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ONG-urile în partene-
riat” – o cale sigură de 
protejare a drepturilor 
omului

Angajarea provizorie 
în muncă în străinătate 
a cetăţenilor Republicii 
Moldova conform 
prevederilor legale

(Oscar Wilde)

Mihai Ghimpu: „Va veni o zi cînd 
aceste drepturi fundamentale 
ale omului vor fi respectate 
şi în Transnistria”

Pe 14 iunie în cadrul Clubului de Presă, organizat cu spri-
jinul Fundaţiei Germane Friedrich Ebert Stiftung Moldova, 
directorul executiv al Asociaţiei pentru Politică externă Victor 
Chirilă a declarat că Moldova se află într-o situaţie mult mai 
avantajată decît unele ţări din Balcanii de Vest, ca Muntenegru 
şi Macedonia.

Dl Chirilă a comentat ideea avantajelor RM prin faptul că 
procesul liberalizării vizelor este mai mult unul tehnic. Potrivit 
lui Victorr Chirilă, Moldova ar avea toate şansele să avanseze 
mai rapid chiar decît Ucraina şi Rusia, care au demarat proce-
sul de negocieri acum 2-3 ani, a menţionat expertul. Acesta a 
adăugat că Republica Moldova ar putea să obţină călătoriile 
fără viză în Uniunea Europeană chiar în următorii 2-3 ani dacă 
autorităţile vor ţine pasul reformelor şi dacă va exista o stabi-
litate politică.

Victor Chirilă a menţionat că recent Comisia Europeană a 
propus neoficial statelor membre ale UE să ofere Ucrainei o 
foaie de parcurs, cu condiţia îndeplinirii a patru prevederi. Pri-
ma condiţie a fost introducerea paşapoartelor biometrice. „Re-
publica Moldova a început să elibereze paşapoarte biometrice 
în 2008. Chiar dacă ritmul este lent, dar în perioada următoare 
urmează să fie accelerat”, a declarat Chirilă. A doua condiţie: 
„Ucraina ar trebui să aibă o instituţie care să se ocupe de azil 
şi readmisie – Republica Moldova are de ani buni acest birou 
de azil şi de refugiaţi”. Condiţia a treia a fost:„ Ucraina să aibă 
legislaţie în domeniul protecţiei datelor personale şi să aibă şi o 
instituţie creată în acest domeniu. Republica Moldova are din 
2007 şi legislaţia care acum urmează să fie ajustată la standar-
dele UE de ultimă oră şi are şi această instituţie”. Şi a patra con-
diţie: „Să îndeplinească un chestionar cu referire la securitatea 
documentelor. Republica Moldova a transmis această informa-
ţie în cadrul unui raport pe care l-a elaborat în martie”. Victor 
Chirilă a accentuat: „Deci sînt patru condiţii pe care Republi-
ca Moldova le-a îndeplinit deja. Ceea ce demonstrează că din 

punctul de vedere al acţiunilor practice, noi sîntem în unele do-
menii înaintea Ucrainei”.

Expertul consideră că dacă în ţară va fi o stabilitate politică, 
atunci Moldova în cîţiva ani va reuşi să schimbe impresia CE 
şi UE: „Dacă va fi, începînd cu anul viitor, stabilitate politică 
necesară în această ţară, va fi un Parlament care să elaboreze 
legi şi să le adopte la timp, cînd le cere guvernul, şi va fi un gu-
vern stabil, cu siguranţă, în 2 ani, în 2013, Republica Moldova 
are şanse să determine pînă atunci Comisia Europeană, Uniunea 
Europeană să-şi schimbe atitudinea politică faţă de noi”, a re-
marcat expertul.

Singura barieră în obţinerea regimului liberalizat de vize este 
lipsa de control în regiunea transnistreană, dar această problemă 
nu ar fi de nedepăşit. Potrivit diplomaţilor, Bruxelles-ul ar saluta 
noua abordare a Chişinăului de a încerca soluţionarea conflictu-
lui transnistrean prin sporirea atractivităţii malului drept al Nis-
trului pentru locuitorii Transnistriei, inclusiv prin liberalizarea 
regimului de vize.

Victor Chirilă a accentuat că, chiar dacă Republica Mol-
dova a obţinut progrese în mai multe domenii, cele mai mari 
probleme în procesul de negociere cu UE - Moldova le va avea 
la capitolul corupţie, migraţia şi azilul, precum şi respectarea 
drepturilor omului: „Există instituţii, există legi, însă impactul 
lor practic este departe de cel pe care îl aşteaptă societatea. De 
aceea ONG-urile din diferite domenii trebuie să fie prezente la 
discuţiile din cadrul agendei de negociere cu UE”, a specificat 
expertul. Acesta a adăugat că APE şi Centrul Român de Poli-
tici Europene au elaborat raportul „Negocierile UE - Republica 
Moldova – Ce este de discutat, ce s-ar putea obţine?”, care re-
comandă UE să facă în Moldova povestea de succes de care are 
nevoie Parteneriatul Estic pentru a fi viabil şi credibil. Autorii 
raportului recomandă autorităţilor moldovene să nu abandoneze 
încercarea de a obţine o perspectivă de aderare, dar să nu facă o 
obsesie din asta. 

Prim-ministrul Vlad Filat 
a susţinut recent un briefing 
referitor la rezultatele vizitei 
întreprinse la Luxemburg, în 
perioada 14-15 iunie, a relatat 
Serviciul de presă al Execu-
tivului. 

Vlad Filat a precizat că 
această vizită a inclus două 
componente importante: di-
mensiunea bilaterală şi di-
mensiunea integrării europe-
ne. 

Referindu-se la şedin-
ţa Consiliului de Cooperare 
RM-UE, premierul a spus că, 
în cadrul acestui eveniment, 
atît Preşedinţia spaniolă a 
UE, cît şi Comisarul pentru 
Extindere şi Politica de Veci-
nătate, Stefan Füle, au apreci-
at angajamentul autorităţilor 
Republicii Moldova pentru 
implementarea obiectivului 
asocierii politice şi integră-
rii economice, prevăzut de 
Acordul de Asociere pe care 
RM îl negociază cu succes cu 
UE. 

Vlad Filat a comunicat că 
UE a propus RM un docu-

ment de acţiuni numit ,,Me-
canisme de Implementare”, 
care vine să detalieze matri-
cea de politici pe 
care a prezentat-o 
autorităţilor RM 
Comisarul Füle 
cu ocazia recentei 
vizite efectuate 
la Chişinău. De 
asemenea, pentru 
prima dată de la 
iniţierea negocie-
rilor a fost apro-
bat şi raportul de 
evaluare comună 
a rezultatelor ob-
ţinute în negocie-
rea Acordului de 
Asociere cu UE. 

Prim-ministrul a menţi-
onat că, în cadrul reuniunii 
Consiliului de Cooperare 
RM-UE, a fost lansat dia-
logul privind liberalizarea 
regimului de vize care se va 
desfăşura în conformitate cu 
liniile directorii aprobate de 
statele membre şi transmise 
recent oficial Republicii Mol-
dova. 

Vlad Filat a spus că lan-
sarea Dialogului pentru eli-
minarea vizelor este un mo-

ment istoric pentru Republica 
Moldova şi le-a mulţumit 
membrilor Guvernului pentru 
munca asiduă depusă în vede-
rea atingerii acestui obiectiv, 
dar şi instituţiilor europene 
care activează în Republica 
Moldova. 

,,Am început ieri dialo-
gul, dar acum depinde de noi 
să-l finalizăm cît mai repede, 
iar cetăţenii noştri să circule 

liber în Europa”, a declarat 
prim-ministrul. 

Premierul a spus că-şi 
asumă personal monito-
rizarea modului în care 
vor fi îndeplinite aceste 
condiţii ce au fost sta-
bilite pentru eliminarea 
vizelor. 

,,Moldova face parte 
din Europa unită la nivel 
de valori şi mentalitate. 
Moldova este un stat 
european, cu cetăţeni 
europeni, iar liberaliza-
rea regimului de vize ne 
va permite să eliminăm 
barierele artificiale în 
calea unităţii cetăţenilor 

europeni, pentru că revenirea 
noastră în familia europeană 
este un proces firesc şi irever-
sibil”, a declarat Vlad Filat. 

Dimensiunea bilaterală 
a presupus vizita oficială în 
Marele Ducat de Luxemburg 
în cadrul căreia premierul a 
avut întrevederi cu Alteţa Sa 
Regală Marele Duce Henri, 
prim-ministrul Luxemburgu-
lui Jean-Claude Juncker, Pre-

şedintele Camerei Deputaţilor 
Laurent Mosar, conducerea 
Asociaţiei Băncilor şi Ban-
cherilor din Luxemburg. 

,,Autorităţile luxembur-
gheze au apreciat la cel mai 
înalt nivel ritmul şi calita-
tea reformelor întreprinse 
de Republica Moldova în-
tr-o perioadă scrută de timp 
de la preluarea guvernării. 
Prim-ministrul Luxembur-
gului Jean-Claude Juncker, 
una dintre cele mai marcante 
personalităţi ale eşichierului 
politic european, care este şi 
Preşedinte al Eurogrupului, a 
apreciat în mod special modul 
în care autorităţile RM ges-
tionează deficitul bugetar în 
condiţiile crizei financiare şi 
economice internaţionale”, a 
spus prim-ministrul. 

Vlad Filat a comunicat că 
s-a convenit asupra organi-
zării la Chişinău a forumului 
economic moldo-luxembur-
ghez, care ar putea coincide şi 
cu vizita pe care Jean-Claude 
Juncker este disponibil să o 
efectueze în Republica Mol-
dova în toamna acestui an. 

Premierul a menţionat că 
Luxemburgul şi-a manifestat 
disponibilitatea de a susţine 
eforturile de integrare eu-
ropeană ale RM şi în speci-
al cele ce ţin de negocierea 
Acordului de Asociere la UE, 
obţinerea asistenţei macro-fi-
nanciare de la UE şi liberali-
zarea regimului de vize. 

Vlad Filat a comunicat că, 
în timpul vizitei, a fost semnat 
Acordul în domeniul securită-
ţii sociale între RM şi Luxem-
burg. 

Premierul a spus că di-
mensiunea integrării europene 
a vizitei la Luxemburg a fost 
structurată pe participarea la 
reuniunea Grupului de prie-
teni ai Republicii Moldova, 
care include 19 state membre 
ale UE, reuniunea Consiliu-
lui de Cooperare RM-UE şi 
întrevederea cu Preşedintele 
Băncii Europene de Investiţii, 
Philippe Maystadt. 

,,În urma discuţiilor de-
spre priorităţile de reformare 
şi restructurare ale sectoarelor 
economiei naţionale, la solici-
tarea mea, Banca Europeană 
de Investiţii a iniţiat deja ac-
ţiunile necesare pentru extin-
derea sprijinului acordat RM 
în ceea ce priveşte asigurarea 
accesului la surse de apă po-
tabilă de calitate, prin elabo-
rarea unei strategii naţionale 
structurate în acest sens. Tot-
odată, a fost exprimat şi inte-
resul clar al Băncii Europene 
de Investiţii de a consolida 
cooperarea cu RM în dome-
niile infrastructurii drumuri-
lor, conexiunilor energetice 
şi dezvoltarea IMM-urilor”, a 
precizat prim-ministrul. 

Vlad Filat a menţionat că 
reuniunea Grupului de pri-
eteni ai Moldovei a relevat 
susţinerea de care beneficiază 
ţara noastră în avansarea pe 
parcursul european, în mod 
special fiind apreciată moda-
litatea de gestionare a crizei 
constituţionale. 

Premierul a precizat că în 
cadrul reuniunii Grupului de 
Prieteni ai Moldovei, Polonia 
a propus alocarea a 50 mln 
de euro Republicii Moldova 
ca sprijin pentru continuarea 
parcursului bun pe care îl are, 
propunere care a întrunit spri-
jinul tuturor participanţilor.
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Stabilitate politică, asta e tot ce ne trebuie, dacă vrem să fim mai iubiţi de UE 

Lansarea dialogului pentru eliminarea vizelor este 
un moment istoric pentru Republica Moldova
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l Ministerul Justiţiei

Cabinetul de miniştri a 
avizat pozitiv recent proiectul 
Legii privind drapelul de stat 
elaborat de Ministerul Justiţi-
ei. Noua lege vine să substitu-
ie normele învechite cu privi-
re la drapelul de stat care sînt 
în Regulamentul cu privire la 
drapelul de stat al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldo-
veneşti adoptat în mai 1990.  

