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Drepturile 
fundamentale 
ale copilului

 IDIS „Viitorul” îndrumă 
municipalitatea Chişinău pe 
calea către un viitor 
european

Drepturile copilului în 
vizorul Procuraturii 
Generale

Bugetul general al 
proiectului constituie 18 
mln 460 mii euro, cu lu-
area în considerare a con-
strucţiei căilor de acces. 

Potrivit unor surse 
din cadrul Serviciului 
Vamal al Moldovei, acor-
dul de realizare a acestui 
proiect a fost atins între 
Serviciul Vamal al Mol-
dovei şi al Ucrainei, ce 
au semnat Protocolul de 
intenţii cu privire la co-
laborare. Este prevăzut 
că, proiectul va fi finanţat 
integral de către Comisia 
Europeană, care va aloca 
pentru realizarea acestu-
ia, Moldovei şi Ucrainei, 
sume egale. 

Se subliniază, că 
proiectul se va realiza 
în contextul eforturilor 
celor două ţări de refor-
mare a infrastructurii în 
conformitate cu standar-
dele Uniunii Europene. 

do-polonez pentru integrare europeană, potrivit Servi-
ciului mass-media şi relaţii cu publicul al MAEIE. 

Viceministrul moldovean a informat participanţii 
la reuniune despre situaţia actuală în relaţiile RM-UE, 
specificînd dialogul constructiv moldo-comunitar în 
ce priveşte negocierea Acordului de Asociere, a libe-
ralizării regimului de vize cu UE şi iniţierii negocie-
rilor privind Acordul de Comerţ Liber, Aprofundat şi 
Cuprinzător. Natalia Gherman a menţionat importanţa 
cooperării moldo-poloneze în acest sens, Varşovia ofe-
rind sprijinul şi expertiza sa în diverse domenii şi în 
procesul armonizării legislaţiei în contextul apropierii 
de UE. De altfel, viceministrul moldovean a participat 
la forum cu o delegaţie formată din reprezentanţi ai 
ministerelor Finanţelor, Afacerilor Interne, Justiţiei, 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Sănătăţii, Con-
strucţiilor şi Dezvoltării Regionale şi Serviciului Gră-
niceri, care au preluat experienţa oferită de către parte-
nerii polonezi în procesul de modernizare şi reformare 
a instituţiilor de resort, dar şi în negocierea Acordului 
de Asociere RM-UE. 

Partea poloneză a reconfirmat întreaga susţinere 
pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova, 
în corespundere cu înţelegerile convenite pe durata vi-
zitei la Chişinău a premierului polonez, Donald Tusk, 
din luna martie curent, şi a încurajat Chişinăul să con-
tinue reformele democratice iniţiate pentru moderni-
zarea ţării în conformitate cu standardele europene. 

În cadrul consultărilor bilaterale, Natalia Gherman 
a discutat cu Mikolaj Dowgielewicz, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, 

Ucraina şi Rusia sînt ferm decise să reia procesul de 
reglementare politică a problemei transnistrene. Despre 
aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, 
Serghei Lavrov, în cadrul unei conferinţe de presă la finele 
întrevederii, de la Odessa, cu omologul său ucrainean.

Potrivit MAE-ului rus, Lavrov a subliniat că Moscova 
şi Kievul doresc să se înţeleagă ,,cu toate părţile interesa-
te, întîi de toate cu Chişinăul şi Tiraspolul, referitor la re-
luarea oficială, la întrevederea de la Moscova din 21 iunie, 
a reglementării politice în formatul 5+2”.

,,Desigur, rolul decisiv aparţine părţilor. Vom avea 
mult de lucrat, pentru a apropia poziţiile lor şi pentru a 
nu admite situaţia cînd la masa de negocieri unii vor vorbi 
doar despre stat unitar, iar alţii doar despre independenţă. 
Trebuie să găsim un compromis”, susţine Lavrov.

Potrivit lui, poziţia comună a Rusiei şi Ucrainei con-
stă în aceea că ,,soluţia trebuie găsită în cadrul integrităţii 

teritoriale a Republicii Moldova cu garantarea statutului po-
litic special pentru Transnistria”.

,,În acest scop, în cadrul negocierilor părţile trebuie să 
fie tratate ca participanţi egali în proces. Înţelegerea trebuie 
căutată anume pe acest făgaş. În această privinţă nu avem 
nici o divergenţă cu colegii ucraineni”, a spus Lavrov.

Ministerul de Externe al Ucrainei, Constantin Grişcenko, 
a reiterat că cele două ţări ,,sînt interesate, la fel ca şi ceilalţi 
participanţi în proces, de revenirea la negocierile oficiale în 
formatul 5+2”.

