 
indemnizaţii

Premierul Greceanâi a 
propus în plenul Parlamentu-
lui anularea indemnizaţiilor 
acordate deputaţilor şi mi-
niştrilor. Aceasta a remarcat  
că noul Guvern va propune 

Legislativului un proiect de 
lege prin care să fie anulate 
indemnizaţiile de care benefi-
ciază nu doar deputaţii, ci şi 
miniştrii.Proiectul urmează a 
fi prezentat Parlamentului, în 
şedinţa următoare. Propune-
rea a fost votată de toţi depu-
taţii prezenţi în sală, inclusiv 
de cei din opoziţie – Partidul 
Liberal din R. Moldova (PL), 
Partidul Liberal Democrat 
(PLDM) şi Alianţa Moldova 
Noastră (AMN).

De menţionat că tot mier-
curi patru deputaţi din Par-
tidul Comuniştilor din R. 
Moldova (PCRM) au înaintat 

o iniţiativă legislativă, prin 
care au  propus anularea unor 
indemnizaţii pentru deputaţi, 
pentru a economisi circa 4 
milioane de lei.  „Pe timp de 
criză indemnizaţiile trebuie 
suspendate”, au susţinut ide-
ea deputaţii din opoziţie.  Le-

onid Bujor, deputat al Alianţei 
„Moldova Noastră”, a spus că 
va vota proiectul, cu o con-
diţie: să nu fie o propagandă 
electorală.  Vitalie Nagacev-
schi, deputat al Partidului Li-
beral Democrat, a mai propus 
ca banii economisiţi să fie do-
naţi unui centru medical, unde 
sunt tratate victimele torturii, 
inclusiv cele agresate după 7 
aprilie, în caz că proiectul va 
fi susţinut de Parlament.  Mo-
dificările propuse urmează să 
fie discutate şi la şedinţa ur-
mătoare a Parlamentului din 
12 iunie. 

În acelaşi context, pentru 

Parlamentul de la Chişinău nu a fost dizolvat deocamdată
a economisi bani, opoziţia a 
propus preşedintelui Voronin 
să renunţe la unul din cele 
două salarii de speaker şi de 
şef de stat. În replică,  Voro-
nin a declarat că deja a renun-
ţat la salariul de preşedinte al 
Parlamentului. 

 Marian Lupu a părăsit 
PCRM

Tot miercuri, cu puţin 
timp înainte de deschiderea 
şedinţei parlamentare, depu-
tatul PCRM  Marian Lupu a 
anunţat că părăseşte această 
formaţiune.  „Utilizarea eve-
nimentului din 7 aprilie ca 
mesaj electoral este nu doar 
contraproductivă, ci şi pri-
mejdioasă pentru că aduce nu 
altceva decât aprofundarea 
dezbinării societăţii”, susţi-
ne Marian Lupu în declara-
ţia prin care anunţă decizia 
de a părăsi rândurile PCRM. 
“S-au adus multe învinuiri 

reciproce, dar nu au fost adu-
se probe. Cel ce spune «a» 
trebuie să spună şi «b». Atât 
timp cât probele necesare nu 
sunt prezentate, consider că 
trebuie respectat principiul 
constituţional ce se referă la 
prezumţia nevinovăţiei. Şi 
doar o anchetă veritabilă şi 
transparentă, cu participarea 
tuturor partidelor, a societăţii 
civile, a mass-media şi repre-
zentanţilor organismelor in-
ternaţionale este în capacitate 
să elucideze adevărul. Astăzi, 
în condiţiile suprapunerii cri-
zei politice cu cea economi-
că, ţara are nevoie de decizii 
chibzuite, echilibrate şi de 
compromis. 

Concomitent, sunt nece-
sare acţiuni rapide şi hotărâte 
pentru depăşirea acestei scin-
dări periculoase. În conlucra-
rea mea cu echipa PCRM, 
am preferat să atrag atenţia 
asupra aspectelor care ne-au 
unit, nu asupra celor care au 
păstrat diferenţele. Atât timp 
cât o parte importantă a vi-
ziunilor mele politice au fost 
paralele cu cele ale PCRM, 
atât timp cât am considerat că 
partidul merge pe o cale co-
rectă, constructivă, atât timp 
cât am simţit consonanţă în-
tre opţiunile diferitor structuri 
ale partidului, atât timp am 
considerat oportună, poate 
chiar necesară, prezenţa mea 
în această formaţiune. În si-
tuaţia dată, fiind consumate 
toate posibilităţile şi încercă-
rile de a participa la procesul 
de luare a deciziilor în partid, 
realizând pericolul poziţiilor 
pe care nu le împărtăşesc şi 
fiind conştient de eventuale-
le consecinţe ale acestui pas, 
ţin să declar public că mă 
retrag din rândurile Partidu-
lui Comunist al Republicii 
Moldova”, se menţionează în 
declaraţia lui Marian Lupu. 
Totodată, acesta a ţinut să 
precizeze  că nu va înceta să 
fie parte activă a procesului 
politic moldovenesc.

Stelina CIoBANU

Prăbuşirea industriei şi comerţului în Eu-
ropa de Est a împins economiile din această 
zonă în recesiune, în primul trimestru, con-
form datelor statistice publicate marţi de Ro-
mânia, Ungaria şi Cehia.

Regiunea este grav afectată de criza finan-
ciară globală, care a blocat fluxul creditării şi 
a lovit grav cererea pentru bunuri. Statisticile 

revizuite privind PIB-ul Ungariei arată o con-
tracţie anuală de 6,7% pentru primul trimes-
tru, depăşind estimarea preliminară de 6,4%. 
Acest nivel este cel mai slab înregistrat vreo-
dată de Ungaria, de când a început publicarea 
datelor statistice în 1996.

Tot conform datelor publicate marţi, Un-
garia a afişat un excedent comercial de 429 
milioane euro în aprilie, după ce în mar-
tie nivelul se ridica la 502,6 milioane euro, 
conform datelor preliminare. “Scăderea pro-
ducţiei industriale a dus la reducerea valorii 
indicilor”, a declarat un statistician al KHS, 
Peter Szabo.

“Cheltuielile de consum ale gospodăriilor 
au cunoscut, de asemenea, reduceri considera-
bile”, a adăugat un alt statistician, Pal Poszonyi. 
“Singurul lucru pozitiv este că importurile au 
scăzut mai mult decât exporturile, lucru cau-
zat de cererea scăzută”, a adăugat acesta. Un-
garia a evitat un colaps financiar în octombrie 
2008 cu ajutorul unui pachet de sprijin de 25,1 
miliarde dolari, coordonat de Fondul Monetar 
Internaţional (FMI). 

Ungaria – care este o economie mică, de-
pendentă de exporturi – a fost grav lovită de 
criza economică mondială. Guvernul Ungari-
ei se aşteaptă ca produsul intern brut să scadă 
între 5 şi 6% în 2009, peste aşteptările anteri-
oare, din cauza încetinirii puternice a creşterii 
economice din Europa Occidentală. 

O comprimare mai puternică ar putea pre-
supune alte reduceri ale cheltuielilor bugetare, 
peste cele 200 miliarde de forinţi (898 milioa-
ne dolari) anunţate în februarie, pentru tempe-
rarea deficitului bugetar în iunie cu termenii 
impuşi de acordul din octombrie cu FMI.

În Cehia, biroul de statistică a confirmat 
raportul preliminar ce afişa o contracţie anuală 
de 3,4% în primul trimestru din 2009. Datele 
separate privind inflaţia au arătat că preţurile 
au avut o evoluţie stabilă în aprilie, sub esti-
mările pieţei, ce miza pe o creştere de 0,1%. 