Pentru elaborarea proiec-
tului de lege privind drapelul 
de stat a fost studiată legis-
laţia altor state europene ale 
căror simboluri sînt, în mod 
similar, reglementate prin 
lege. Proiectul de lege menţi-
onează locurile şi edificiile în 
care drapelul de stat urmează 

Noi reguli pentru utilizarea drapelului de stat
a fi arborat în mod perma-
nent, precum şi situaţiile în 
care este arborat temporar cu 
ocazia unor sărbători sau or-
ganizarea unor festivităţi. 

Astfel, proiectul legii sta-
bileşte că drapelul de stat tre-
buie să fie arborat permanent 
în sala de şedinţe a Parla-
mentului, Guvernului, Curţii 
Constituţionale, instanţelor 
judecătoreşti şi consiliilor lo-
cale, pe edificiile autorităţilor 
şi instituţiilor publice, în lo-
curile dislocării permanente a 
unităţilor militare ale Forţelor 
Armate ale Republicii Mol-
dova, la sediul partidelor, al 
sindicatelor, al instituţiilor de 
învăţămînt şi cultură, la punc-

tele pentru trecerea frontierei, 
la aeroporturi, gări, autogări, 
cu trafic internaţional, pe na-
vele de orice fel ce navighea-
ză sub pavilionul Republicii 
Moldova. Potrivit proiectu-
lui, autorităţile şi instituţii-
le publice vor fi obligate să 
arboreze drapelul de stat, în 
mod permanent, atît pe edifi-
ciile în care îşi au sediul, cît 
şi în interiorul lor, inclusiv în 
birourile persoanelor de con-
ducere, în sălile de protocol şi 
festivităţi.

În acelaşi timp, va fi inter-
zisă arborarea drapelului de 
stat pe clădirile avariate sau 
în care se efectuează reparaţii 
capitale, inclusiv pe cele a că-

ror faţadă se repară, precum 
şi în alte cazuri, asupra cărora 
decid autorităţile administra-
ţiei publice locale.

De asemenea, proiectul 
de lege conţine norme care 
stabilesc regulile de arbora-
re a drapelului în misiunile 
diplomatice ale Republicii 
Moldova.

În ceea ce priveşte drape-
lele altor state, proiectul legii 
stabileşte că acestea pot fi ar-
borate pe teritoriul Republicii 
Moldova numai împreună cu 
drapelul de stat. 

Proiectul Legii privind 
drapelul de stat urmează a fi 
prezentat Legislativului pen-
tru adoptare. 

l Curtea Constituţională

La 14 iunie 2010, Dumitru 
Pulbere, preşedintele  Curţii 
Constituţionale, a avut o în-

trevedere cu Dirk Lorenz, ofi-
ţer politic al Delegaţiei Uni-
unii Europene în Republica 
Moldova, la iniţiativa acestu-
ia. Tematica discuţiei s-a axat 
pe posibile  căi constituţiona-
le de depăşire a crizei politice 
legate de problema alegerii 
şefului statului.

„Atît politicienii, cît şi 
societatea vorbesc insistent 

Misiuni  Europene  interesate  de  posibile  căi  de 
depăşire a crizei  politice  din  Moldova

despre existenţa  unei crize 
constituţionale, propunîndu-
se mai multe proiecte şi căi 

de modificare a Legii Supre-
me, făcîndu-se paşi concreţi 
chiar pentru elaborarea unei 
noi Constituţii. Bineînţeles, 
„tînăra” noastră Constituţie, 
care abia a împlinit  15 ani, 
nu este una perfectă. Noi, ju-
decătorii constituţionali, ob-
servăm aceste lacune, poate 
mai bine ca alţii, dar, în cazul 
problemei alegerii Preşedin-

telui ţării, nu putem vorbi de 
o criză constituţională, ci de 
una politică. Dacă ar exista un 

consens politic, dacă politicul 
n-ar împiedica legiuitorul cel 
puţin să intre în cabina de vot, 
sînt sigur că prevederile con-
stituţionale în vigoare n-ar mai 
fi invocate drept piedică în ca-
lea depăşirii actualei situaţii”, 
a ţinut să sublinieze, în cadrul 
întrevederii, Dumitru Pulbere. 
„Căi de depăşire a crizei sînt 
mai multe,  şi mai costisitoare, 

şi mai puţin costisitoare, mai 
ales după recentele modificări 
ale Codului electoral, rămîne 
doar ca toate  componentele 
Parlamentului să convină asu-
pra celei mai viabile”. 

Ofiţerul politic al Delega-
ţiei Uniunii Europene, Dirk 
Lorenz, a susţinut că institu-
ţia europeană pe care o repre-
zintă salută spiritul suveran 
al deciziilor politice ale ţării 
noastre, subliniind importanţa 
deosebită  a rolului indepen-
dent al Curţii Constituţionale 
în procesele deloc simple pe 
care le parcurge în prezent 
Moldova.

O întrevedere pe aceeaşi 
temă preşedintele Curţii Con-
stituţionale a avut-o anterior, 
pe 9 iunie curent, cu şeful 
Misiunii din Moldova a Or-
ganizaţiei pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa. Am-
basadorul  Philip N. Ramler, 
şeful Misiunii, a specificat că  
poziţia OSCE în privinţa de-
păşirii crizei legate de proble-
ma alegerii şefului statului, 
pentru instaurarea  unei sta-
bilităţi politice în Republica 
Moldova, coincide cu cea a  
Comisiei de la Veneţia. 

La 16 iunie 2010, preşe-
dintele Curţii Constituţio-
nale, Dumitru Pulbere,  s-a 
întîlnit cu un grup de 8 re-
prezentanţi  ai Institutului 
Euro-Atlantic de Cooperare 
din Kiev, în frunte cu Olek-
sandr Suşko, director pentru 
cercetări al acestuia. Experţii 
şi analiştii politici ucraineni 
s-au aflat la Chişinău într-
o vizită de studiu de două 
zile.  Gazdele lor – Asocia-
ţia pentru Politică Externă 
din Moldova – le-au  acordat 
sprijinul necesar pentru a lua 
cunoştinţă de experienţa ţă-
rii noastre în domeniul  bu-
nei guvernări şi promovării 
reformelor aflate pe agen-
da de integrare europeană. 
Reieşind din lecţiile confrun-
tărilor politice ce au avut loc 
în ţara vecină pînă la ulti-
mele alegeri prezidenţiale şi 

care, pe anu-
mite segmente, 
se mai menţin, 
din ambigui-
tăţile constitu-
ţionale legate 
de situaţii con-
crete ale vieţii 
politice ucrai-
nene, oaspeţii 
s-au interesat 
de etapele care 
au generat la 
noi criza pri-
vind alegerea 
preşedintelui 
ţării, de posi-
bilele variante 
constituţionale de depăşire 
a acesteia. În răspunsurile 
sale, preşedintele Dumitru 
Pulbere s-a referit amănunţit  
la istoricul problemei, la ten-
dinţele şi realităţile privind 
revizuirea mai largă a Legii 

Supreme, la rolul Comisiei 
de la Veneţia şi al altor orga-
nisme europene în instaura-
rea stabilităţii constituţiona-
le în Republica Moldova. În 
acelaşi context, s-a subliniat 
faptul că referinţele la prac-

tica europeană, la avizele 
structurilor  ei consultative 
sînt din ce în ce mai frecvent 
utilizate ca argumente pentru 
fundamentarea hotărîrilor şi 
avizelor Curţii Constituţio-
nale.

Experţii ucranieni studiază experienţa Moldovei

Judecătorii  recent  numiţi  în  funcţie 
s-au înfăţişat în faţa lui Ghimpu
Un grup de judecători, recent numiţi în funcţii, au avut o 

întrevedere cu preşedintele interimar al Republicii Moldova. 
Restabilirea imaginii sistemului judecătoresc, soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă colaboratorii instanţelor de 
judecată, precum şi prestaţia judecătorilor au fost principale-
le subiecte discutate în cadrul întrevederii.

Mihai Ghimpu i-a îndemnat pe judecători să-şi îndepli-
nească cinstit meseria, menţionînd că acum în Republica 
Moldova nu există procese la comandă, iar justiţia trebuie re-
alizată pornind de la prevederile legii. „Într-un stat de drept şi 
democratic, supremaţia legii trebuie să fie obligatorie pentru 
toţi şi, în special, pentru corpul de judecători, deoarece anu-
me ei sînt persoanele care finalizează procesul”, a menţionat 
Ghimpu.

În cadrul întrevederii, s-a discutat şi despre lacunele exis-
tente în sistemul judecătoresc, despre fenomenul corupţiei, 
pierderea dosarelor la CEDO, restabilirea încrederii cetăţe-
nilor în judecători. În context, Mihai Ghimpu a menţionat că 
prin numirea acestor judecători a început procesul de formare 
a unui nou contingent de specialişti în domeniu, care au me-
nirea de a ajusta sistemul la standardele internaţionale, de a 
reîntoarce încrederea cetăţenilor în justiţie.

„Toţi cei 17 judecători numiţi sînt oameni oneşti, care pe 
tot parcursul activităţii lor şi-au îndeplinit cinstit meseria. 
Unii dintre ei au fost demişi de fosta guvernare pentru că 
nu au acceptat să se conformeze comenzilor politice”, a mai 
declarat şeful statului.

Jocurile de noroc din Moldova 
în atenţia UE
Ministerul Economiei elaborează o nouă lege cu privire la 

jocurile de noroc on-line beneficiind de asistenţa proiectului 
„Suport pentru implementarea acordurilor dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană”. 

Potrivit informaţiilor raportate recent de Camera de Li-
cenţiere, în prezent jocurile de noroc on-line nu sînt regle-
mentate în Republica Moldova. Prin urmare, acestea nu pot 
fi interzise, iar licenţele ce urmează a fi eliberate de Camera 
de Licenţiere nu pot invoca anumite precondiţii. În pofida 
autorizării la sfîrşitul lunii aprilie 2010 primelor loterii on-li-
ne, această ofertă încă nu a fost afişată, chiar dacă Camera de 
Licenţiere conştientizează acest fapt. Aşadar, pe moment, în 
Republica Moldova nu exista nici un operator pe piaţa jocu-
rilor de noroc on-line licenţiat de administraţia locală. În mod 
contrar, un număr mare de jucători din Republica Moldova 
deja participă activ la jocurile on-line oferite de operatori in-
ternaţionali. PokerStars şi PartyGaming sînt operatorii prin-
cipali din Republica Moldova, iar cele mai răspîndite jocuri 
on-line sînt pocherul şi pariurile pentru evenimentele sporti-
ve. Alte jocuri de pe Internet, cum ar fi, de exemplu, loteriile 
Bingo, pariurile pentru cursele de cai sau de cîini, aparatele 
de joc on-line sau jocurile de cazinou de tipul ruletei nu sînt 
populare în Republica Moldova.

Obiectivul general al Proiectului este de a susţine autorită-
ţile din Republica Moldova în realizarea priorităţilor stabilite 
de Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) din anul 1998 
şi de Planul de Acţiuni al Politici Europene de Vecinătate (PA 
PEV) din anul 2005. Proiectul este implementat de un Con-
sorţiu internaţional sub conducerea Companiei IBF Internati-
onal Consulting şi acordă consultanţă autorităţilor moldave în 
negocierea actuală a unui nou acord de asociere cu Uniunea 
Europeană.

O universitate a părinţilor va începe 
să activeze la Chişinău din septembrie
O universitate a părinţilor va începe să activeze la Chi-

şinău din luna septembrie. Despre aceasta a anunţat Angela 
Muntean, directorul Liceului „Univers-LIONS” din capitală, 
la o conferinţă de presă.

Potrivit Angelei Muntean, această universitate a părinţilor 
a fost fondată în cadrul liceului pentru soluţionarea conflicte-
lor care ar putea apărea între părinţi şi copii. 

Totodată, Larisa Coraberu, psiholog la liceu, a spus că, 
din lipsă de timp, mulţi dintre părinţi nu au o comunicare efi-
cientă cu propriii copii. „Cine dintre mame sau taţi a primit, 
după naşterea copilului, o instrucţiune cum e să fii un părin-
te bun?”, s-a adresat psihologul celor prezenţi la conferinţă. 
Eu personal nu am primit-o. Dacă elevul nu este înţeles în 
familie sau la şcoală, el alege strada, iar strada ce poate să-i 
ofere?, a menţionat Coraberu. 