,,În acest sens, am stabilit contacte cu Chişinăul şi Tiras-
polul. Am vrea ca această înţelegere să fie realizată pe deplin 
în timpul întrevederii din iunie de la Moscova”, a spus el.

Iniţial se presupunea că la întrevederea de la Odessa vor 
participa, de asemenea, miniştrii de Externe al Moldovei şi 
al Transnistriei, însă ulterior, ordinea de lucru a fost revizu-
ită.

iceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, Natalia Gherman, a participat la Varşo-
via, la cea de-a treia ediţie a Forumului    mol-

care este responsabil pentru asigurarea Preşedinţiei 
poloneze la Consiliul UE în a doua jumătate a anului 
curent, şi în perspectiva pregătirilor pentru Summit-ul 
Parteneriatului Estic. Evenimentul se va desfăşura la 

Varşovia, la sfîrşitul lunii septembrie. 
Natalia Gherman a mai avut întrevederi de lucru la 

Varşovia cu experţii Centrului pentru Studii Estice şi 
oficiali locali.

Începe ziua cu DREPTUL!

Cînd aveţi 10 paşi de făcut ... 9 paşi înseamnă jumătatea drumului. 
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Ucraina şi Rusia sînt ferm decise să reia procesul 
de reglementare politică în Transnistria

Polonia a reconfirmat întreaga 
susţinere pentru perspectiva 

europeană a Republicii Moldova

MOLDOVA  ŞI 
UCRAINA 
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DESCHIDĂ  UN  

NOU PUNCT  
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În Transnistria va fi adoptată o lege 
care va reglementa procesul de 
negocieri cu Moldova
În Transnistria va fi adoptată o lege care va reglementa 

procesul de negocieri cu Republica Moldova. Iniţiativa apar-
ţine liderului de la Tiraspol Igor Smirnov. 

Despre aceasta a anunţat responsabilul cu afaceri externe 
al administraţiei transnistrene, Vladimir Iastrebceac. Potrivit 
lui, Smirnov a decretat în regim de urgenţă elaborarea şi re-
miterea spre aprobare în Sovietul Suprem a iniţiativei legis-
lative menţionate.

,,Acest document va defini obiectivele negocierilor pe 
care Transnistria le va purta cu Republica Moldova. În el vor 
mai fi stipulate competenţele instituţiilor în procesul de nego-
cieri cu Moldova”, a declarat Vladimir Iastrebceac.

Ucraina înăspreşte pentru Moldova 
regulile de transportare a pasagerilor
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Ucrainei 

înăspreşte regulile de transportare a pasagerilor pentru agen-
ţii economici din Moldova care efectuează curse neregulate.

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Transporturi-
lor şi Infrastructurii Drumurilor al RM, noile reguli vor intra 
în vigoare din 15 iulie.

Astfel, transportatorii moldoveni vor fi obligaţi să pre-
zinte la punctele vamale ale Ucrainei foile de parcurs                        
INTERBUS sau ASOR.

Foile cu lista călătorilor trebuie completate în Moldova, 
pînă la începerea turei, deoarece punctele de trecere vamală 
ale Ucrainei nu vor mai oferi servicii de perfectare a foilor 
de parcurs.

Foile trebuie să conţină menţiunile Serviciului Vamal al 
Republicii Moldova.

Autobuzele nu vor fi admise pe teritoriul Ucrainei, dacă 
nu vor prezenta aceste documente.

Transportul de pasageri şi de mărfuri între Ucraina şi 
Moldova se efectuează conform prevederilor Acordului inter-
guvernamental cu privire la comunicaţia auto internaţională.

Ministerul Agriculturii a introdus 
restricţii la vamă
Agenţii economici vor putea importa legume în R. Mol-

dova doar în baza prezentării certificatului igienic. Restricţia 
a fost introdusă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare pentru a preveni importul de legume contaminate cu 
sindrom hemolitic uremic (SHU), cauzate de bacteria ,,Es-
cherichia coli”.

Ministerul Agriculturii a anunţat că Inspectoratul General 
de Supraveghere Generală din subordine a obligat inspecto-
rii fitosanitari pentru controlul producţiei de origine vegetală 
de import, plasaţi la terminalele vamale, să aplice ştampila 
pe declaraţia vamală numai după prezentarea documentului 
sus-numit.

Autorităţile susţin că această măsură este una temporară şi 
va fi în vigoare pînă la adoptarea unei alte dispoziţii speciale, 
în funcţie de evoluţia situaţiei. În prezent, agenţii economici 
din R. Moldova importă legume în stare proaspătă numai din 
Grecia, Turcia şi România.