“În ceea ce priveşte PIB-ul, momentan avem 
mai multe informaţii şi putem spune că nu este 
vorba doar de impactul negativ al comerţului 
extern, ci şi de scăderea accentuată a investiţi-
ilor străine în Cehia”, a declarat David Marek, 

economist-şef al companiei “Patria Finance”. 
Economia Cehiei s-ar putea comprima în acest 
an cu 1-2%, mai rapid decât indicau previziuni-
le anterioare, ce mizau pe o scădere a produsu-
lui intern brut cu 0,3%, potrivit băncii centrale.  
Creşterea va atinge cel mai mic nivel în urmă-
toarele două trimestre, iar economia Cehiei ar 
putea reveni pe creştere în 2010. 

Cehia nu a fost afectată foarte grav de criza 
economică actuală, chiar dacă moneda sa, co-
roana, a avut de suferit în ultimele săptămâni, 
după ce a cunoscut o apreciere importantă în 
cursul verii. 

O comprimare economică de 2% în 2009 
ar putea adânci deficitul bugetar până la 120 
miliarde coroane cehe (4,55 miliarde euro). 
În ceea ce priveşte România, produsul intern 
brut a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 
6,2% faţă de perioada similară din 2008, conform 
Institutului Naţional de Statistică, instituţie ce a 
revizuit datele iniţiale, ce indicau o contracţie de 
6,4%.Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul 
a scăzut în aprilie cu 9,7% faţă de aceeaşi lună 
din 2008, mai ales ca urmare a scăderii vân-
zărilor de carburanţi şi mărfuri nealimentare. 
Importurile au scăzut cu 40% în aprilie, iar ex-
porturile s-au redus cu 23% faţă de luna simi-
lară din 2008, deficitul comercial al României 
reducându-se pentru a şaptea lună la rând, la 
835,1 milioane euro.

Datele statistice arată că recesiunea continuă 
să afecteze grav Europa de Est
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Cronica poliţistă

Extrădat din Kazahstan
Procuratura Generală a Republicii Kazah-

stan l-a extrădat pe cetăţeanul Republicii 
Moldova Li Mihail (44 ani), la demersul ini-
ţiat de Procuratura Generală a RM de a fi tras 
la răspundere penală pentru:

– omorui intenţionat al unei persoane să-
vârşit cu folosirea stării de neputinţă a victi-
mei de a se apăra şi cu deosebită cruzime; 

–  însuşirea în proporţii mari prin tâlhă-
rie a bunurilor proprietarului. 

Li Mihail este învinuit de procurori că la 
22 iunie 1999 (ora 22.00) împreună cu patru 
persoane, identificate de organele de drept, au 
pătruns în casa unei femei din Cahul, pe care 
au atacat-o şi i-au aplicat multiple lovituri, în 
urma cărora victima (45 ani) a decedat. 

Concomitent, M. Li mai este învinuit că a 
sustras prin tâlhărie din casa victimei bunuri 
în valoare de peste 51 mii lei (electrocasnice, 
obiecte de aur).

Actualmente, prezumtivul infractor se 
află în stare de arest, iar procurorii acumulea-
ză probe pentru ca în cel mai scurt timp cauza 
penală să fie trimisă în instanţa de judecată 
spre examinare.

Potrivit procurorilor, ceilalţi patru com-
plici au fost deja condamnaţi la diferite ter-
mene de închisoare (de la 6 la 17 ani).

În cazul în care Li Mihail va fi găsit vino-
vat de comiterea infracţiunilor incriminate, 
el riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 12 la 
20 ani sau detenţiune pe viaţă.

Un frate decedat, altul 
condamnat – consecinţele 

unei beţii 
Potrivit procurorilor, prin sentinţa jude-

cătoriei raionului Sângerei din 03.06.2009, 
Vulpe Eugeniu a fost recunoscut vinovat de 
comiterea omorului intenţionat, fiindu-i sta-
bilită pedeapsa 8 ani închisoare.

Potrivit sentinţei, la domiciliul său din 
Sângerei a fost depistat cadavrul lui Vulpe 
Artur cu semne de moarte violentă.

În aceeaşi zi, ca bănuit în comiterea omo-
rului a fost reţinut Vulpe E., fratele lui Vulpe 
Artur.

Vulpe E., după ce a consumat abuziv bău-
turi spirtoase, aflându-se în gospodăria părin-
ţilor săi din Sângerei, în timpul unei certe cu 
fratele său Vulpe Artur, i-a aplicat ultimului 
o lovitură cu un cuţit, cauzându-i vătămări 
corporale grave periculoase pentru viaţă, în 
urma cărora Vulpe A. a decedat.

Sentinţa cu drept de atac conform legii.

Omor ca-n filme
Prin sentinţa judecătoriei Edineţ, Ale-

xandr Tihonov a fost condamnat la 11 ani 
închisoare pentru omor şi trecerea ilegală a 
frontierei. 

Anterior A. Tihonov a mai fost condamnat 
de la 2 ani închisoare condiţionat cu termen 
de probă de 3 ani pentru furtul unei unităţi de 
transport.

S-a stabilit că inculpatul, fiind în stare de 
ebrietate, la 26.08.2007, aflându-se în casa 
concubinei sale din s. Hincăuţi raionul Edi-
neţ, în urma neînţelegerilor dintre ei, a lo-
vit-o de mai multe ori cu o rangă de metal 
pe diferite părţi ale corpului, în urma cărora 
victima a decedat pe loc. 

 După săvârşirea infracţiunii, la 27.08.2007 
şi 17.12.2008 făptaşul a trecut ilegal, pe deal, 
frontiera de stat a R. Moldova cu Ucraina în 
apropierea s. Bulboaca raionul Briceni. 

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit 
de lege.

u

La începutul săptămânii curente, primarul 
general al capitalei Dorin Chirtoacă a anunţat, 
în cadrul şedinţei de la primărie, că în sectorul 
Centru al capitalei a fost depistat un câine hoi-
nar bolnav de rabie. Situaţie care de-a dreptul 
trebuie să pună pe jar nu doar autorităţile mu-
nicipale, ci şi societatea, în condiţiile în care 
haite a câte zeci de maidanezi se plimbă ne-
stingherit, în special în curţile blocurilor. Nu 

este un secret pentru nimeni că în unele cazuri 
aceştia sunt agresivi şi nu puţini chişinăueni au 
avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au 
fost muşcaţi de câini. În cazul în care deja s-a 
înregistrat un caz de rabie, este puţin probabil 
ca acesta să rămână în continuare singular. Se 
ştie că boala cu pricina se transmite foarte uşor 
de la animal la animal, iar în caz de muşcătu-
ră-şi la om. A trebuit deci să ajungem aici ca 
regia „Autosalubritate” să se ocupe serios de  
capturarea maidanezilor de pe străzile capita-
lei. Şi asta după ce două campanii de sterilizare 
a patrupezilor hoinari, iniţiate de administraţia 
publică locală,  au eşuat în ultimii doi ani. 