Potrivit psihologului, la universitate se vor preda teme 
conform doleanţelor părinţilor. Studenţii de la universitatea 
părinţilor nu vor susţine examene de absolvire, iar note le vor 
da copiii, a mai spus Larisa Coraberu. La această şcoală se 
vor putea înscrie atît părinţii şi buneii elevilor care studiază la 
Liceul „Univers-LIONS”, cît şi cei din afara instituţiei. Stu-
diile vor fi fără plată, a specificat psihologul.
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„Sîntem conştienţi că trebuie 
să muncim pentru ca drepturile şi 
libertăţile omului să fie respectate, 
pentru binele cetăţenilor noştri”, a 
menţionat preşedintele interimar, 
Mihai Ghimpu, în cadrul Confe-
rinţei Europene a preşedinţilor de 
Parlament, care s-a desfăşurat în 
perioada 10-12 iunie curent, în Li-
massol, Republica Cipru. 

Principalele subiecte discutate 
în cele două zile de conferinţă au 
vizat drepturile şi responsabilităţile 
opoziţiei în cadrul parlamentului, 
precum şi rolul instituţiilor parla-
mentare în respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului la nivel 
internaţional şi implementarea 
principiului nondiscriminării. La 
conferinţă au fost prezenţi cu reco-
mandări pentru statele participante 
în vederea perfecţionării cadrului 
legislativ Mevlut Cavuşoglu, pre-
şedinte al APCoE, şi Thomas Ham-
marberg, comisar pentru drepturile 
omului la Consiliul Europei. 

Mihai Ghimpu s-a angajat 
să armonizeze legislaţia 
naţională cu normele 

internaţionale
În cadrul acestei conferinţe, Pre-

şedintele Parlamentului Republicii 
Moldova şi preşedintele interimar a 
rostit un discurs privind respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale în Republica Mol-
dova, realizarea acestui obiectiv 
fiind o preocupare continuă a auto-
rităţilor, deoarece Republica Mol-
dova s-a angajat să-şi armonizeze 
legislaţia naţională cu normele şi 
principiile dreptului internaţional, 
inclusiv în materie de nediscrimi-
nare. Potrivit preşedintelui, pentru 
Republica Moldova, subiectul eli-
minării tuturor formelor de discri-
minare a căpătat o nouă dimensiune 
odată cu ratificarea de către Parla-
ment a instrumentelor internaţiona-

Mihai Ghimpu: „Va veni o zi cînd aceste drepturi 
fundamentale ale omului vor fi respectate şi în Transnistria”

le în domeniul drepturilor omului, 
relevantă fiind preluarea dreptului 
internaţional în uzul şi practica in-
ternă. „Mecanismul pentru care se 

optează este Planul de acţiuni în 
domeniul drepturilor omului pentru 
anii 2010-2013, care reprezintă un 
instrument naţional de reproducere 
a politicii statului privind fortifica-
rea protecţiei drepturilor omului şi 
care are drept finalitate producerea 
unor schimbări pozitive”, a spus 
preşedintele interimar. În acelaşi 
context, Mihai Ghimpu a precizat 
că Republica Moldova depune efor-
turi pentru prevenirea şi interzice-
rea discriminării directe şi indirec-
te, pentru instituţionalizarea unor 

mecanisme eficiente privind preve-
nirea şi eliminarea tuturor formelor 
de discriminare. „În prezent, Guver-
nul este la faza finală de elaborare a 

proiectului de lege privind preveni-
rea şi combaterea discriminării. Ţin 
să menţionez că acest proiect este 
pregătit abia astăzi pentru că timp 
de 8 ani am avut o guvernare co-
munistă”, a mai spus preşedintele. 
Totodată, Mihai Ghimpu a subliniat 
şi faptul că Republica Moldova tin-
de spre crearea acelor mecanisme şi 
pîrghii de implementare a unui sis-
tem naţional de promovare şi res-
pectare a drepturilor omului care să 
se bazeze, în special, pe instrumen-
te juridice internaţionale. „Cunoaş-

terea şi înţelegerea acestor concepte 
se pot realiza şi prin informarea şi 
educarea continuă a cetăţenilor din 
toate mediile sociale. În aceste con-

diţii, Republica Mol-
dova pledează pentru 
organizarea unor cam-
panii de conştientizare 
privind problematica 
discriminării şi conse-
cinţele acesteia în toate 
domeniile de aplicabili-
tate a legislaţiei; pentru 
organizarea şi desfăşu-
rarea, la nivel naţional, 
regional şi local, a pro-
gramelor şi a proiecte-
lor destinate abordării 
situaţiei unor categorii 
vulnerabile la fenome-
nul discriminării, cu ac-
cent pe efecte şi măsuri 
necesare prevenirii dis-
criminării”, a menţionat 
Mihai Ghimpu.

La Conferinţa Euro-
peană a preşedinţilor de 
Parlament au participat 
circa 350 de participanţi 
din 47 de state, inclusiv 
preşedinţi de parlamen-
te din satele membre 
ale Consiliului Europei, 
precum şi din cele cu 
statut de observator ale 
APCE.     

Întrevedere la Cipru cu 
conaţionalii moldoveni
În Cipru, Mihai Ghimpu a avut 

o întrevedere şi cu conaţionalii 
moldoveni stabiliţi în Cipru. Potri-
vit preşedintelui, în această situaţie, 
este important şi atragerea investiţi-
ilor străine în economia Republicii 
Moldova, acest lucru fiind posibil în 
condiţiile unei stabilităţi politice, de 
transparenţă şi supremaţie a legii în 
ţara noastră în vederea creării unui 
climat investiţional atractiv. Gru-

pul de cetăţeni stabiliţi în Cipru şi 
prezenţi la întîlnire au menţionat că 
deşi duc o viaţă liniştită şi nu le lip-
seşte practic nimic, totuşi le este dor 
de casă şi de familiile lor  rămase în 
ţară. În acelaşi timp, fiind cetăţeni 
străini în Cipru, se confruntă cu o 
serie de probleme, rugînd autorită-
ţile de la Chişinău să se implice în 
soluţionarea acestora.  Dintre aces-
tea cea mai acută este lipsa unei 
misiuni diplomatice în Cipru, ceea 
ce din start exclude posibilitatea ob-
ţinerii sau perfectării documentelor 
de către cetăţenii Republicii Moldo-
va, ei fiind nevoiţi să se deplaseze 
la misiunea diplomatică a Repu-
blicii Moldova din Israel pentru 
eliberarea actelor. S-a mai menţio-
nat şi despre înlesnirea procedurii 
de obţinere a vizelor pentru rudele 
cetăţenilor moldoveni stabiliţi în 
Cipru care vin la aceştia în vizită, 
necesitatea recunoaşterii permiselor 
de conducere eliberate în Republica 
Moldova de către autorităţile cipri-
ote, posibilitatea ieftinirii biletelor 
de avion, importanţa deschiderii 
secţiilor de votare în Cipru etc.

În acelaşi context, Preşedintele 
a subliniat că în prezent sînt în faza 
de pregătire proiectele de acorduri 
cu privire la protecţia socială a ce-
tăţenilor moldoveni care vor fi în-
cheiate cît de curînd cu diverse sta-
te unde cetăţenii moldoveni sînt în 
număr mai mare, fapt ce va permite 
soluţionarea unui şir de probleme 
actuale şi stringente ale acestora. 
Mihai Ghimpu a precizat că, reve-
nind la Chişinău, împreună cu fac-
torii de decizie, vor identifica cele 
mai adecvate soluţii pentru a soluţi-
ona problemele enunţate în cel mai 
scurt timp. Totodată, preşedintele 
a promis să analizeze personal şi o 
serie de propuneri venite din partea 
cetăţenilor moldoveni în vederea 
democratizării societăţii în Repu-
blica Moldova.

S. C.

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a 
prezentat la Luxemburg reformele demarate 
în sistemul justiţiei şi drepturilor omului după 
preluarea mandatului de către actualul guvern, 
pentru a îndeplini criteriile de integrare euro-
peană. În cadrul Consiliului de Cooperare R. 
Moldova - Uniunea Europeană, Tănase a asi-
gurat oficialii europeni că efortul reformării 

justiţiei, sistemului de executare a hotărîrilor 
judecătoreşti, sistemului penitenciar este strîns 
legat de asimilarea standardelor promovate de 
CoE şi UE.

Ministrul Justiţiei a menţionat că după in-
stalarea noului guvern în R. Moldova nu s-au 
constatat cazuri de presiune politică asupra ju-
decătorilor şi asupra instanţelor în general, iar 
la ora actuală există voinţă politică ce exclude 
amestecul politicului în judiciar. Tănase s-a re-

Ministrul Justiţiei a prezentat, la Luxemburg, reformele 
demarate în justiţie şi drepturile omului în R. Moldova

ferit şi la cele mai importante acţiuni în dome-
niul justiţiei, printre care a menţionat proiectele 
de legi ce ţin de efectuarea şi executarea justiţi-
ei şi de transformarea ei într-un sistem funcţio-
nal şi independent. 

De asemenea, Ministrul Justiţiei s-a refe-
rit la implementarea sistemului informaţional 
judiciar, care asigură distribuirea aleatorie a 
cauzelor, publicarea tuturor hotărîrilor judecă-
toreşti, înregistrarea audio a şedinţelor de jude-
cată, precum şi adoptarea Concepţiei finanţării 
sistemului judecătoresc, ceea ce este o premie-
ră pentru Republica Moldova. 

Tănase a ţinut să sublinieze că Guvernul 
R. Moldova nu are restanţe în ceea ce priveşte 
achitarea sumelor necesare pentru executarea 
hotărîrilor CEDO. El a mai menţionat instru-
mentele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului la care a aderat recent R. Moldova, pro-
iectul noului Plan de acţiuni în domeniul drep-
turilor omului pentru anii 2011-2013, precum 
şi măsurile de sporire a acţiunii de prevenire 
a torturii şi a tratamentului inuman sau degra-
dant. 

Ministrul Justiţiei a făcut parte din delega-
ţia Republicii Moldova, condusă de prim-mi-
nistrul Vlad Filat, care a participat la Consiliul 
de Cooperare RM-UE, eveniment la care a avut 
loc lansarea dialogului privind liberalizarea re-
gimului de vize dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană.

Documentul prezentat de Hillary Clinton 
constată o stagnare a eforturilor depuse de 
autorităţile moldovene pentru combaterea 
acestei forme de sclavie modernă.

Raportul cuprinde aproape 200 de ţări 
ale lumii şi se referă la traficul de persoane 
în toate formele sale – de la traficul pentru 
muncă, la traficul pentru prostituţie sau cer-
şit. Raportul a fost prezentat la Washington 
de secretarul de stat Hillary Clinton care a 
vorbit despre această crimă a epocii moderne 
împotriva demnitaţii umane.

Raportul împarte cele 177 de ţări mo-
nitorizate în mai multe categorii. În prima 
categorie se află Polonia şi Croaţia, ţări care 
îi pedepsesc cu asprime pe traficanţii prinşi, 
protejează victimele, investighează cazurile 
cu seriozitate. La cealaltă extremitate a cla-
samentului se afla ţări precum Arabia Saudi-
tă şi Iranul – ţări în care fenomenul nu este 
luat în considerare de autorităţi.

19 ţări au trecut în 2009 într-o categorie 
„inferioară”, şi printre ele se află şi Afganis-
tanul, Macedonia, Pakistanul şi Kazahstanul. 
Sînt ţări în care traficul a înflorit şi reţelele de 
tip mafiot acţionează fără a fi puse în peri-
col.

22 de ţări au făcut progrese anul trecut, 
şi aici se află Bosnia - Herţegovina, ţară care 
în trecut era considerată un fel de paradis 
al prostituţiei şi traficului cu femei. La ace-
laşi capitol al progreselor însemnate se află  

Georgia şi Lituania, ţări considerate drept 
succese notorii în domeniul combaterii feno-
menului.

Ca şi anul trecut, Moldova se află în ace-
eaşi categorie a ţărilor în care guvernele fac 
unele eforturi pentru combaterea fenomenu-
lui, dar nu suficiente. Sînt ţările plasate în aşa 
- numita categorie a doua, pe lista ţărilor ce 
trebuie observate cu atenţie. Sînt ţări în care 
fenomenul este foarte răspîndit şi nu s-au 
putut aduna dovezi că situaţia s-ar fi îmbună-
tăţit. Moldova este plasată alături de Afgha-
nistan, Azerbaidjan, Iraq, Kazahstan, Rusia, 
Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan.