La sfîrşitul săptămînii trecute, R. Moldova şi Ucraina au 
convenit asupra simplificării procedurilor vamale pentru pro-
ducţia de legume şi fructe cultivate pe teritoriile celor două 
state şi, respectiv, instituirea unor condiţii favorabile pentru 
transportul transfrontalier în regim preferenţial. La această 
înţelegere s-a ajuns în urma semnării între Serviciul Vamal al 
Moldovei şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei a Declaraţiei 
cu privire la trecerea în regim prioritar peste hotarele vamale 
ale Republicii Moldova şi Ucrainei a producţiei pomilegu-
micole.

Exportul de fructe şi legume este considerat strategic pen-
tru economiile ambelor ţări, în care sectorul agricol este ori-
entat tradiţional spre exportul acestor produse.

Şoferii vor achita o taxă mai mare 
pentru întreţinerea drumurilor
Autorităţile vor să majoreze taxa pentru întreţinerea dru-

murilor. Dacă Guvernul va opera modificările necesare, din 
2012 şoferii se vor pomeni în situaţia în care vor fi obligaţi să 
achite dublu pentru fondul rutier.

Ministerul Finanţelor a propus următoarele taxe pentru 
întreţinerea drumurilor: începînd cu 2012 proprietarii auto-
mobilelor cu o capacitate cilindrică de pînă la 1500 cm cubi 
vor trebui să achite o taxă de 300 lei, în prezent taxa e de 150 
lei. Pentru automobilele cu o capacitate cilindrică de pînă la 
2000 cm cubi taxa va creşte pînă la 600 lei.

Unicii proprietari de maşini care nu vor fi afectaţi ar fi cei 
care au o maşină cu o capacitate cilindrică de pînă la 3000 cm 
cubi, ei vor achita taxa care este la moment în vigoare - 900 
lei. Cei care au în proprietate un automobil cu un motor mai 
mare de 3500 cm cubi taxa va fi de 1400 lei.

La 7 iunie 2011, Curtea 
Constituţională a admis sesi-
zarea înaintată de Curtea Su-
premă de Justiţie şi a declarat 
neconstituţional art.22 alin.(1) 
lit.p) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului.

Amintim că, prin Hotărîrea 
nr. 19 din 24 decembrie 2010, 
plenul Curţii Supreme de Jus-
tiţie a aprobat sesizarea Curţii 
Constituţionale privind con-
trolul constituţionalităţii pre-
vederilor art.22 alin.(1) lit.p) 
din Legea cu privire la statutul 
judecătorului, potrivit căreia, 
constituie abatere disciplina-
ră emiterea unei hotărîri care 
ulterior a fost recunoscută de 
Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului drept hotărîre prin 
care au fost încălcate dreptu-
rile şi libertăţile fundamentale 
ale omului. 

Sesizarea a fost înainta-
tă, la iniţiativa preşedintelui 
Curţii Supreme de Justiţie, Ion 
Muruianu, în conformitate cu 
prevederile art.135 alin.(2) din 
Constituţia Republicii Moldo-
va şi art.25 din Legea cu privi-
re la Curtea Constituţională. 

Astfel, plenul Curţii Su-
preme de Justiţie a considerat 
că conţinutul normei legale 
sus-menţionate este pasibil de 
a fi declarat neconstituţional 
deoarece contravine preve-
derilor coroborate şi statuate 
în art.6, 20 alin.(1), 114, 115  
alin (1),(4), art.116 alin.(1),(6) 
din Constituţie, pornind de la 
următoarele motive:

Potrivit art.116 alin.(1) din 
Constituţie, judecătorii instan-
ţelor judecătoreşti sînt inde-
pendenţi, imparţiali şi inamo-
vibili, potrivit legii. Alin.(6) al 
aceluiaşi articol statuează că 
sancţionarea judecătorilor se 
face în conformitate cu legea.

Conform art.1 din Legea 
privind statutul judecătorului, 
judecătorul este persoana în-
vestită constituţional cu atri-
buţii de înfăptuire a justiţiei, 
pe care le execută în baza le-
gii. Judecătorii instanţelor ju-
decătoreşti sînt independenţi, 
imparţiali şi inamovibili şi se 
supun numai legii. 

Art.19 alin.(3) din Legea 
privind statutul judecătoru-
lui prevede că judecătorul 
nu poate fi tras la răspundere 
pentru opinia sa exprimată în 
înfăptuirea justiţiei şi pentru 
hotărîrea pronunţată dacă nu 
va fi stabilită, prin sentinţă de-
finitivă, vinovăţia lui de abuz 
criminal.

Potrivit art.307 din Codul 
penal al Republicii Moldo-
va, magistraţii sînt pasibili de 
răspundere penală pentru pro-
nunţarea cu bună-ştiinţă a unei 
hotărîri, sentinţe, decizii sau 
încheieri contrare legii.