Prima victimă a maidanezilor   
Vestea despre primul caz de rabie la câini 

în capitală a venit ca un trăsnet după ce nu-
mai la sfârşitul săptămânii trecute capitala a 
fost zguduită de o altă tragedie. Un angajat al 
Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi a 
fost muşcat de câini. În urma unei hemoragii 
puternice la picior, bărbatul a decedat. Potrivit 
şefului regiei „Autosalubritate”, Tudor Maniv, 
actualmente sunt formate 6 grupuri de inter-
venţie, 5 dintre care lucrează în sectoare şi 
unul verifică centrul capitalei şi zona aeropor-
tului. De comun acord cu reprezentanţii pre-
turilor de sector şi cu poliţia, câinii sunt cap-
turaţi şi transportaţi la necropola de animale, 
unica de acest gen în capitală. De menţionat că 
până acum câini erau prinşi pe timp de noapte 
şi în orele dimineţii. Acum echipele de inter-

Câinii vagabonzi din capitală devin ucigaşi 
venţie vor lucra şi ziua. Şi primarul general al 
capitalei Dorin Chirtoacă a cerut operativitate 
din partea structurilor responsabile şi le-a re-
comandat să nu se sinchisească să se ocupe de 
capturarea maidanezilor. Doar că edilul capi-
talei a cerut, de asemenea, ca în cadrul acestui 
proces să fie respectate condiţiile anterioare. 
Adică, animalele să nu fie în niciun fel trau-
matizate în timpul capturării şi transportării 

la locul nomi-
nalizat. „Cu 
puşca la vână-
toare după câi-
ni se umbla în 
Chişinău acum 
câţiva ani, pe 
timpul Uniunii 
Sovietice, astăzi 
acest lucru nu 
se mai accep-
tă”, a menţionat 
Chirtoacă. Edi-
lul capitalei a 
dat indicaţii ca 
animalele să fie 
prinse, sterili-
zate şi ulterior 
propuse spre 

adopţie. În ceea ce priveşte contrucţia celui 
de-al doilea azil pentru câini preconizat în 
municipiul Chişinău, Chirtoacă a declarat că 
se lucrează intens în vederea definitivării pro-
iectului.  De menţionat că anual în municipiul 
Chişinău sunt prinşi circa 6 mii de maidanezi, 
însă situaţia rămâne a fi gravă, deoarece nu 
sunt condiţii de sterilizare şi îngrijire a câini-
lor în aziluri speciale. Lipsa surselor financia-
re şi a personalului specializat nu permit regiei 
„Autosalubritate” să ţină sub control această 
problemă. În municipiu este deschis un singur 
azil pentru animale. 

Cine ne va steriliza câinii? 
Cine ne va steriliza câinii din capitală şi 

cine ne va ajuta să micşorăm numărul patru-
pezilor hoinari care sunt din ce în ce mai mul-
ţi, nemţii, austriecii sau noi cu forţele proprii? 
Reamintim că încă în primăvară primăria de 
Chişinău a anunţat că sunt puse la punct ulti-
mele detalii în vederea organizării campaniei 
de sterilizare a maidanezilor, cu suportul unei 
organizaţii austriece; o altă organizaţie negu-
vernamentală, de această dată din Germania, 
vine să critice autorităţile publice în acest sens. 
Reprezentanţii organizaţiei pentru protecţia 
animalelor „Laica”, ce are filială şi la Chişi-
nău, au declarat, în cadrul unei conferinţe de 
presă, că această campaniă de sterilizare, pusă 
la cale de austrieci, pune în pericol viaţa şi să-
nătatea câinilor vagabonzi. Reprezentanţii or-
ganizaţiei pentru protecţia animalelor„Laica” 

au adus acuzaţii primăriei de Chişinău şi au 
criticat modul de prindere a câinilor din capi-
tală, dar şi locaţia unde aceştia sunt duşi. Cele 
mai dure critici au fost aduse Întreprinderii 
municipale „Autosalubritate”, în obligaţiile 
căreia revin aceste funcţii. Cei de la „Laica” 
susţin că maidanezii prinşi şi duşi la necropo-
la de animale nu prezintă deloc pericol pentru 
populaţie. Reprezentanţii organizaţiei „Laica” 
sunt supăraţi pe administraţia publică locală 
că permite în continuare capturarea câinilor 
vagabonzi. În acelaşi context, reprezentanţii 
organizaţiei pentru protecţia animalelor „Lai-
ca” au criticat contractul de organizare a cam-
paniei de sterilizare a maidanezilor semnat în-
tre primăria capitalei şi organizaţia de acelaşi 
profil din Ausria. Reamintim că pe parcursul 
anului 2008, administraţia publică locală a 
iniţiat două campanii similare de sterilizare a 
câinilor vagabonzi. Prima campanie a fost or-
ganizată cu două asociaţii neguvernamentale 
pentru protecţia animalelor, inclusiv „Laica”. 
Campania a fost demarată la cererea acestor 
organizaţi care au protestat împotriva exter-
minării maidanezilor. După câteva luni, când 
campania urma să fie încheiată deja, numărul 
câinilor vagabonzi care fuseseră sterilizaţi nu 
depăşea ridicolul nivel de 45 de câini. Proce-
dura de prindere şi operare a maidanezilor a 
fost stopată pentru că organizaţiile respective 
au declarat că nu dispun de finanţe. Procedu-
ra de sterilizare şi tratamentul postoperatoriu 
a unui animal se estimează la circa  300 de lei. 
Cele două asociaţii şi-au încheiat activitatea 
aşa cum au început-o. 

O nouă tentativă fără succes 
Compania austriacă a început totuşi cam-

pania de sterilizare a maidanezilor. Aceasta 
urma să fie realizată de un grup de medici 
veterinari români, reprezentanţi ai compani-
ei „Vier Pfoten” din Austria. Echipa mobilă, 
care a şi  fost  amplasată la Grădina Zoologică, 
urma să se afle la Chişinău pe parcursul a două 
luni de zile şi promite să opereze circa 3000 
de câini. Dar nici de această dată operaţiunea 
de curăţare a capitalei de mulţimea de câini 
nu s-a soldat cu succes.  Reprezentanţii fun-
daţiei austriece „Vier Pfoten” în România au 
sterilizat circa 30 de maidanezi în decurs de 
două săptămâni înainte de sărbătorile de Paşti. 
Echipa de medici urma să revină la Chişinău 
după minivacanţă, dar nu au mai putut din 
cauza regimului de vize impus de autorităţile 
Republicii  Moldova pentru cetăţenii români, 
după evenimentele şi protestele violente care 
s-au produs pe 7 aprilie. Organizaţia se anga-
jase, în decurs de două luni, să sterilizeze câte 
35 de câini pe zi, proiectul fiind finanţat cu 
fonduri europene. 

Laura DUMbRAvă

În ultima perioadă sunt prinşi tot mai mulţi „înotători ilegali” pe 
râul Prut. Nu că ar fi o lege care ar interzice scăldatul în apa Prutului, 
doar că cei care sunt pedepsiţi pentru acest lucru nu înoată de plăcere, 
ci pentru a trece ilicit graniţa cu România. După ce statul vecin a anun-
ţat că oferă în mod privelegiat cetăşenia românească pentru moldoveni, 
iar această procedură a devenit mai anevoioasă din cauza cozilor inter-
minabile la consulat, arhivă şi ambasada României, unii par să fie mai 
ingenioşi şi vor să ajungă în Europa prin apa bătrânului Prut. 