Ucraina, Serbia, Macedonia, Armenia, 
Belarus şi Kosovo sînt considerate într-o 
etapă mai avansată decît Moldova, adică în 
aceste ţări, guvernele au făcut eforturi sus-
ţinute pentru combaterea fenomenului. În 
aceeaşi categorie se plasează şi România, ca 
să vorbim despre ţările din apropierea Mol-
dovei.

De ce este acest fenomen considerat 
atît de nociv de către Statele Unite? Pentru 
că este degradant pentru condiţia umană şi 
pentru că, în ultimii ani, banii negri obtinuţi 
de reţelele de traficanţi de oameni, au depaşit 
veniturile din traficul cu droguri. Raportul 
Departamentului de stat a luat în considerare 
toate tipurile de trafic de persoane – atît pen-
tru muncă, pentru prostituţie, pentru cerşit 
sau pentru organe.

Raportul Departamenului de stat privind 
traficul de persoane în lume
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Preşedintele interimar Mihai 
Ghimpu nu va semna decretul cu 
privire la dizolvarea Parlamentului 
decît după organizarea Referen-
dumului Constituţional, planificat 
pentru toamna acestui an. În caz 
contrar, spune Ghimpu, referen-
dumul pentru modificarea artico-
lului 78 din Constituţie, cu privire 
la procedura de alegere a şefului 
statului, nu va putea fi organizat.  
„Acest referendum nu-mi permi-
te să dizolv Parlamentul, întrucît 
în decretul pe care-l voi semna, în 
punctul doi trebuie să fie numită 
data alegerilor şi dacă eu semnez 
acest decret înseamnă că referen-
dumul nu poate avea loc. Pentru că 
în decret, în decurs de 45 de zile, 
aşa mă obligă legea, trebuie să aibă 
loc alegeri anticipate. De aceea, 
acest decret îl voi semna după des-
făşurarea Referendumului”, a de-
clarat Mihai Ghimpu, preşedintele 
interimar al Republicii Moldova.  
Miercuri, 16 iunie, s-a împlinit un an 
de la ultima dizolvare a Parlamentu-
lui, respectiv, începînd de miercuri, 
preşedintele interimar poate să emi-
tă decretul cu privire la dizolvare 
după ce legislatorii nu au reuşit de 
două ori consecutiv să aleagă preşe-
dintele. Şi dacă data dizolvării este 
amînată pînă la toamnă nu este o în-
călcare a Constituţiei, întrucît legea 
prevede pentru această procedură 
„termeni rezonabili”.

„Termeni rezonabili, fiecare in-

Mihai Ghimpu nu va semna decretul privind dizolvarea Parlamentulu
terpretează în felul său. Unul trei 
luni, altul 6, altul 2 ani, altul 3. Alţi 
spun că termen rezonabil şi pînă în 
2013”, a adăugat Mihai Ghimpu.

Proiectul cu privire la 
organizarea referendumului 

este deja pregătit
Mihai Ghimpu a comunicat că 

proiectul cu privire la organizarea 
Referendumului este deja pregătit. 
Documentul urmează să fie semnat 
de către deputaţii Alianţei pentru In-
tegrare Europeană care vor trebui să 
adopte o Hotărîre în Parlament după 
ce proiectul va fi avizat de Curtea 
Constituţională. Organizarea Refe-
rendumului este unica soluţie pentru 
depăşirea crizei politice şi este susţi-
nută de Comisia Europeană, Uniunea 
Europeană şi Comisia de la Veneţia.  
„Aşa deci, astăzi, nimeni nu poa-
te învinui Alianţa pentru Integrare 
Europeană şi în primul rînd preşe-
dintele republicii de o activitate în 
afara Constituţiei. Tot ce am făcut 
noi pînă acum şi vom face se înca-
drează în norma constituţională”, a 
menţionat Mihai Ghimpu. 

PCRM este împotrivă
„Încă o dată ne-am convins 

astăzi că actuala Alianţă pentru 
Integrare Europeană încearcă să 
amîne data desfăşurării alegerilor 
parlamentare anticipate şi caută tot 
felul de pretexte. De data aceasta 
au găsit pretextul necesităţii orga-

nizării unui referendum. Este un 
nonsens de a organiza un referen-
dum atunci cînd toţi actorii poli-
tici din Republica Moldova sînt de 
acord cu alegea directă a şefului 
statului de către cetăţeni”, a spus 
Grigore Petrenco, deputat PCRM.  
    La rîndul său, Mihai Ghimpu 
a numit propunerea comuniştilor 
„cioara de pe gard”, opinînd că nu 
există nici o siguranţă că opoziţia 
ar vota în Parlament aceste modi-
ficări. La Referendumul planificat 
pentru toamna acestui an, moldove-
nii vor trebui să decidă dacă vor sau 
nu să-şi aleagă direct preşedintele. 
Alegerile parlamentare anticipate 
şi eventual cele prezidenţiale vor fi 
organizate concomitent.

Intriga comuniştilor se 
menţine

Intriga se menţine, iar chestiu-
nea privind dizolvarea Parlamen-
tului va trezi multe controverse.  
   „Oricum parlamentul va fi dizol-
vat, însă numai după ce va fi clarita-
te în vederea alegerii preşedintelui. 
Şi asta pentru a evita un nou eşec la 
alegerea şefului statului şi pentru a 
avea posibilitate să alegem celelalte 
instituţii ale puterii”, a spus Alexan-
dr Stoianoglo, vicepreşedinte al par-
lamentului PDM. 

În această situaţie referendumul 
este cuvîntul-cheie. Acesta este ne-
cesar pentru ca poporul să decidă 
cum trebuie să fie ales preşedintele. 

Mai ales că sondajele arată că ale-
gătorii pledează pentru alegerea di-
rectă a şefului statului. Amintim că 
ideea modificării articolului 78 din 
Constituţie prin referendum a fost 
lansată de coaliţia de guvernare, 
care a înţeles că după ce comuniştii 
s-au retras într-o opoziţie profundă, 
nu mai poate fi găsit un compromis. 
Deşi ambele părţi ar accepta com-
promisul, între guvernare şi opozi-
ţie nu există încredere reciprocă. 

„Am parcurs acel drum, pe 
urmă să-l parcurgem. Am căzut de 
acord cu poziţia alianţei pentru ale-
gerea directă a preşedintelui. Deşi 
toţi ne dăm seama că dacă nu vor 
fi operate modificări suplimentare 
în constituţie, referitoare la împu-
ternicirile şefului statului, peste un 
an, un an şi jumătate vom ajunge 
la aceeaşi situaţie. Dacă majori-
tatea doreşte alegeri directe, am 
demonstrat că sîntem gata pentru 
compromis şi am făcut un pas”, a 
spus Igor Dodon, deputat PCRM.  
„Nu excludem anumite dialoguri, 
sau negocieri, dar dacă vom lua în 
consideraţie că pe parcursul unei 
perioade PCRM nu participă la şe-
dinţele parlamentului şi la activita-
tea altor organe ale legislativului, nu 
ştiu dacă sînt posibilităţi de a ajunge 
la un compromis”, a adăugat Ale-
xandr Stoianoglo.

Partidul Democrat şi PCRM sus-
ţin că poziţia structurilor europene 
este una de conjunctură. Ceilalţi re-

prezentanţi ai Alianţei afirmă însă că 
Comisia de la Veneţia şi-a schimbat 
opinia după ce s-a convins că nu 
este posibilă stabilirea unui dialog 
cu partidul comuniştilor. Repre-
zentanţii PCRM sînt convinşi că de 
multe ori poziţia funcţionarilor eu-
ropeni nu este interpretataă corect, 
însă şi ei sînt de acord deja ca şeful 
statului să fie ales prin votul direct 
al poporului. Acum întrebarea este 
dacă fostul preşedinte are dreptul să 
revină în funcţia de şef al statului.  
„Dacă vom respecta buchia legii, 
apoi acolo se spune exact că o per-
soană nu poate fi aleasă preşedinte 
mai mult de două mandate conse-
cutiv. Am poziţia mea în acest sens: 
ori schimbăm formula, sau ordinea 
de alegere a preşedintelui şi respec-
tiv această normă constituţională. 
În această situaţie, o altă persoa-
nă, indiferent dacă a ocupat sau nu 
această funcţie, apoi are dreptul să 
pretindă din nou”, a menţionat Ale-
xandr Stoianoglo. 

„Cred că această poziţie intere-
santă a Alianţei o aud pentru pri-
ma oară. În interiorul PCRM am 
discutat problema respectivă şi în 
opinia noastră, liderul PCRM are 
dreptul să participe, dacă va fi mo-
dificată procedura de alegere a pre-
şedintelui”, a adăugat Igor Dodon.  
Reprezentanţii PCRM declară că 
în staful comuniştilor nu s-a discu-
tat despre o posibilă candidatură la 
funcţia de preşedinte, dar au specifi-
cat că în partid există persoane care 
întrunesc calităţi demne de cea mai 
înaltă funcţie în stat.

S.C.

Scopul evenimentului a 
fost de a contribui la conso-
lidarea societăţii civile din 
Republica Moldova, inclusiv 
regiunea transnistreană prin 
schimb de experienţă, crearea 
relaţiilor de parteneriat cu or-
ganizaţiile nonguvernamenta-
le din ţările Uniunii Europene 
şi CSI, precum şi atragerea 
resurselor financiare pentru 
iniţiativele comune lansate de 
participanţi. Tîrgul s-a desfă-
şurat în trei ateliere de lucru, 
vizînd respectarea drepturilor 
omului, intensificarea activis-
mului social al tinerilor, pre-
cum şi integrarea europeană 
prin Parteneriatul Estic. La 
deschidere, Eugen Caras, şef-
adjunct al Departamentului 
Integrare Europeană al MAE-
IE, a menţionat că acest eve-
niment se înscrie în aspiraţiile 
Republicii Moldova de adera-
re la Uniunea Europeană şi de 
a parcurge cît mai rapid dru-
mul spre integrare. 

Una din condiţiile obliga-
torii impuse de UE în acest 
sens este respectarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor 
lui fundamentale.  Realităţile 
din aprilie 2009, precum şi 
ceea ce a urmat ulterior, ne 
demonstrează  că acest do-
meniu în RM rămîne a fi unul 
problematic. Un argument în 
plus este şi faptul că subiec-
tul respectiv a fost discutat 
într-un atelier aparte, cu ge-

ONG-urile în parteneriat” – o cale sigură de protejare a drepturilor omului
Primul Tîrg de Parteneriat european pentru or-

ganizaţiile societăţii civile din Moldova s-a desfăşu-
rat la Chişinău, în perioada 15-16 iunie. Evenimen-
tul a adunat circa 150 de organizaţii neguvernamen-
tale şi donatoare din Europa şi CSI , dintre care 88 
din ţară, inclusiv 30 din regiunea transnistreană.

nericul „Provocări în pro-
movarea drepturilor omului, 
libertăţilor fundamentale şi 
mass-media”. Andrei Brighi-
din,  director de programe al 
Fundaţiei Est-Europene, a 
menţionat din start că activi-
tatea în parteneriat a organi-
zaţiilor  neguvernamentale 
este cea mai sigură modali-
tate de a garanta respectarea 
drepturilor omului. În această 
direcţie, Brighidin consideră 
necesară nu doar coagularea 
organizaţiilor din ţară, ci şi 
conlucrarea acestora cu cele 
din alte state şi cu cele inter-
naţionale. 

În cadrul atelierului, re-
prezentanţi ai ONG-urilor 
din România, Rusia, Ucraina 
şi din ţară şi-au împărtăşit ex-
perienţa de lucru în partene-
riate, pe segmentul protejării 
drepturilor omului, dar şi pe 
alte direcţii cum ar fi, spre 
exemplu, alegerile parla-
mentare sau activismul civic. 
Victoria Gromova, membră 
a „Mişcării de Tineret pentru 
Drepturile Omului” din Ru-
sia, a menţionat că Federaţia 
Rusă este un exemplu foarte 
nimerit pentru a demonstra 
cum influenţează situaţia o 
singură organizaţie şi cum o 
face o coaliţie. „Asociaţiile 
civile trebuie să-şi unească 
eforturile pentru un scop co-
mun, să uite de neînţelegeri 
şi concurenţă, deoarece misi-

unea lor este de a ajuta oame-
nii care au fost lezaţi în drep-
turi”, a precizat sursa. Acest 
deziderat, consideră Gromo-
va, se poate realiza prin trei 
paşi. Primul ar fi înfiinţarea 
unor centre de reacţionare 
rapidă, destinate apărătorilor 
drepturilor omului, deoarece 
aceştia sînt deseori expuşi 
pericolului şi întîmpină nu-
meroase dificultăţi în acti-
vitatea lor. Pe lîngă aceasta, 
se impune crearea unor linii 
fierbinţi pentru cetăţeni. Un 
alt pas ar fi acţiunile de in-
formare, acţiunile sociale, în 
special în rîndurile tinerilor, 
care cunosc mult prea puţin în 
domeniul drepturilor omului. 
„Maximă utilitate ar avea, în 
acest sens, posibilitatea de a 
organiza întîlniri, conferinţe, 
mese rotunde, la nivel inter-
naţional”, susţine reprezen-
tanta Mişcării de Tineret. Un 
al treilea pas este formarea şi 
dezvoltarea reţelelor sociale, 
repartizarea lor pe direcţii 
tematice. Toate împreună, 
aceste acţiuni ar mobiliza 
societatea civilă şi ar evita 
multe din impedimentele pe 
care le întîmpină zilnic în 
activitatea lor organizaţiile 
neguvernamentale şi activiş-
tii sociali”, a concluzionat 
Victoria Gromova. Despre 
aspectele practice ale pro-
movării drepturilor omului a 
comunicat şi Ella Poliakova, 
membră a „Organizaţiei Ma-
melor Ostaşilor”, din Sankt 
Petersburg. Ea a prezentat 
Cartea Neagră, care cuprin-
de relatările despre un şir de 
infracţiuni împotriva tineri-
lor care îşi execută serviciul 

militar în Rusia, inclusiv a 
celor din regiunea transnis-
treană. Scrisorile lui Anton 
Rudakov – un recrut care nu 
a putut fi salvat şi a decedat 
în unitatea militară – au avut 
răsunet şi peste hotarele Fe-

deraţiei Ruse, provocînd re-
acţii adverse la nivel înalt. 
Poliakova consideră că ţările 
membre ale CSI ar trebui să 
editeze în comun asemenea 
cărţi. „Acestea ar constitui 
documente valoroase pentru 
Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului, care în prezent 
nu reuşeşte să facă faţă nu-
mărului mare de plîngeri”, a 
mai adăugat sursa. O altă re-
alizare a organizaţiei este şi 
înfiinţarea şcolii de predare 
a drepturilor omului „Să ne 
apărăm fiii”. Aici cetăţenii 
sînt învăţaţi să-şi cunoască şi 
să-şi apere singuri drepturile. 
Ella Poliakova este de păre-
rea că asociaţiile civile nu 
trebuie să ia întreaga respon-
sabilitatea asupra lor, ci mai 
degrabă să le ofere oameni-
lor pîrghiile de soluţionare 

a cazurilor lor. O asociaţie  
de tipul celei din Sankt Pe-
tersburg ar fi binevenită şi 
în Republica Moldova, unde 
nu există ONG-uri care s-ar 
specializa anume pe cazu-
rile de aplicare a tratamen-

tului inuman şi degradant 
în unităţile  militare. „Asta 
deoarece mulţi dintre tinerii 
moldoveni care efectuează în 
prezent serviciul militar con-
struiesc vile pentru superiori 
sau îngrijesc grădinile aces-
tora”, semnalează un şir de 
ong-işti din ţară.

Şi asociaţia română ,,Pro-
Democraţie” şi-a împărtăşit 
experienţa în cadrul atelieru-
lui. Luiza Bălăceanu, coordo-
nator relaţii publice în cadrul 
organizaţiei, a relatat despre 
succesele obţinute în urma 
colabărării cu alte ONG-uri, 
dar şi despre provocările lu-
crului în parteneriat. Printre 
ultimele se numără şi timpul 
alocat, resursele disponibile, 
responsabilităţile care revin 
fiecărei părţi, diferenţe de 
strategii şi obiective. „În po-

fida tuturor obstacolelor”, a 
precizat sursa citată, „se ob-
servă o evidenţiere a tendinţei 
de coagulare a ONG-urilor în 
contextul crizei economice”. 
Bălăceanu a venit şi cu unele 
soluţii şi recomandări pentru 
organizaţiile din Moldova 
care şi-au propus să formeze 
parteneriate şi să conlucreze 
într-o direcţie comună. 

Deşi Moldova se află încă 
la etapa de tranziţie proeuro-
peană, ONG-urile de la noi 
se pot lăuda cu unele reuşite. 
Astel, pe segmentul organi-
zării alegerilor în mod de-
mocratic, RM a preluat expe-
rienţa Ucrainei şi a creat, în 
2005, Coaliţia Civică pentru 
Alegeri Libere şi Corecte, 
care activează şi în prezent. 
Unificarea eforturilor reţele-
lor de organizaţii, după eve-
nimentele din 7 aprilie, anul 
trecut, este încă un exemplu 
concludent în acest sens. 

Tîrgul de Parteneriat Eu-
ropean pentru organizaţiile 
societăţii civile din Moldova 
a fost organizat de Fundaţia 
Est-Europeană (FEE), Parte-
neriatul European pentru De-
mocraţie (EPD) şi Asociaţia 
„Promo-LEX”, cu susţinerea 
financiară a unor organiza-
ţii internaţionale importante, 
cum ar fi National Endow-
ment for Democracy (NED), 
The Black Sea Trust for Re-
gional Cooperation, Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID) 
şi Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare In-
ternaţională (Sida/Asdi). 

 
  Lilia STRÎMbaNU
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Cronică

Referendumul pentru preda-
rea religiei în şcoli nu va avea loc.  
Curtea de Apel a interzis, marţi, 15 
iunie, colectarea semnăturilor pen-
tru iniţierea unui referendum cu pri-
vire la introducerea religiei în şcoli. 
Grupul de iniţiativă pentru colecta-
rea semnăturilor susţine însă că va 
ataca decizia la Curtea Supremă de 
Justiţie. „O să ne conformăm. Avem 
grave probleme de interpretare a le-
gislaţiei fiindcă noi am verificat la 
rîndul nostru, pentru că şi noi sîn-
tem jurişti, şi ne-am conformat Co-
dului electoral. Evident că o să ne 
adresăm la Curtea Supremă de Jus-
tiţie care  va spune verdictul final”, 
susţine Pavel Midrigan, membru al 
Comisiei Electorale Centrale.

La proces nu a fost prezent ini-
ţiatorul referendumului, Valeriu 
Pasat, dar nici avocatul acestuia. 
Purtătorul de cuvînt al lui Pasat, 
Dumitru Ciubaşenco, a declarat că 
vor face recurs la Curtea Supremă 
de Justiţie, lucru care îl va face şi 
Comisia Electorală Centrală. „Noi 
considerăm că această decizie este 
ilegală şi contravine bunului-simţ. 
Pentru noi este evident că alte for-
ţe, mai serioase, stau în spatele 
acestui grup de promotori ai statu-
lui secular. Domnul Pasat nu se va 
opri aici cu iniţiativa şi va merge 
pînă la urmă”, susţine Ciubaşenco. 
„Noi salutăm decizia Curţii de Apel. 
Nu cunoaştem care este partea mo-
tivaţională de anulare a deciziei 
Comisiei Electorale pentru că noi 
am avut 5 argumente pentru anu-
larea acestei hotărîri. Desigur, asta 
este dreptul lor. Eu cred că aici este 
bine ca să fie antrenate instituţiile 
publice şi instanţele de judecată în 
acest proces pentru ca cetăţenii să 
cunoască mai mult şi mai bine reali-

Referendumul pentru predarea religiei în şcoli nu va avea loc
tăţile din Moldova şi motivele reale 
despre cazul respectiv”, a menţionat 
Sergiu Ostaf, unul dintre membrii 
grupului de iniţiativă împotriva in-
troducerii religiei în şcoli.

„Decizia Curţii de 
apel este ilegală”
„Decizia dată de Curtea de 

Apel este una ilegală. O vor ata-
ca în înstanţă, şi indiferent cum 
vor evolua evenimentele, grupul 
va merge pînă la capăt, adică 
pînă la implementarea religiei 
în înstituţiile de învăţămînt”, a 
precizat  Igor Josu, membru al 
grupului de iniţiativă pentru in-
troducerea religiei în şcoli. 

În replică, membrul iniţiati-
vei pentru promovarea statului 
secular, Nicolae Panfil, spune 
că instanţa a făcut totuşi drep-
tate, întrucît, în viziunea lor, au 
fost încălcate unele articole din 
Constituţia Republicii Moldo-
va. Deputatul neafiliat Victor 
Stepaniuc consideră că iniţiti-
va organizării unui referendum 
este demnă de a fi salutată, dar 
totodată el e de părere că studierea 
religiei în şcoli trebuie să fie un 
obiect opţional, nu obligatoriu. So-
ciologul Igor Andrei afirmă însă că 
decizia Curţii de Apel este una în-
ţeleaptă, pentru că astfel se va evita 
polarizarea societăţii.

Revolta societăţii civile
Amintim că pe 4 iunie curent  

Comisia Electorală Centrală a de-
cis să permită lui Valeriu Pasat să 
adune semnături pentru organizarea 
unui referendum privind predarea 
religiei în şcoli. Un grup de cetă-
ţeni, lideri şi membri ai mai multor 

organizaţii pentru apărarea dreptu-
rilor omului, au atacat în instanţă 
decizia calificînd drept încălcare a 
dreptului la liberă alegere studie-
rea, în mod obligatoriu, a religiei în 
şcoli, dar şi pe motiv că dacă religia 

va fi introdusă obligatoriu în şcoală, 
va fi încălcat principiul separării bi-
sericii de stat.  Pe de altă parte, pur-
tătorul de cuvînt al lui Valeriu Pasat 
susţine că organizaţiile neguverna-
mentale sînt dirijate de unele forţe 
politice, fapt negat de acestea. Între 
timp, pe străzile oraşului au apărut 
panouri cu fostul şef al Serviciu-
lui de Securitate, Valeriu Pasat, cu 
Mitropolitul Moldovei Vladimir 
şi cu îndemnul „Semnează pentru 
ţara ta ortodoxă”, iar la posturile de 
televiziune au fost difuzate deja şi 
spoturi cu acelaşi mesaj.  Ideea lui 
Pasat este susţinută de Mitropolia 

Moldovei, iar Mitropolia Basarabi-
ei şi Ministerul Educaţiei pledează 
pentru introducerea în programa 
şcolară a unui curs opţional de re-
ligie. 

Iniţiativa lui Pasat, 
proiect politic?

Iniţiativa privind organizarea 
unul referendum naţional pentru 
predarea „Bazelor ortodoxiei” în 
şcolile din Republica Moldova a 
fost lansată la 26 martie curent. „La 
9 februarie am lansat volumele 
„Ortodoxia în Moldova. Puterea, 
Biserica, credincioţii” şi tot atunci 
am anunţat că voi lupta pentru pre-
darea „Bazelor ortodoxiei” în şco-
lile din Republica Moldova”, a de-
clarat atunci Valeriu Pasat. Grupul 
de iniţiativă anunţase, la 26 martie 

că un grup de specialişti a şi elabo-
rat un proiect de lege în acest sens, 
care spune ca „Bazele Ortodoxiei” 
să fie obligatorii pentru toţi elevii, 
ca disciplina să fie predată de două 

ori pe săptămînă de 
către profesori de 
religie ortodoxă, 
precum şi alte pre-
vederi. Pasat mai 
declarase anterior 
că „este conştient de 
faptul că deschide 
uşa interprătărilor 
şi discuţiilor”, dar 
că nu face decît să 
„profite de dreptul 
său constituţional”. 
La începutul acestui 
an, după o discuţie 
cu premierul Filat, 
Înalt Prea Sfinţitul 
Vladimir anunţase 
că, de la 1 septem-
brie 2010, religia va 
fi studiată în şcoli ca 
obiect obligatoriu.  
Recent, premierul 
Vlad Filat a menţi-

onat că este convins că Mitropolia 
Moldovei este implicată într-un 
proiect politic, lansat de către fostul 
director al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate (SIS) Valeriu Pasat. 
„Este un proiect pur politic şi tre-
buie să recunoaştem că Mitropolia 
Moldovei este implicată în acest 
proiect”, a spus premierul. Filat a 
mai spus că atunci cînd a avut între-
vederea cu Mitropolitul Vladimir şi 
cel al Mitropoliei Basarabiei a ur-
mărit identificarea unei soluţii co-
mune în ceea ce priveşte predarea 
religiei în şcoli.