AL 9-LEA CAz dE LA îNCEpUtUL ANULUI   
Miercuri 10 iunie poliţiştii din judeţul Vaslui, România, au anunţat 

despre depistarea unui tânăr de 22 de ani, orginar din Republica Mol-
dova, care se afla ilegal pe teritoriul statului vecin. Tânărul a recunos-
cut poliţiştilor că a ajuns în România traversând înot Prutul. Potrivit 
poliţiei române, numărul moldovenilor care „au dat de nada Prutului” 
în căutarea unui loc de muncă în hotarele Uniunii Europene este pe zi 
ce trece tot mai mare.  Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Jude-
ţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Vaslui, acesta este cel de al nouălea 
caz, de la începutul anului, de trecere ilegală, prin traversarea înot, a 
râului Prut. Purtătorul de cuvânt al IJPF Vaslui a declarat că tânărul nu 
avea documentele asupra sa şi a recunoscut că a trecut ilegal, cu inten-
ţia de a-şi găsi un loc de muncă în agricultură, pe raza judeţului Vaslui. 
„Poliţiştii de frontieră au legitimat bărbatul, însă au constatat că nu are 
asupra lui documente de identitate. Acesta a afirmat că domiciliază în 
raionul Anenii Noi din Republica Moldova şi a venit în România pen-

tru a munci în domeniul agriculturii”,  a declarat purtătorul de cuvânt 
al IJPF Vaslui, subcomisar  Manuel Nacu. Tânărul a povesit poliţiei ro-
mâne că a trecut râul Prut înot, iar pentru a nu-şi uda hainele, bărbatul 
le-a pus într-o pungă din material plastic. Potrivit poliţiei române, acest 
fenomen de trecere ilegală a graniţei se intensifică, iar vinovaţi de acest 
lucru nu se fac doar moldovenii noştri. De la începutul anului, alături 
de şase moldoveni, un cetăţean ucrainean s-a ales cu dosar penal, iar 
doi cetăţeni pakistanezi au solicitat azil politic în România. Şi tânărul 
depistat la mijlocul săptămânii curente s-a ales cu un dosar penal şi 
este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de intrare în România prin 
trecerea ilegală a frontierei de stat. 

IMIgRAţIA ILEgALă S-A INtENSIfICAt şI îN gALAţI
Tot pe parcursul acestei săptămâni, poliţiştii de frontieră, deja din 

Galaţi, România,  au întocmit dosare penale pentru alţi trei bărbaţi din 
Republica Moldova care au trecut ilegal frontiera de stat a României, 
de asemenea, traversând înot râul Prut. Cei trei bărbaţi cu vârste cu-
prinse între 23 şi 43 de ani au declarat că sunt din Republica Moldova 
şi au trecut înot râul Prut pentru a-şi găsi un loc de muncă în România. 
De la începutul anului,  poliţiştii de frontieră din Galaţi au întocmit 
dosare penale pentru 56 persoane pentru infracţiunea de intrare în ţară 
prin trecerea ilegală a frontierei de stat, marea majoritate cetăţeni mol-
doveni. În aceeaşi perioadă a anului trecut au fost descoperite doar opt 
persoane.

L. d. 

S-a mărit substanţial numărul „înotătorilor ilegali”
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Fostul soţ doreşte să emigreze  la muncă în 
altă ţară, dar are datorii la plata pensiei alimen-
tare pentru copii în baza unei hotărâri judecă-
toreşti.  Rog să-mi explicaţi dacă sunt anumite 
restricţii legale pentru emigrare în cazul în care 
persoana are datorii. 

Irina Şchiopu,
Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări răspunde juristul 
vitalie MODRÂNgă
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Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
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mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-
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2009,  str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.
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Adresa:
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Relaţiile privind permu-
tarea teritorială a persoane-
lor sunt reglementate de Le-
gea cu privire la migraţiune 
nr.1518-XV din 06.12.2002. 
Potrivit articolului 10 din 
această lege, cetăţenii Re-
publicii Moldova au dreptul 
să-şi stabilească domiciliul şi 
locul de muncă în afara hota-
relor ţării conform legislaţiei 
în vigoare. Acelaşi articol 
prevede că plecarea liberă din 
ţară a cetăţenilor Republicii 
Moldova nu poate fi îngrădită 
decât în cazurile prevăzute la 

art.12 din această lege, pre-
cum şi în alte cazuri stipulate 
de legislaţie. 

În baza  articolului 12 din 
legea menţionată nu pot emi-
gra persoanele care:

a) îşi ispăşesc pedeapsa 
în baza hotărârii instanţei ju-
decătoreşti, sunt trase la răs-
pundere penală sau se află sub 
urmărire penală;

b) conform hotărârii in-
stanţei judecătoreşti, au obli-
gaţii patrimoniale faţă de stat, 
faţă de unele persoane fizice 
şi/sau juridice.

? Vreau să las feciorului  prin moştenire   casa 
în care locuiesc. Feciorul  nu dispune de bani 
pentru legalizarea moştenirii în cauză. Vreau să 
ştiu dacă aş putea cere ca feciorul să nu achite 
plata pentru legalizare. 

Ion Ţugui, 
Floreşti

Potrivit articolului 4 ali-
neatul (7) litera c) din Legea 
taxei de stat sunt scutiţi de 
plata taxei de stat pentru în-
deplinirea actelor notariale  
persoanele    fizice  pentru  
eliberarea   certificatelor   de 
succesiune   a  casei  de  lo-

cuit,  a  apartamentului  sau  
a  cotei  de contribuţie  la  
construcţia casei de locuit ori 
a apartamentului,  dacă moş-
tenitorii  au trăit cu cel care 
a lăsat moştenire în aceeaşi 
casă sau apartament până la 
decesul acestuia.

Legea cu privire la ajuto-
rul social reglementează ca-
drul legal privind garantarea 
posibilităţilor egale pentru fa-
miliile defavorizate prin acor-
darea unui ajutor social la un 
nivel garantat de stat. Această 
lege are drept scop asigurarea 
unui venit lunar minim garan-
tat pentru familiile defavori-
zate prin acordarea unui aju-

tor social stabilit în confor-
mitate cu evaluarea venitului 
global mediu lunar al fiecărei 
familii şi cu nevoia acesteia 
de asistenţă socială. De drep-
tul la ajutor social beneficiază 
familiile defavorizate în cazul 
în care toţi membrii adulţi ai 
acesteia se încadrează în cel 
puţin una dintre următoarele 
situaţii:

a) au atins vârsta necesară 
pentru stabilirea pensiei con-
form legislaţiei;

b) sunt  persoane încadra-
te în diferite grade de invali-
ditate;

c) sunt şomeri înregistraţi 
la agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază teritorială îşi au do-
miciliul şi care nu refuză un 
loc de muncă sau participarea 
la servicii de stimulare a ocu-
pării forţei de muncă oferite 
de agenţii;

d) îngrijesc un copil mai 
mic de 3 ani;

e) îngrijesc un membru/
membri ai familiei încadraţi 
în gradul I de invaliditate care 
necesită îngrijire conform 
concluziei Consiliului de ex-
pertiză medicală a vitalităţii, 
îngrijesc un copil/copii inva-
lizi din aceeaşi familie sau o 
persoană în vârstă de peste 
75 de ani din aceeaşi familie 
conform concluziei Consiliu-
lui medical consultativ. 

Familiile ai căror membri 
realizează venituri provenite 

Ajutor social pentru familiile  defavorizate
din salarizare, cu timp inte-
gral sau parţial, sau din acti-
vitatea de antreprenoriat pot 
solicita acordarea dreptului 
la ajutor social cu condiţia că 
ceilalţi membri adulţi ai aces-
teia se încadrează în situaţiile 
expuse mai sus.

La determinarea dreptu-
lui la ajutor social se exclud 
membrii familiilor care:

a) deţin cetăţenia Republi-
cii Moldova însă nu domicili-
ază pe teritoriul acesteia; 

b) execută o pedeapsă pri-
vativă de libertate;

c) satisfac serviciul mili-
tar în termen; 

d) se află la întreţinerea 
statului.