S. C.

L-au ademenit în saună, 
l-au ucis, s-au întors 

şi l-au jefuit
Doi tineri din capitală au fost condamnaţi 

la 20 şi 22 de ani de închisoare pentru omor 
intenţionat, tîlhărie şi furt. Potrivit Judecăto-

riei Botanica, cei 
doi, în vîrstă de 
21 şi, respectiv, 
23 de ani sunt 
acuzaţi că pe 22 
noiembrie 2009 
au înjunghiat cu 
un cuţit un tînăr. 
Mai întîi au fă-

cut cunoştinţă cu victima, după care au mers 
împreună la o saună din capitală. După ce au 
consumat băuturi alcoolice, tinerii s-au dus 
în Parcul Valea Trandafirilor, unde s-a şi în-
tîmplat tragedia. Cei doi suspecţi i-au aplicat 
tînărului multiple lovituri în regiunea gîtului, 
toracelui şi abdomenului. În scurt timp, aces-
ta a decedat. Ulterior, agresorii i-au sustras 
telefonul mobil, bunuri personale şi bani, 
în valoare totală de peste 6 mii de lei, pără-
sind locul crimei. În aceeaşi noapte, în jurul 
orelor 4:00, tinerii şi-au amintit că noul lor 
camarad mai purta şi bijuterii. Imediat s-au 
întors şi i-au luat şi brăţara din aur în valoare 
de 4 mii de lei. Sentinţa poate fi atacată în 
instanţa superioară.

Killer-ul celui mai mare 
magnat media din Cipru, 

reţinut în Moldova
Poliţia moldoveană l-a reţinut pe presupu-

sul asasin al mogulului grec, proprietarul hol-

dingului media DIAS, Andy Hadjicostis. Este 
vorba de Gregoris Xenophontos, în vîrstă de 
29 de ani, care a fost reţinut marţi, 15 iunie, la 
Bălţi în casa soţiei sale, de origine moldovean-
că. Suspectul va fi extrădat în Grecia. Potrivit 
oamenilor legii, asasinul ar fi fugit în Moldova 
împreună cu soţia şi copilul dupa 3 zile de la 
crimă. La demersul procurorului, judecătorul 
de instrucţie a emis un mandat de arest în ve-
derea extrădării pentru 18 zile pe numele lui 
Xenophontos. Autorităţile cipriote urmează 
să transmită Procuraturii Generale, în termen 
de pînă la 40 de zile, demersul de extrădare 
şi actele în susţinerea acestuia. Ulterior, do-
cumentele vor fi 
examinate de către 
instanţele compe-
tente din Moldo-
va. Xenophontos 
a fost dat în cău-
tare internaţională 
în luna februarie. 
Dacă va fi găsit vi-
novat, acesta riscă 
detenţie pe viaţă pentru „omor intenţionat, 
purtarea armei de foc şi folosirea fără permi-
siune a substanţelor explozive”. Conducătorul 
Holdingului DIAS a fost asasinat pe 11 ianu-
arie 2010 la uşa casei sale. Se presupune că 
omorul ar fi fost făcut la comanda unei fos-
te prezentatoare de televiziune, după ce ea şi 
fratele acesteia au fost concediaţi de mogulul 
grec.

Poliţişti falşi au dat 
nas în nas cu oamenii legii
Un elev în vîrstă de 17 ani din capitală a 

fost retţnut de poliţie, fiind bănuit de şantaj 

şi estorcare de bani. Tînărul activa împreu-
nă cu alţi trei prieteni, studenţi, reţinuţi şi ei. 
Potrivit poliţiei, elevul îl ruga pe un coleg să 
transmită un pachet unui alt coleg. În colet 
erau plasate substanţe narcotice, iar colegul 
binevoitor era „reţinut” de către complicii 
minorului, care se dădeau drept politişti. Pa-
chetul era confiscat, iar victima era avertizată 
că „va fi cercetată penal pentru păstrare şi co-
mercializare de droguri”. Elevul care punea 
la cale întreaga schemă estorca apoi bani de 
la colegii săi pentru a-i scăpa de probleme-
le cu poliţia. Sumele cerute erau de 4 mii de 
dolari. Aventura tinerilor cu legitimaţii de 
poliţist s-a încheiat însă cînd au dat nas în 
nas cu adevăraţii oameni ai legii. Cei patru 
au fost reţinuţi. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei 
riscă pînă la 13 ani de puşcărie pentru şantaj. 
Tînărul de 17 ani, anterior judecat pentru jaf 
armat, ar putea ispăşi doar jumătate din pe-
deapsă, pentru că este minor.

15 ani de puşcărie şi 36 de mii 
lei despăgubiri pentru 
că a violat o minoră

Un bărbat în vîrstă de 29 de ani, tată a 2 
copii minori, a fost condamnat la 15 ani de 
î n c h i s o a r e 
pentru că a 
violat o co-
pilă. Potrivit 
procurorilor, 
bărbatul a 
mers cu pri-
etenii la pes-
cuit şi cînd 
î n n o p t a s e 
afară, el a mers în sat după ţigări. Pe drum el 

s-a întîlnit cu două surori, care erau în vizită 
la bunei. Bărbatul le-a bruscat, cea mai mare 
reuşind să se smulgă din mîinile agresoru-
lui şi a fugit după ajutor. Bărbatul a tîrît-o 
pe cealaltă copilă, în vîrstă de 13 ani, într-
un lan cu porumb şi a violat-o. Pentru fapta 
săvîrşită, bărbatul a fost condamnat la 15 ani 
de puşcărie şi a plătit despăgubiri morale în 
sumă de 36 528 lei. Sentinţa poate fi atacată 
în instanţa superioară.

Drogat, s-a urcat la 
volan

S-a drogat, i-ar apoi s-a urcat la volan. 
Este vorba despre un şofer de taxi de la ser-
viciul de taximetrie „1449” ce aparţine firmei 
Regal. Suspectul de 25 de ani a fost reţinut pe 
strada Calea Ieşilor din capitală, în timp ce se 
afla la volanul maşinii de model „Dacia Lo-
gan” în stare de ebrietate narcotică provocată 
de amfertamină şi marijuana. Mai mult decît 
atît, după ce poliţiştii au controlat unitatea de 
transport, au fost depistate 3 pachete de folii 
hîrtie cu praf alb asemănător cu amfetamina. 
Cercetările continuă. 

În alt caz oamenii în uniformă au depistat 
în comuna Băcioi circa un hectar de pămînt 
pe care creştea aşa-numita „cînepă de cîmp”. 
Plante de cînepă au fost depistate pe strada 
Feroviarilor din satul Ghidighici, municipiul 
Chişinău. Aici pe o suprafaţă de 500 metri 
pătraţi creştea cînepă. De asemenea, pe stra-
da Dimo, în extravilanul oraşului Durleşti, în 
loturi particulare de vie au fost depistate 16 
rînduri de vie în care se cultiva cînepă. Plan-
tele au fost nimicite iar poliţiştii cercetează 
cazul pentru a stabili stăpînii terenurilor.

S. C.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu care este modalitatea stabilirii 
ajutorului social. 

Veronica Curmăriu, 
r-nul Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit art. 9 din Legea 
cu privire la ajutorul social 
ajutorul social se stabileşte 
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 sta-
bilit de către direcţia/secţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei.   

Direcţia/secţia asistenţă 
socială şi protecţie a familiei 

verifică selectiv la domiciliul 
solicitantului informaţiile 
conţinute în cererea de acor-
dare a ajutorului social.  

Ajutorul social se stabi-
leşte pentru o perioadă ce nu 
va depăşi 2 ani şi va fi revi-
zuit la intervenirea oricărei 
schimbări ce ar putea influ-
enţa cuantumul ajutorului 
social stabilit.  Ajutorul soci-
al se acordă începînd cu luna 
în care a fost înregistrată 
cererea de acordare a ajuto-
rului social la direcţia/secţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei.

? Vreau să mă căsătoresc dar prietenii îmi 
spun că legea nu-mi permite să închei căsătorie 
cu această persoană. Prin urmare, vreau să ştiu 
cu cine legea interzice încheierea căsătoriei. 

Victoria M.,
r-nul Soroca

 Conform art. 15 din Co-
dul familiei nu se admite în-
cheierea căsătoriei între:

a) persoane dintre care cel 
puţin una este deja căsătorită;

b) rude în linie dreaptă 
pînă la al IV-lea grad inclu-
siv, fraţi şi surori, inclusiv cei 
care au un părinte comun;

c) adoptator şi adoptat;
d) adoptat şi rudă a adop-

tatorului în linie dreaptă, pînă 
la al II-lea grad inclusiv;

e) curator şi persoană mi-
noră aflată sub curatela aces-
tuia, în perioada curatelei;

f) persoane dintre care cel 
puţin una a fost lipsită de ca-

pacitatea de exerciţiu;
g) persoane condamnate 

la privaţiune de libertate în 
perioada cînd ambele îşi ispă-
şesc pedeapsa;

h) persoane de acelaşi 
sex.

Orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă 
există un impediment legal ori 
dacă nu sînt îndeplinite alte 
cerinţe ale legii, expunîndu-
şi în scris motivele şi anexînd 
dovezile invocate. Organul 
de stare civilă este obligat 
să verifice opunerile şi, dacă 
acestea se confirmă, să refuze 
încheierea căsătoriei.

Angajarea provizorie în 
muncă în străinătate a cetăţe-
nilor Republicii Moldova se 
face:

a) în mod individual, în 
baza unui contract individual 
de muncă încheiat cu anga-
jatorul înainte de ieşirea din 
ţară;

b) prin intermediul agen-
ţiilor private de ocupare a 
forţei de muncă, care dispun 
de licenţă;

c) în conformitate cu pre-
vederile acordurilor bilatera-
le.

În cazul în care cetăţeanul 
Republicii Moldova se anga-
jează provizoriu în muncă în 
străinătate în mod individual, 
el este în drept, în vederea 
asigurării  protecţiei lui, să 
îndeplinească următoarele 
condiţii:

a) să obţină un contract 
individual de muncă;

b) să înregistreze contrac-
tul individual de muncă la 
Agenţia Naţională;

c) să înregistreze contrac-
tul individual de muncă la 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi să achite contribu-
ţiile de asigurări sociale;

d)  să prezinte la Agenţia 
Naţională, în modul stabilit 

angajarea provizorie în muncă în străinătate 
a cetăţenilor Republicii Moldova conform 

prevederilor legale
de Guvern, documentul de 
confirmare, emis de organul 
competent de protecţie a co-
piilor din raionul/sectorul de 
domiciliu al părinţilor, pri-
vind luarea la evidenţă a copi-
ilor minori care rămîn în ţară.

Agenţia privată de ocupa-
re a forţei de muncă  desfă-

şoară activitatea de selectare 
şi plasare a forţei de muncă 
în străinătate prin presta-
rea serviciilor de mediere 
a muncii.  Agenţia privată 
prestează servicii de medie-
re a muncii în baza licenţei 
pentru activitatea de plasare 
în cîmpul muncii în străină-
tate a cetăţenilor Republicii 
Moldova.

Licenţa pentru activitatea 
de plasare în cîmpul muncii 
în străinătate a cetăţenilor 
Republicii Moldova se eli-
berează de către Camera de 
Licenţiere, dacă agentul eco-
nomic întruneşte următoarele 
condiţii:

a) dispune de spaţiu (încă-
peri cu destinaţie nelocativă) 
uşor accesibil pentru toate 
categoriile de cetăţeni, mobi-
lat corespunzător şi dotat cu 
mijloace de telecomunicaţii 
(computer, telefon, fax);

b) dispune de licenţă sau 

de un alt document ce confir-
mă dreptul intermediarului/
angajatorului străin de medi-
ere sau angajare a cetăţenilor 
străini, legalizat în modul sta-
bilit;

c) a încheiat cu intermedi-
arii/angajatorii, persoane ju-
ridice sau fizice autorizate de 

organul competent din străi-
nătate, contracte de colabora-
re în care sînt stipulate oferte 
veridice de locuri de muncă şi 
a coordonat cu aceştia proiec-
tul contractului individual de 
muncă, întocmit în conformi-
tate cu legislaţia ţării de des-
tinaţie şi legislaţia Republicii 
Moldova;

d) a coordonat cu Agenţia 
Naţională contractul de cola-
borare cu intermediarul/anga-
jatorul străin şi proiectul con-
tractului individual de muncă;

e) dispune de personal ca-
lificat, cu domiciliul perma-
nent pe teritoriul Republicii 
Moldova, care posedă abi-
lităţi profesionale necesare 
pentru desfăşurarea activităţii 
prevăzute de prezenta lege 
(conducătorul şi colaboratorii 
agenţiei private trebuie să fie 
cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, cu studii superioare sau 
medii de specialitate şi să cu-

noască limba de stat). Nu pot 
activa în domeniul plasării în 
cîmpul muncii în străinătate 
cetăţenii străini şi cetăţenii 
Republicii Moldova care au 
antecedente penale nestinse 
sau neanulate în modul stabi-
lit de lege;

f) dispune de o bancă de 
date veridice privind oferte-
le şi solicitările de locuri de 
muncă în străinătate, condiţii-
le de ocupare a acestor locuri, 
nivelul de calificare a candida-
ţilor ce urmează a fi selectaţi 
pentru încadrarea în muncă.

Sînt considerate veridice 
ofertele de locuri de muncă 
prezentate de angajatori care 
cuprind următoarele elemen-
te cu caracter minimal:

 a) condiţiile de angajare, 
de încetare a angajării sau de 
reangajare, durata şi natura 
angajării;

b) funcţia sa, calificarea 
profesională, salariul, durata 
timpului de muncă şi de odih-
nă, achitarea orelor suplimen-
tare de lucru, concediul de 
odihnă plătit, condiţiile de 
muncă, măsurile de protecţie 
şi securitate a muncii;

c) acordarea de despăgu-
biri angajaţilor în cazul acci-
dentelor de muncă şi al boli-
lor profesionale;

d) condiţiile de trai şi de 
asigurare a hranei;

e) asigurarea îndeplinirii 
formalităţilor, asumarea chel-
tuielilor de transport;

f) fiscalitatea şi alte con-
tribuţii care grevează venitu-
rile angajaţilor.

Persoanele fizice şi juridi-
ce care nu dispun de licenţă, 
dar care desfăşoară activităţi 
de plasare în cîmpul muncii 
în străinătate a cetăţenilor 
Republicii Moldova, inclu-
siv activităţi de creare a unei 
bănci de date, de publicare a 
anunţurilor, de difuzare a in-
formaţiei cu privire la anga-
jatori şi intermediari străini, 
poartă răspundere conform 
legislaţiei în vigoare.

Cetăţenii Republicii Mol-
dova au restricţii de emigrare 
în scop de muncă în următoa-
rele situaţii: 

a) în baza unei hotărîri a 

„Statul trebuie să acorde mai multă autonomie instituţiilor 
de învăţămînt şi să descentralizeze sistemul educaţional”, con-
sideră directorul de programe în cadrul Institutului pentru Poli-
tici Publice, ex-ministrul învăţămîntului, Anatol Gremalschi.

Recent, în cadrul unei conferinţe de presă, el a prezentat 
studiul „Educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi 
de perspectivă”, menţionînd că în ultimii ani statul a alocat 
foarte mulţi bani instituţiilor de învăţămînt, însă acest lucru nu 
a adus schimbări semnificative în ceea ce priveşte extinderea 
accesului la studii sau îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului.

„Pentru a avea rezultate pozitive, statul trebuie să descen-
tralizeze instituţiile de învăţămînt, ceea ce presupune delega-
rea responsabilităţilor către instituţiile de învăţămînt, autorită-
ţile publice locale, către părinţi, studenţi sau cadre didactice”, 
a menţionat Gremalschi.

În opinia autorului, instituţiilor de învăţămînt trebuie să li 
se acorde mai multă autonomie prin care acestea să-şi poată 
gestiona propriile finanţe, să poată angaja cadre didactice sau 

personal auxiliar în funcţie de necesităţi, precum şi să aibă liber-
tate la alegerea metodelor de predare-învăţare-evaluare şi să-şi 
aleagă componentele curriculare pe care le consideră necesare.

„În condiţiile în care instituţiile de învăţămînt vor deveni au-
tonome, acestea vor trebui să aibă anumite responsabilităţi faţă 
de stat, elevi, părinţi sau beneficiari. Astfel, se va impune imple-
mentarea unui management bazat pe rezultate, care să orienteze 
sistemul educaţional către necesităţile şi cerinţele pieţei muncii, 
precum şi crearea condiţiilor pentru includerea la studii a per-
soanelor cu dizabilităţi”, a precizat Gremalschi.

Directorul Institutului pentru Reforme Penale şi autorul stu-
diului „Educaţia în domeniul drepturilor omului”, Victor Zaha-
ria, a specificat că pentru moment în şcoli şi în sistemul şcolar 
există un nivel înalt de intoleranţă faţă de persoanele cu dizabi-
lităţi.

„Aceste persoane nu sînt primite la studii, dar nici nu li se 
creează condiţii pentru a-şi face studiile, nu au mese şi scaune 
speciale, scări adaptate la necesităţile lor, dar nici cărţi din care 

să studieze, deşi multe dintre aceste persoane au capacităţi de-
osebite la învăţătură”, a spus Zaharia.

Acesta a menţionat că în şcoli persistă intoleranţa faţă de 
etniile rome: 20% din directorii de şcoli şi peste 70% din pro-
fesori şi elevi nu ar accepta la studii un elev de origine romă.

În acest context, autorul a recomandat ministerului de re-
sort să promoveze politici de respectare a drepturilor omului 
în societate şi să faciliteze accesul la studii al tuturor persoa-
nelor.

Kaarina Immonen, reprezentantul permanent al Programu-
lui Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, a menţio-
nat că cele două documente de politici transmit „un mesaj pu-
ternic despre contribuţia sistemului educaţional la dezvoltarea 
umană prin accesul universal la studii, precum şi cultivarea 
obişnuinţei cetăţenilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii”.

Studiile de politici privind educaţia şi dezvoltarea umană 
şi educaţia în domeniul drepturilor omului au fost realizate cu 
suportul financiar al PNUD Moldova.

instanţei judecătoreşti, sînt 
traşi la răspundere penală sau 
se află sub urmărire penală; 

b) în baza unei hotărîri 
a instanţei judecătoreşti, au 
obligaţii patrimoniale faţă de 
stat sau faţă de unele persoa-
ne fizice şi/sau juridice; 

c) nu au prezentat docu-
mentul de confirmare privind 
luarea la evidenţă a copiilor 
minori care rămîn în ţară, 
emis de organul competent 

de protecţie a copiilor din ra-
ionul/sectorul de domiciliu al 
părinţilor; 

d) în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie. 

Intermediarul sau, după 
caz, agenţia privată trebuie să 
anunţe solicitantul unui loc de 
muncă în străinătate cu privi-
re la restricţiile menţionate  
pînă la negocierea în vederea 
încheierii contractului indivi-
dual de muncă. 

IPP pledează pentru descentralizarea sistemului educaţional şi acordarea autonomiei instituţiilor
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Zalegri-Prim”, pentru 
data de 22 iunie 2010, ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SA „Stejaur” privind încasarea datoriei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Hazar Construct”, cu sediul în 
Chişinău, str. Uzinelor nr. 2 of. 401, pentru data de 28 iunie 
2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Stefan cel Mare 
nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Electeh”. Prezenţa este obligatorie. În caz de nepre-
zentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Liliana andriaş
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „KLM PLUS”, pentru data de 6 
octombrie 2010, ora 10.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de IM „SPAP International” SRL.

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

Judecător   Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ghiocmen Şaban, pentru data de 25 iunie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Ghiocmen Angela privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător    Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Scobilă Sergiu, pentru data de 5 iulie 2010, ora 14.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în legătură cu exa-
minarea cauzei civile la acţiunea lui Potrîmbă Dumitru privind 
încasarea sumei.

Judecător    Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Plîngău Ruslan, a.n. 21.08.1977, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Chişinău, str. Dragomirna nr. 48, pentru data de 5 iulie 
2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Povar Irina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    V. braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zbanţ Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, str. 
Grenoble nr. 159/4, apt. 8, pentru data de 12 iulie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Fanelly 
privind recunoaşterea ilegală a refuzului.

Judecător    V. braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balaban Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Vatici, 
Orhei, pentru data de 13 iulie 2010, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile la cererea cet. Sanduţa Ivan către „Moldasig” 
privind încasarea prejudiciului.

Judecător    V. braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Raţă Spiridon, pentru data de 1 septembrie 2010, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate 
de pîrît pe dosarul civil la cererea cet. Raţă Tamara către Raţă 
S., Rapcea F., Prigală S. privind recunoaşterea contractelor de 
vînzare-cumpărare nule.

Judecător    Nadejda Mazur

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Gurschi Carolina, a.n. 06.04.1983, cet. Sigalus Natalia, 
a.n. 25.10.1983 şi a reprezentantului SC „Natalex-Prosper” 
SRL – cod fiscal 1007600055602, pentru data de 12 iulie 2010, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
607) în calitate de pîrîţi în cauza civilă BC „Moldova-Agroind-
bank” SA către Gurschi Carolina, Sigalus Natalia şi SC „Nata-
lex-Prosper” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Mihail Diaconu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Rom Prim”, pentru data de 24 iunie 2010, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Condorache O., 
şi Viscun V. privind încasarea sumei.

Judecător   V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cerneţchii Va-
leriu, pentru data de 28 iunie 2010, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de reclanmat în ca-
uza civilă la acţiunea cet. Cerneţchii Valeriu privind anularea 
procesului-verbal.

Judecător   aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Primautosport”, bdul Moscova nr. 13, 
apt. 113, pentru data de 2 iulie 2010, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea cet. Tabarcea Tatiana privind încasarea sumei.

Judecător   E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mîndru Constan-
tin Filip, a.n. 27.11.1948, pentru data de 6 iulie 2010, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Mîndru Maria privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cudelea Iurie Anatol, pentru data de 14 septembrie 2010, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Cudelea Maria privind 
determinarea cotelor-părţi din apartament.

Judecător   Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maximenco Ser-
ghei, pentru data de 22 iulie 2010, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Maximenco Ludmila privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   Nina arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lupu Vasile Va-
sile, născut la 23.11.1988, pentru data de 28 iulie 2010, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Lungu Sergiu privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Stella bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şiuclin Igor, pentru data de 14 septembrie 2010, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Ambroci Tatiana privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

Judecător   Veronica Negru

www
 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leahu Angela Ni-
chifor, a.n. 22.10.1980, pentru data de 6 iulie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317.) 
în calitate de pîrît în procesul civil intentat de Malcoci Stepan 
privind decăderea din drepturile părinteşti. 

 Judecător      Ludmila Cernei 
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stratan Vitalie 
Gheorghe, a.n. 02.07.1973, cu domiciliul cunoscut instanţei: 
Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 26/2, apt. 303, pentru data de 9 
iulie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 307.) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Stratan Ludmila privind stabilirea domiciliului copilului 
minor şi încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului.

 Judecător      Ina Dutca 
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cerlat Anastasia 
Mihail, pentru data de 8 iulie 2010, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306.) în calitate de pîrît 
în procesul civil intentat de Ungureanu Ion privind încasarea 
datoriei. 

 Judecător      Oxana Robu 
www

Judecătoria mun. Bălţi solicită prezentarea cet. Alvaren-
go Samuel-Naaman, domiciliat în Bălţi, str. Verhneaia nr. 32, 
pentru data de 24 iunie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(Bălţi, str. Hotin nr. 43, bir. 22) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea depusă de Alvarengo Natalia către cet. 
Alvarengo Samuel-Naaman privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Svetlana Melnic
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Ursu Petru 
Ion cu ultimul domiciliu în satul Vărzăreşti, Nisporeni, pentru 
data de 2 iulie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nispo-
reni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr.2-289/2010 intentată de Ulinici Victoria privind restituirea 
împrumutului. 