Cuantumul lunar al aju-
torului social se stabileşte ca 
diferenţă între venitul lunar 
minim garantat al familiei 
şi venitul global al acesteia. 
Venitul lunar minim garantat 
al familiei reprezintă suma 
cuantumurilor veniturilor lu-
nare minime garantate stabi-
lite pentru fiecare membru al 
acesteia. Cuantumul venitului 
lunar minim pentru fiecare 
membru al familiei se stabi-
leşte  după cum urmează:

a) 100% din venitul lunar 
minim garantat pentru solici-
tant;

b) 70% din venitul lunar 
minim garantat pentru fiecare 
alt membru adult al familiei;

c) 50% din venitul lunar 
minim garantat pentru fiecare 
copil;

d) plus 30% din venitul 
lunar minim garantat pentru 
fiecare adult încadrat într-un 
grad de invaliditate; 

e) plus 50% din venitul 
lunar minim garantat pentru 
fiecare copil invalid; 

f) plus 10% din venitul lu-
nar minim garantat dacă per-
soana încadrată într-un grad 

de invaliditate este unicul 
adult din familie. 

Nivelul venitului lunar 
minim garantat se stabileşte 
anual prin Legea bugetului 
de stat. La stabilirea venitu-
lui global al familiei se iau 
în considerare veniturile ob-
ţinute în formă bănească din 
munca retribuită, din toate 
tipurile de activitate antre-

prenorială, presta-
ţiile de asigurări şi 
asistenţă socială, 
veniturile realizate 
din  folosirea tere-
nurilor agricole şi a 
loturilor de pământ, 
precum şi alte tipuri 
de venituri, inclusiv 
cele din proprie-
tate. La evaluarea 
bunăstării familiei 
în vederea stabilirii 
ajutorului social se 
iau în considerare 
componenţa famili-
ei şi bunurile mobi-
le şi imobile pe care 
le are în proprietate 

familia, utilizând un set de 
caracteristici care identifică 
bunăstarea. Deţinerea anumi-
tor bunuri mobile şi imobile, 
precum şi unele caracteristici 
ale familiei sunt considerate 
drept indicator al bunăstă-
rii, exprimat în puncte. Dacă 
punctajul este mai mare decât 
cel stabilit, familia nu este eli-
gibilă pentru acordarea drep-
tului la ajutor social. Modul 
de evaluare a bunăstării fa-
miliei şi setul de caracteristici 
pentru evaluarea bunăstării 
familiei, exprimate în puncte, 
se aprobă de către Guvern. La 
calcularea venitului global al 
familiei se iau în considerare 
veniturile curente realizate de 
membrii acesteia.

Ajutorul social se stabileş-
te în baza cererii de acordare 
a ajutorului social depusă de 
unul dintre membrii famili-
ei cu capacitatea deplină de 
exerciţiu, desemnat de aceas-
ta, sau, în cazurile prevăzute 
de lege, de către reprezentan-
tul legal al acesteia.  Ajutorul 
social este stabilit de către 
direcţia/secţia asistenţă socia-
lă şi protecţie a familiei.  Di-
recţia/secţia asistenţă socială 
şi protecţie a familiei verifică 
selectiv la domiciliul solici-
tantului informaţiile conţi-
nute în cererea de acordare 
a ajutorului social.  Ajutorul 
social se stabileşte pentru o 
perioadă ce nu va depăşi 2 ani 
şi va fi revizuit la intervenirea 

oricărei schimbări ce ar putea 
influenţa cuantumul ajuto-
rului social stabilit. Ajutorul 
social se acordă începând cu 
luna în care a fost înregistrată 
cererea de acordare a ajuto-
rului social la direcţia/secţia 
asistenţă socială şi protecţie a 
familiei. 

Plata ajutorului social 
se efectuează lunar, de către 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, prin intermediul in-
stituţiei financiare selectate pe 
bază de concurs. În cazul în 
care cuantumul lunar calculat 
al ajutorului social pentru o 
familie este mai mic de 25 de 
lei, acesta se achită o dată la 
6 luni printr-o plată care re-
prezintă suma ajutorului so-
cial pentru lunile respective.  
Regulamentul privind modul 
de stabilire şi plată a ajutoru-
lui social se aprobă de către 
Guvern.

Modificarea cuantumului 
ajutorului social se efectuea-
ză în următoarele situaţii: 

a) modificarea venitului 
lunar minim garantat al fami-
liei;

b) modificarea informaţii-
lor care au fost depuse ante-
rior. 

Modificarea cuantumului 
ajutorului social se efectu-
ează de către direcţia/secţia 
asistenţă socială şi protecţie a 
familiei. 

Plata ajutorului social 
încetează în următoarele ca-
zuri: 

a) familia nu mai îndepli-
neşte condiţiile prevăzute de 
prezenta lege; 

b) familia îşi schimbă lo-
cul de trai;

c) persoana solitară care 
a beneficiat de ajutor social 
a decedat sau a fost declarată 
dispărută.

Evidenţa beneficiarilor de 
ajutor social se efectuează de 
către direcţia/secţia asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi Ministerul Protec-
ţiei Sociale, Familiei şi Copi-
lului, prin crearea unui sistem 
informaţional automatizat.    

Prevederile Legii cu privi-
re la ajutorul social se aplică:

a) pentru familiile cu cel 
puţin un membru încadrat în-
tr-un grad de invaliditate – de 
la 1 octombrie 2008;

b) pentru familiile cu unul 
sau mai mulţi copii – de la 1 
ianuarie 2009;

c) pentru celelalte familii 
– de la 1 iulie 2009. 

Guvernul moldovean a încercat să influenţeze presa, să in-
timideze jurnaliştii şi a restricţionat dreptul la reuniune, iar si-
tuaţia drepturilor omului în Transnistria este şi mai rea, potrivit 
unui raport al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului 
şi Muncă din cadrul Departamentului de Stat.

Documentul subliniază că în lunile dinainte de alegerile 
parlamentare din aprilie 2009, Guvernul a restricţionat accesul 
partidelor de opoziţie în mass-media, care este fie controlată 
de stat, fie afiliată, şi a instituit măsuri care au obstrucţionat 
opoziţia, societatea civilă şi presa. Toate componentele Guver-
nului sunt influenţate profund de Preşedinţie, iar unele grupuri 
religioase nu au putut să se înregistreze oficial. 

Deşi autorităţile au respectat, în mare parte, drepturile omu-

lui, au existat informaţii potrivit cărora forţele de ordine au bătut 
persoane arestate, iar condiţiile de detenţie au rămas neadecvate.  
În ceea ce priveşte corupţia, raportul afirmă că acest feno-
men poate fi constatat în sistemul judiciar şi în poliţie. De ase-
menea, au existat cazuri de detenţii arbitrare şi de percheziţii 
ilegale. 

Printre alte probleme se numără violenţa domestică, discri-
minarea femeilor şi a copiilor, traficul cu fete şi femei pentru 
exploatare sexuală şi traficul cu bărbaţi pentru exploatare prin 
muncă, discriminarea romilor, limitarea drepturilor muncitorilor 
şi exploatarea copiilor. 

Situaţia drepturilor omului este mai proastă în Transnistria 
decât în restul ţării, arată raportul. Autorităţile au impus une-

le restricţii asupra dreptului locuitorilor din această regiune 
separatistă de a-şi schimba liber guvernul, precum şi asupra 
dreptului de a vota în alegerile naţionale. 

Transnistrenii au votat la alegerile organizate în 2005 şi 
2006 din această regiune, dar nu au putut să îşi depună can-
didatura liber, iar autorităţile au împiedicat presa să transmită 
liber despre candidaţi sau teme electorale. 

Tortura, arestările şi detenţiile arbitrare reprezintă în con-
tinuare o problemă, în timp ce condiţiile din închisori sunt în 
continuare dure. 

Autorităţile transnistrene hărţuiesc presa independentă, 
liderii partidelor de opoziţie şi ONG-urile, restricţionează 
dreptul la asociere, libertatea de mişcare şi cea religioasă. De 
asemenea, vorbitorii de limba română sunt discriminaţi, con-
chide raportul.

guvernul moldovean intimidează jurnaliştii şi influenţează presa, potrivit unui raport al SUA
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Odalim Grup”, cu sediul în UTA 
Găgăuzia, s. Congaz, str. Kalinin nr.76, pentru data de 25 iunie 
2009, ora 9.15, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, 
bir. 219, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la 
cererea SRL „Voltaj Com” privind încasarea  datoriei.

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

Judecător                                          Zinaida talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Setinvest Consulting”, pentru data 
de 26 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare nr.73, bir. 218, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de SRL „Brio Impex”.

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

Judecător                                                Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Vidjet-Impex”, Ungheni, pentru 
data de 29 iunie 2009, ora 15.00, la şedinţa judiciară (bd. Şte-
fan cel Mare nr.73, bir. 204) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de SRL „Rusagro-Prim”.

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

Judecător                                                    S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
S.C. „Dovas” SA, pentru data de 29 iunie 2009, ora 9.20, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SC „Policontract” 
SRL privind încasarea  sumei de 10965 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantu-
lui SA „Mioriţa-U”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 9.40, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SA „Augur Perla” 
privind încasarea  sumei de 5360,80 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Fois-Impex”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SA „Augur Perla” 
privind încasarea  sumei de 16707,39 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Bel Grup”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SC „Novelis Im-
pex” SRL privind încasarea  sumei de 7516,29 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Galates Lux”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 8.50, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 207) în calitate 
de pârât pe cauza civilă.

Judecător                                                     v. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SC „Remtop” SRL, pentru data de 1 iulie 
2009, ora 13.45, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, 
bir. 220) în calitate de pârât pe cauza civilă a IM regia „Auto-
salubritate” privind încasarea datoriei.

Judecător                                                    I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Concorcons”, pentru data de 21 iulie 
2009, ora 8.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, 
bir. 218, et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de 
SA „Supraten”.

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 reprezentantului 
SRL „Rolaco”, pentru data de 3 septembrie 2009, ora 13.30, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 230) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată la cererea SRL „Customagic”.

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 „Lorenaimpex”, pentru data de 3 septembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 230) 
în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la cererea SRL „Al-
maian”.

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

Judecător                                                     Al. Rotari

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  cet.

Chirnev Anatolii, pentru data de 29 iunie 2009, ora 9.15, la şe-
dinţa   judiciară  (str. Bulgară nr.43, bir. 55) în calitate de pârât 
pe cauza civilă la acţiunea  Bejenari Natalia privind anularea 
actului juridic.

Judecător                                                        Ion ţurcan

Confirmare telegrafică
Baciu Ion, dom. rn. Hânceşti. s. Căţăleni, sunteţi obligat să 

vă prezentaţi la data de 26 iunie 2009 orele 11.00 în biroul 307, 
str. M. Sadoveanu nr.24/1, în calitate de pârât  pe cauza civilă 
intentată la cererea  cet. Baciu Galina, către Baciu Ion, privind 
determinarea domiciliului copilului minor şi încasarea pensiei.

Judecător                                                              I. Dutca
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Baciu Ion Spiridon, dom. rn. Hânceşti, s. Căţăleni, pentru 
data de 26 iunie  2009, ora 11.00, la şedinţa   judiciară  (str.M. 
Sadoveanu nr.24/1, bir. 307) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Baciu Galina privind determinarea domiciliului co-
pilului minor şi încasarea pensiei.

.Judecător                                                          Ina Dutca
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Bolboceanu Ruslan, dom. mun. Chişinău, str. M.Spătaru 
nr.3, ap. 29, pentru data de 26 iunie  2009, ora 14.00, la şedin-
ţa   judiciară  (str.M. Sadoveanu nr.24/1, bir. 307) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de Bolboceanu Svetlana privind 
determinarea modului  de folosinţă a spaţiului locativ.

Judecător                                                            Ina Dutca
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
cet. Vodnev Aleksandr şi Vodneva Marina mun. Chişinău, str. 
Al. Iulia, 196/1 ap. 145, pentru data de 29 iunie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul nr.2, bir. 502) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de BC „Moldindconbank” SA 
privind încasarea datoriei bancare.

Judecător                                                        L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
cet. Bictaşov Ruslan, dom. în or. Străşeni, str. Dacia nr.2, pen-
tru data de 30 iunie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str.M. 
Viteazul nr.2, bir. 508) în calitate de pârât pe cauza civilă in-
tentată de cet. Mereuţă Olga privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător                                              Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
cet. Bolboceanu Iurie, pentru data de 28 iulie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul nr.2, bir. 603) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de Serviciul Naţional Locuinţă 
(în proces de lichidare) referitoare la rezilierea contractului.

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

Judecător                                              Cojocaru Olga
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Kramarev Elena, pen-
tru data de 29 iunie 2009, ora 11.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev nr.3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de Kramarev Dmitrii privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                   Nina Arabadji
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Mînzatu Virgiliu, 
pentru data de 7 iulie 2009, ora 8.30, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev nr.3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de Marjinean Ilona privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                  Nina Arabadji
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Conreanu Igor, pentru data de 29 iunie 2009, ora 17.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr.3, bir. 3) în calitate de pâ-
rât pe cauza civilă intentată de Alexandrovscaia Cristina, către 
Conreanu Igor şi intervenientul accesoriu DPDC Râşcani mun. 
Chişinău privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                    Ig. vornicescu
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Andreev Vitalie, dom. 
mun. Chişinău str. Gh. Madan, nr.48/3 ap. 42, pentru data de 2 
iulie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr.3, bir. 
4) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Octavian Do-
rogan privind recuperarea prejudiciului.

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

Judecător                                                         v. gîsca
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Lisîi Nicolae, pentru 
data de 6 iulie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 
nr.3, bir. 9) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Lisîi 
Eugenia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                   Iurie Potînga
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Costaşi Nadejda, pentru data de 13 iulie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr.3, bir. 19) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de cet. Cosenco Stanislav, privind decă-
derea drepturile părinteşti.

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

Judecător                                            Cornelia vârlan
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Garbuzov Vadim Va-
sile, Budei Igor Mihail şi Ciudin Petru Gherman, pentru data de 
14 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr. 3, bir. 
31) în calitate de pârâţi pe cauza civilă intentată de cet. Olişevs-
chii Valeriu privind încasarea prejudiciului material.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco

www
Judecătoria Râşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 

Florea Angela, pentru data de 24 august 2009, ora 13.30, la şe-
dinţa   judiciară  (str. Kiev nr.3, bir. 20) în calitate de pârât pe 
cauza civilă intentată de cet. Stăvilă Petru privind recunoaşterea 
dreptului pierdut la spaţiul locativ.