Preşedintele judecătoriei   Grigore Şişcanu 
Nisporeni

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Gheorghica 

Anatolie, domiciliat în satul Soltăneşti, Nisporeni, pentru data 
de 2 iulie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. 
Ion Vodă nr. 5, bir. 15) în calitate de reclamat în cauza civilă 
nr.2-280/2010 privind decăderea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător   Diana Cristian

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet. Curaciov Ivan, 
pentru data de 2 iulie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Floreşti, str. M. Eminescu nr. 1, bir. 10) în calitate de reclamat 
în cauza civilă intentată la cererea cet. Curaciov Tatiana pri-
vind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător   I. Goncearuc

Citaţii în judecată

ÎN  aTENŢIa  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

Date bancare: c/d 222472202641 
bC banca Socială. bIC: bSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

Asociaţia Presei Inde-
pendente (API) a transmis 
spre examinare Guvernu-
lui şi Parlamentului Repu-
blicii Moldova proiectul 
de lege privind deetatiza-
rea publicaţiilor periodice 
publice. Anterior, proiectul 
a fost consultat cu cetăţe-
nii consumatori de produse 
mass-media şi prezentat în 
cadrul Grupului de Lucru 
Public-Privat pentru Forti-
ficarea Presei. Proiectul de 
lege privind deetatizarea 
publicaţiilor periodice pu-
blice stabileşte mecanismul 
legal de trecere a publicaţi-

Presa a pus pe masa Guvernului un nou proiect de lege
ilor periodice finanţate la mo-
mentul actual de la buget din 
proprietatea publică în alte 
forme de proprietate. Astfel, 
publicaţiile periodice publice 
locale şi regionale vor putea 
fi reorganizate în monitoare 
oficiale ale raioanelor (mu-
nicipiilor, unităţii teritoriale 
autonome cu statut juridic 
special) sau privatizate. În ca-
zul în care nici una din aceste 
modalităţi nu va fi aplicată de 
autorităţile care editează pu-
blicaţii periodice din bani pu-
blici, aceste publicaţii urmea-
ză să-şi înceteze activitatea. 
Proiectul legii privind deeta-

tizarea publicaţiilor periodice 
publice a fost elaborat de API 
în anul 2008, iar la sfîrşitul 
anului 2009 - începutul anu-
lui 2010 proiectul de lege a 
fost consultat cu publicul în 
12 oraşe din republică, în 
cadrul unui proiect susţinut 
financiar de Ambasada Sta-
telor Unite ale Americii în R. 
Moldova. La consultările pu-
blice au participat circa 450 
de persoane de diferite profe-
sii şi preocupări.

Standardele democratice 
recunoscute la nivel euro-
pean şi internaţional nu admit 
finanţarea ziarelor din bani 

publici sau prevăd acordarea 
unor subvenţii tuturor medii-
lor de informare, în condiţii 
egale şi fără discriminări ad-
ministrative sau economice. 
Finanţarea directă şi discri-
minatorie de către autorităţi-
le publice doar a unor ziare 
(de stat) afectează concu-
renţa între publicaţiile perio-
dice publice (de stat) şi cele 
private. În Rezoluţia 1666 
(2009) privind funcţionarea 
instituţiilor democratice în 
Moldova, Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Euro-
pei a recomandat autorităţilor 
moldoveneşti: „să continue 

reforma presei naţionale şi 
locale, favorizînd pluralis-
mul mediatic atît prin lege, 
cît şi în practică şi să deeta-
tizeze în acelaşi timp presa 
scrisă şi audiovizuală con-
trolată şi finanţată de către 
autorităţile publice locale” . 
În prezent, în Republica Mol-
dova se editează în jur de 40 
de publicaţii, finanţate total 
sau parţial din bani publici. 
Este vorba, în principal, de 
ziarele consiliilor raionale şi 
municipale.

Asociaţia Presei Indepen-
dente (API) a transmis Gu-
vernului şi Parlamentului şi 
un alt proiect de lege cu privi-
re la ajutoarele de stat pentru 

publicaţiile periodice. Prin 
acest proiect, API propune 
instituirea unui mecanism 
transparent de acordare a 
ajutoarelor de stat pentru 
publicatiile periodice, în 
baza unor criterii stricte 
şi obiective, aplicate egal 
pentru toate publicaţiile, în 
conformitate cu recoman-
dările Consiliului Europei. 
Potrivit proiectului de lege, 
ajutoarele de stat pentru 
publicaţiile periodice vor 
putea fi acordate prin in-
termediul unui fond special 
publicaţiilor periodice care 
vor întruni condiţiile speci-
ficate în lege, arată un co-
municat al API.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Lilia Gîrla, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar Facultatea de Drept USM; Zinaida Lupaşcu, 
doctor în drept, confereţiar universitar Facultatea 
de Drept USM; Eugen Rîbca, Magistru în drept, 
Lector superior; Tamara Doneva Chişcă, judecă-
tor, CSJ; Ina Dutca, judecător, Ciocana; Ion Dănă-
ilă, vicepreşedinte, CA Cahul; Vasile Cherdivară, 
judecător, CSJ; Ghenadie  Comerzan,  judecător, 
Briceni; alexandru  Mandrabrca,  preşedintele 
judecătoriei Şoldăneşti; Vitalie Movilă, judecător, 
Cahul; alexandru Sandu, vicepreşedintele jude-
cătoriei Ialoveni; Liliana Moraru, procuror Ocni-
ţa; Elena Daranuţa, procuror Buiucani; Tatiana 
Morari, procuror Centru; Liudmila Cecan, pro-
curor Rîşcani, mun. Chişinău;  Svetlana Catană, 
procuror secţie control ierarhic superior şi asisten-
ţă metodică; Snejana Cazacu, procuror Rîşcani, 
mun. Chişinău; Valentin baidaus, procuror Secţia 
nr.1; Eduard  Velicov, procuror Comrat; Sergiu 
Marcuţan, procuror Bălţi; andrei Ilico, procuror, 
adjunct Râşcani; Constantin Moraru, procuror, 
Centru; Sergiu Carmanschi, procuror Drochia; 
Sergiu Zmeu, procuror Buiucani; Roman  Re-
cean, procuror Anenii Noi. Mult stimaţi omagiaţi, 
este o onoare pentru noi să  vă adresăm sincere şi 
calde urări de sănătate. Apreciem străduinţa, devo-
tamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu care vă 
îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 
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

Tur”  vă propune cele mai 
avantajoase oferte  pentru 
sezonul estival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe litoralele 
din bulgaria,   Turcia, Ro-
mânia şi Ucraina  la pre-
ţuri accesibile. Avem oferte 
pentru orice gust şi orice 
exigenţă.

Viza, asigurarea, trans-
portul   şi cazarea sînt in-
cluse.

Oferta specială!!!
Nu rataţi şansa  de a vă odihni 8 zile în 

bulgaria cu doar 225 de euro. Oferta este 
valabilă din 20 iunie pînă pe 15 iulie.

Agenţia de 
turism „Vector-

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

         email vectortur14@gmail.com

Nu întotdeauna este uşor 
să  te  trezeşti  binedispusă 
dimineaţa, mai ales cînd ur-
mează o zi  lungă şi grea  la 
serviciu. Iată 9 sfaturi ca să 
începi ziua cu bine în aceas-
tă vară.  

1. Îţi reamintim o regu-
lă de bază ca să fii în formă 
de la prima oră: trebuie să te 
trezeşti, îţi poţi calcula ora la 
care te bagi în pat. 

2. Trezeşte-te în-
tr-o lumină progresivă 
Multe veioze şi lămpi de 
noapte sînt concepute azi 
pentru a da o lumină de la 
slab la intens, simulînd astfel 
răsăritul soarelui. Trezirea nu 
va fi, astfel, prea dură.

3. În aceeaşi ordine de 
idei, evită soneriile striden-
te sau să programezi ceasul 
pe buletinele de ştiri, care 
nu sînt prea optimiste. E de 
preferat, de exemplu, să te 
trezeşti pe muzică... se pare 

că asta ajută moralul în sens 
pozitiv.

4. După ce ai deschis 

ochii, mai stai cîteva minute 
în pat, ca să te desprinzi uşor 
de lumea viselor. Este un mij-
loc de a face mai uşoară tre-
cerea din poziţia orizontală la 
cea verticală.

5. Pregăteşte totul pentru 
cafeaua de a doua zi, astfel în-
cît sa nu-ţi rămînă decît să apeşi 

pe butonul filtrului de cafea. 
La ieşirea din duş, vei putea 
simţi aroma cafelei proaspete, 

pentru ca apoi să o savurezi 
din ceaşca ta preferată.

6. Gata, te-ai dat jos din 
pat. Primul gest, înainte de 
a intra la duş, este să bei un 
pahar mare de apă. În felul 
acesta te rehidratezi şi elimini 
toxinele rămase în organism 
peste noapte.

7. Este timpul să treci la 
duş. Preferabil, unul cald şi 
prelungit, pentru a trezi cor-
pul. Profită de acest moment 
şi gîndeşte-te la lucruri fru-
moase: la cina cu partenerul 
sau prietenii, de exemplu. La 
nevoie cîntă sub duş, pentru 
că se pare că aşa te defulezi 
pentru toată ziua.

8. Înainte de micul dejun, 
fă 10-12 minute de exerciţii 
fizice, ca să-ţi pui corpul în 
mişcare. În plus, mişcarea îţi 
deschide apetitul

9.  La micul dejun. Este 
cel mai bun moment al zilei 
pentru a te hrăni cum trebu-
ie. Majoritatea grăsimilor 
absorbite de organism dimi-
neaţa vor fi eliminate pe par-
cursul zilei. Aşadar, profită. 
Nu uita de fructe, pentru vi-
tamine. Cînd pleci la servi-
ciu cu burta plină, înseamnă 
să te asiguri că ziua începe 
bine. 

Vrea să devină cea mai grasă femeie 
din lume

 O femeie din New Jersey jinduieşte să devină cea mai 
grea persoană din lume care a născut, admiţînd că apetitul 

său pentru cele-
britate îl egalea-
ză pe cel pentru 
mîncarea bogată 
în calorii.

Donna Simp-
son, în vîrstă de 
42 de ani, cîntă-
reşte mai mult de 

270 de kilograme şi aspiră să atingă greutatea de 455 de 
kilograme.

Mamă a doi copii, unul de 3 ani şi celălalt de 14, Don-

na îşi cîştigă existenţa etalîndu-se pe pagina de internet 
supersizedbombshells.com, unde admiratorii şi curioşii 
pot achita o taxă pentru a viziona filmări cu femeia în timp 
ce desfăşoară diverse activităţi.

Simpson susţine că a primit oferta de a scrie o carte şi 
îşi doreşte chiar propriul reality show, în parte şi pentru a 
le oferi femeilor supraponderale mai multă încredere de 
sine. Femeia cheltuieşte, lunar, 750 de dolari pe mîncare, 
suferă de diabet de tipul 2 şi se chinuie chiar şi atunci cînd 
vine vorba să presteze sarcini elementare, precum gătitul 
sau spălatul pe corp. Cu toate acestea, spune ca este să-
nătoasă şi nu îi ia în seamă pe criticii care o avertizează 
privitor la faptul că greutatea exagerată îi poate provo-
că disfuncţii cardiace, îi poate agrava diabetul şi distruge 
articulaţiile.

În multe ţări sînt prevăzute pedepse pentru 
ofensarea drapelului de stat 

Drapelele de stat au fost instituite acum un secol. În toate 
ţările există legi cu privire la drapelul de stat, care prevăd pe-
depse pentru insultă sau acţiuni lipsite de etică la adresa aces-
tuia. 

Cele mai detaliate reguli cu privire la drapelul naţional sînt 
în Statele Unite. Cu toate acestea, drapelul american rămîne 
unul dintre cele mai vulnerabile. De exemplu, cetăţenii au 
dreptul să-şi exprime protestul prin arderea drapelului. Toa-
te încercările de a suprima acest drept au fost contestate cu 
succes în instanţă, pentru că a fost invocată violarea dreptului 
cetăţenilor la libera exprimare.

Guvernul francez se pregăteşte să adopte un decret cu pri-
vire la pedepsirea pentru insultarea drapelului naţional chiar şi 
în operele de artă. La propunerea ministrului Justiţiei al Fran-
ţei, pentru acţiuni indecente cu tricolorul francez, oamenii de 
artă riscă o amendă de 1500 de euro. O fotografie în care un 
cetăţean foloseşte tricolorul francez în loc de hîrtie igienică a 
fost motivul pentru elaborarea acestui decret. 

În Germania este interzisă orice ofensă adusă drapelului 
de stat. Pedeapsa este destul de aspră – pînă la trei ani priva-
ţiune de libertate. În ţările scadinave, Danemarca, Norvegia 
şi Suedia nu există legi cu privire la folosirea drapelului de 
stat. Mai mult, cetăţenii acestor ţări au dreptul să-şi bată joc 
în orice mod de drapelele lor naţionale, însă le este interzis să 
facă acelaşi lucru cu drapelele altor state. Legi similare există 
şi în Japonia. 
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Divert is
Aniversări

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!
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Cum să-ţi începi ziua bine
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