Judecător                                                        v. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Popovici Ruslan, dom. mun. Chişinău, bd. Dacia nr.20, ap. 
25, pentru data de 29 iunie 2009, ora 9.30, la şedinţa   judiciară  
(str. Zelinschi nr.13, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Popovici Svetlana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                         valentina garabagiu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bujor Iurie, pentru data de 2 iulie 2009, ora 9.30, la şedinţa   
judiciară  (str. Zelinschi  nr.13, bir. 17) în calitate de pârât pe 
cauza civilă la acţiunea SA „IM şi Compania Consulting Grup” 
privind revendicarea automobilului şi încasarea datoriei.

Judecător                                                 viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tulba Mihail, pentru data de 30 iunie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  nr.13, bir. 27) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de Tulba Veronica privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător                                                         Ion Druţă
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Panfil Eugen, pentru 
data de 23 iunie  2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str.M. 
Sadoveanu nr.24/1, bir. 306) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de APLP 54/365 privind încasarea datoriei.

Judecător                                                   Oxana Robu
www

Judecătoria  Cimişlia solicită prezentarea  cet. Ou Nadejda 
a.n. 29.08.1985 şi Zaporojanu Adrian a.n. 13.08.1984, dom. în 
or. Cimişlia, s. Gura Galbenei str. Frunze, pentru data de 26 
iunie  2009, ora 13.00, la şedinţa   judiciară  (or. Cimişlia, str. 
Constantin Stamati nr.1) în calitate de pârâţi pe cauza civilă in-
tentată de SC „Ameritrex- Prest”, către Zaporojanu Adrian, Ou 
Nadejda, Zaporojanu Andrei privind încasarea sumei.

Judecător                                                          Z. Aramă
www

Judecătoria  Cimişlia solicită prezentarea  cet. Smetancă 
Vitalie, a.n. 07.04.1985, dom. or. Cimişlia, str. Libertăţii nr.21, 
pentru data de 26 iunie  2009, ora 14.30, la şedinţa   judiciară  
(or. Cimişlia, str. Constantin Stamati nr.1) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex- Prest” privind în-
casarea sumei.

Judecător                                                        Z. Aramă
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Solonari 
Alina, dom. or. Nisporeni, str. Păcii nr. 3 A, ap. 3 şi Solonari 
Iulia dom. or. Nisporeni, str. V. Lupu nr.35, pentru data de  6 
iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Nisporeni, str. 
Ion Vodă nr.5, bir. 8) în calitate de pârîţi pe cauza civilă nr. 
2-319/09, intentată de SC „Ameritrex-Prest” SRL, reprezentant 
Pantaz Vladislav, privind încasarea sumei.

Judecător                                                     g. şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Sorici Ion, 
Sorici Vera, dom. or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 5 
A, ap. 33, şi Barburasî Tatiana dom. rn. Criuleni s. Dubăsarii 
Vechi, pentru data de  6 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judici-
ară  (or. Nisporeni, str. Ion Vodă nr.5, bir. 8) în calitate de pârâţi 
pe cauza civilă nr. 2-309/09, intentată de SC „Ameritrex-Prest” 
SRL, reprezentant Pantaz Vladislav, privind încasarea sumei.

Judecător                                                          g. şişcanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Cristina Roşca”, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Melestiu nr.24/7, pentru data de 3 iulie 2009, ora 
10.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare nr.73, bir. 219, 
et. 2) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată la cererea SRL 
„IvLeVi” mun. Chişinău.

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

Judecător                                          Zinaida talpalaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Baranov Oleg, pentru data de 9 iulie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul nr.2, bir. 615) în calitate de 
pârât pe cauza civilă nr. 2-1842/2009 intentată de cet. Barano-
va Victoria, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                   Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
lui SRL „Marvolsi”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 16.00, 
la şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul nr.2, bir. 615) în calitate 
de pârât pe cauza civilă nr. 2-2051/09, intentată de cet. Roman 
Elena, privind rezelierea contractului şi încasarea sumei.

Judecător                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mişlanov Vla-
dislav, Mişlanov Claudia, pentru data de 29 iunie 2009, ora 
8.40, la şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul nr.2, bir. 505) în 
calitate de pârâţi pe cauza civilă nr. 2-2147/09, intentată de cet. 
Mişlanov Vladislav către Mişlanov Claudia, privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător                                  galina Moscalciuc

AvIZ!
Oficiul de Executare Centru al DEMJ aduce la cunoştinţă 

că la data de 19 iunie 2009 ora 19.00 va avea loc executarea 
hotărârii judecătoriei centru mun. Chişinău nr.2-882/2008 din 
10.06.2008 privind evacuarea cet. Ţurcan Ana şi membrilor 
familiei ei din apartamentul nr.1A din str. Pan Halippa nr.4 fără 
acordarea alţui spaţiu locativ.

Executor judecătoresc  O. Alexeenco

Citaţii în judecată
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wCând primul serviciu de te-
lefonie comercială a fost introdus, 
o convorbire între New York şi 
Londra costa 75 de dolari.
wEnglezii au inventat primul 

„tank” în timpul primului Război 
Mondial. Cuvântul „tank” a fost 
folosit pentru că nu înseamnă 
nimic şi nu dădea nemţilor nicio 
idee despre maşinăria respectivă.

Ghenadie LÎsÎI, 
judecător la Curtea de Apel Chişinău – 50 de ani

Mult stimate domnule Ghenadie LÎsÎI,
În această zi de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră, când marcaţi o frumoasă aniver-
sare, venim cu sublime cuvinte de felicitare având 
certitudinea că trăiţi sentimentul profundei satis-
facţii pentru ceea ce aţi realizat, iar urările noastre 
de bine sperăm să vă întregească această frumoasă 
sărbătoare.

Şi dacă orice aniversare constituie un prilej de 
a rezuma ceva, cu siguranţă putem afirma că dum-
neavoastră aveţi ce pune pe cântarul realizărilor 
astfel încât să tragă greu.

Cu prilejul aniversării dvs vă dorim multă sănă-
tate, pace în suflet, bucurii împlinite, noi realizări şi 
cât mai multe clipe de revelaţie sufletească.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere    
Lilia Ţurcan, judecător Donduşeni; Vasile sofi-
ciuc, şef Secţie în cadrul Curţii Supreme de Jus-
tiţie; Vasile Lupu, judecător Ungheni; Ion Popa, 
judecător al raionului Floreşti; Roman Vremea, 
procuror-interimar al  raionului Edineţ.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile.

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de Administraţie 

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

Pentru a te putea bucura 
pe deplin de o vacanţă liniş-
tită, înainte de a pleca în con-
cediu, trebuie să-ţi pregăteşti 
terenul la serviciu. De regulă, 
în marile firme se face o pla-
nificare la început de an, aşa 
că, teoretic, ştii când îţi vine 
rândul la odihnă. Perioada 
optimă pentru concediu dife-
ră de la o firmă la alta, foar-
te important fiind domeniul 
de activitate al companiei şi 
măsura în care sezonul in-
fluenţează rezultatele firmei. 
Oricum, important este ca 
şefii tăi să ştie din timp inter-
valul în care vei lipsi, pentru 
a putea reorganiza fluxul ac-
tivităţii.

Din punctul de vedere al 
structurii concediului, speci-
aliştii în resurse umane reco-
mandă ca acesta să aibă două 
părţi: două săptămâni vara şi 
alte două iarna. 

NIMENI NU-I DE 
NEîNLoCUIt

Cea mai bună soluţie pen-
tru a pleca fără niciun fel de 
bătăi de cap în concediu este 
să-ţi formezi din timp un înlo-
cuitor. Nu te gândi că eşti de 
neînlocuit, chiar dacă aşa ţi se 
pare. Ideal este ca persoana 
care îţi ţine locul să stea pe 
lângă tine o perioadă, înainte 
de concediu, astfel încât să 
ştie absolut tot ce ar trebui să 
facă. 

O altă variantă, în cazul 
în care nu ai pe cine să laşi 
în loc, ar fi, acolo unde este 

posibil, să îţi faci proiectele 
în avans. Însă acest lucru pre-
supune un volum de muncă 
foarte mare, practic dublu, 

sau poate triplu, iar stresul 
va fi imens. Concediul nu va 
mai fi o perioadă de relaxare, 
ci doar una de refacere. Dacă 
vorbim despre concediul unui 
şef, recomandăm “şcolirea” 
unui subaltern care să fie ca-
pabil să-i ţină locul.

Dacă ţi-e teamă că ad-
junctul care te va suplini va 
face mult mai bine decât tine 
treaba, atunci ai o problemă 
majoră şi ar fi bine să te gân-
deşti serios la ce-ţi doreşti de 
la viaţă, din punct de vedere 
profesional.  

făRă tELEfOANE
Chiar dacă îţi place munca, 

asta nu înseamnă că în timpul 
concediului trebuie să vorbeşti 
fără întrerupere la telefon, să-i 
întrebi pe colegii de serviciu 

în ce stadiu se mai află proiec-
tul la care lucrai. Asta poate să 
însemne că nu ai încredere în 
ei sau că eşti dependentă de 
muncă. Există însă şi situaţia 
în care colegii te deranjează să 
te întrebe cum să procedeze la 
un proiect, caz în care tu s-ar 
putea să ai o parte din vină, 
pentru că nu ţi-ai “crescut” un 
înlocuitor pe măsură, care să 
se descurce în orice situaţie, 
fără să fie nevoit să te sâcâie. 

Specialiştii în resurse 
umane recomandă să încerci 
să minimizezi astfel de între-
ruperi printr-o bună delegare, 
dar şi prin stabilirea unor ba-

remuri de urgenţă pentru care 
poţi să fii deranjat. Evident, o 
altă opţiune este închiderea 
telefonului sau plecarea în 

concediu într-o zonă fără aco-
perire. Şi ar fi bine să renunţi 
şi la Internet o perioadă. Mes-
sengerul, e-mailul sau alte 
forme de comunicare online 
cu cei de la serviciu ar trebui 
să dispară pentru tine, vreme 
de două săptămâni.

Gândeşte-te că o rupere de 
colegi te ajută să revii în forţă 
la serviciu, cu poftă de trea-
bă. Va fi bine atât pentru tine, 
cât şi pentru compania la care 
lucrezi, fiindcă rezultatele vor 
veni mai repede decât dacă ai 
fi petrecut un concediu stre-
sant, cu gândul că înlocuito-
rul tău „nu se descurcă”.

Consumul excesiv de cola poate cauza atât moleşeală, cât 
şi paralizii grave ale muşchilor, avertizează medicii. O cerce-
tare realizată de un medic grec arată că băuturile de tip cola 
coboară periculos de mult nivelul potasiului din sânge, prezen-
tând cazul unui fermier australian căruia i-au paralizat plămâ-
nii după 4-10 litri zilnici de cola, scrie BBC.

Un alt exemplu are ca subiect o femeie însărcinată care a 
consumat până la trei litri pe zi în ultimii şase ani pentru a se 
plânge apoi de oboseală, pierderea poftei de mâncare şi de stări 
persistente de vomă. Analizele ei au arătat că avea bătăi nere-
gulate ale inimii, cauzate cel mai probabil de nivelul scăzut 
de potasiu din sânge. După ce a renunţat la consumul de cola, 
femeia s-a însănătoşit complet.

Autorul studiului, dr. Moses Elisaf, de la Universitatea din 
Ioannina, Grecia, spune că hipokaliemia (n.r. - diminuarea can-

tităţii de potasiu din sânge) poate fi cauzată de consumul a trei 
dintre cele mai întâlnite ingrediente din băuturile de tip cola: 
glucoză, fructoză şi cafeină. Pe lângă noua asociere cu atrofie-
rea muşchilor, consumul excesiv de cola a mai fost legat până 
acum de obezitate, diabet şi afecţiuni dentare şi ale oaselor.

Cu toate acestea, producătorii acestor băuturi insistă că 
acestea nu sunt dăunătoare atâta vreme cât sunt consumate 
cumpătat. “Exemplele folosite în această lucrare sunt cazuri 
foarte extreme. Consumul moderat de băuturi de tip cola este 
complet lipsit de pericol, iar oamenii pot continua să se bucure 
de asemenea băuturi ca parte a unei diete echilibrate şi a unui 
stil de viaţă activ.”

Cercetătorii sunt convinşi însă că situaţiile prezentate mai 
sus nu sunt atipice şi că mulţi oameni riscă mari probleme de 
sănătate de pe urma acestor băuturi.

Televizorul lăsat deschis în preajma copiilor poate afecta 
dezvoltarea limbajului acestora

Nu lăsaţi tot timpul televizorul des-
chis în preajma copiilor, pentru că înva-
ţă mai greu să vorbească! Este un aver-
tisment lansat de o echipă de cercetători 
de la Universitatea Washington.

Medicii au studiat care este 
impactul privitului la televi-
zor asupra copiilor. Oamenii 
de ştiinţă susţin că adulţii gre-
şesc dacă îşi lasă prea mult copiii în faţa televizorului. 
În timpul studiului, 329 de copii cu vârste cuprinse în-
tre două luni şi patru ani au fost înregistraţi periodic, 
timp de două săptămâni, de la 12 până la 16 ore pe zi. 

Concluzia: în fiecare oră în care televizorul este deschis, co-
piii aud cu 500 până la o mie mai puţine cuvinte rostite de 
adulţi. Aceste rezultate ar putea explica problemele pe care 
unii copii le au în vorbire.

O micuţă felină are aripi! 
Pisica s-a dezvoltat normal până la vârsta de un an. Apoi 

au început să îi crească nişte apendice ca un fel de aripi pe 
spate. Excrescenţele osoase, acoperite cu blană, pornesc din 
coloana vertebrală. Specialiştii cred că e vorba de o mutaţie 
genetică sau de efectul nedorit al vreunei substanţe chimice 
înghiţite de pisică. 

Potrivit proprietarilor, felina nu e deranjată de noile sale 
membre, pe care nu le poate folosi însă la zburat. 

Deşi poate părea ciudat, astfel de cazuri de pisici înaripate 
au mai fost depistate în timp. Un caz similar a fost prezentat 
în presă anul trecut, tot în China. 

O femeie-pilot a reuşit o aterizare spectaculoasă după ce a 
ratat pista cu câteva sute de metri

Anne-Marie Amiel a aterizat pe spate cu 
avionul de mici dimensiuni pe care îl pilota, 
într-un câmp de porumb din Beromuenster, 
Elveţia.

Cei patru pasageri ai avionului au fost 
transportaţi la spital unde au primit îngrijiri 

medicale pentru răni uşoare. Un martor a declarat: “Avionul 
cobora uşor, când, la un moment dat, se pare că nişte proble-
me tehnice l-au făcut pe pilot să se dea peste cap şi a aterizat 
aşa, până la urmă.”
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Echipa redacţiei vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. vă suntem recunoscători 

că sunteţi abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămâne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări Pregăteşte-te de concediu!

Prea multă cola poate cauza paralizarea muşchilor
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