În temeiul Principiilor 
fundamentale asupra inde-
pendenţei sistemului judiciar, 
adoptate de cel de-al şaptelea 
Congres al Naţiunilor Unite 
privind prevenirea infracţiu-
nilor şi tratamentul infractori-
lor, susţinut la Milano din 26 
august pînă în 6 septembrie 
1985 şi avizate prin Rezolu-
ţiile 40/32 din 29 noiembrie 
1985 şi 40/146 - decembrie 

Art.22 alin.(1) lit.p) din Legea 
cu privire la statutul judecătorului a fost 

declarat neconstituţional
1985, ale Adunării Generale a 
ONU, Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei s-a adre-
sat statelor membre cu Reco-
mandarea nr. (94) 12 din 13 
octombrie 1994, adoptată la 
a 518-a reuniune a delegaţilor 
miniştrilor. Potrivit Principiu-
lui 1 punctul 3 lit.d) din Reco-
mandare, „în procesul de luare 
a deciziilor, judecătorii trebuie 
să fie independenţi şi să acţi-
oneze fără nici o restricţie şi 
fără a face obiectul vreunor 
influenţe, sugestii, presiuni, 
ameninţări sau imixtiuni, di-
recte sau indirecte, indiferent 
din partea cărei persoane vin 
şi sub ce motiv. Legea trebu-
ie să prevadă sancţiuni contra 
persoanelor care încearcă să 

influenţeze judecătorii sub ori-
ce formă. Judecătorii trebuie 
să fie absolut liberi să hotăras-
că în mod imparţial asupra ca-
uzelor cu care sînt sesizaţi, în 
baza convingerii lor intime, a 
propriei interpretări a faptelor 
şi în conformitate cu normele 
de drept în vigoare. Judecăto-
rii nu trebuie să fie obligaţi să 
dea socoteală vreunei persoa-
ne străine de puterea judiciară 
asupra rezolvării date cauzelor 
lor”.

La 17.11.2010, Comite-
tul de Miniştri al Consiliului 
Europei, prin pct.22 al Reco-
mandării către statele mem-
bre cu privire la judecători 
- „Independenţa, eficienţa şi 
responsabilităţile”, CM/Rec 
(2010)12 (adoptată la cea de-a 
1098-a întîlnire a delegaţilor 
miniştrilor), a indicat: „Prin-
cipiul independenţei justiţiei 
presupune independenţa fiecă-
rui judecător în parte în exer-
citarea funcţiilor judiciare. Ju-
decătorii trebuie să ia decizii 
în mod independent şi impar-
ţial şi să poată acţiona fără nici 
un fel de restricţii, influenţe 
nepotrivite, presiuni, amenin-
ţări sau intervenţii, directe sau 
indirecte, din partea oricărei 
autorităţi, fie chiar autorităţi 
judiciare. Organizarea ierar-
hică a jurisdicţiilor nu poate 
aduce atingere independenţei 
individuale”.

Subsidiar actelor internaţi-
onale menţionate, o deosebită 
relevanţă le au şi Avizele Con-
siliului Consultativ al Judecă-
torilor Europeni (CCJE).

Astfel, în Avizul nr. 1 al 
Consiliului Consultativ al Ju-
decătorilor Europeni (CCJE) 
despre standardele privind 
independenţa judiciară şi in-
amovibilitatea judecătorilor, 
s-a statuat că „procedurile 

civile, penale şi disciplinare 
privind judecătorii trebuie să 
fie însoţite de astfel de garanţii 
care protejează cu desăvîrşire 
independenţa judecătoreas-
că, şi anume, să elimine orice 
control administrativ al deci-
ziilor judiciare”. 

La fel, este relevant şi 
Avizul nr. 3 (2001) al CCJE 
privind principiile şi reguli-
le care guvernează conduita 
profesională a judecătorilor, în 
special etica, comportamentul 
incompatibil şi imparţialitatea, 
în care Consiliul Consultativ 
a decis: „ca un principiu ge-
neral, judecătorii personal ar 
trebui să fie complet absolviţi 
de răspundere în ceea ce pri-
veşte reclamaţiile făcute direct 

împotriva lor, în legătură cu 
exercitarea cu bună credinţă 
a funcţiilor lor. Erorile judici-
are, fie de judecată sau că vi-
zează procedura, în stabilirea 
sau aplicarea legii sau evalu-
area probelor ar trebui să facă 
obiectul unei căi de atac; alte 
greşeli judiciare care nu pot 
fi îndreptate pe această cale 
(incluzînd, de exemplu, durata 
excesivă) ar trebui cel mult să 
conducă la o cerere a părţii ne-
mulţumite împotriva statului”.

Pentru aprecierea şi inter-
pretarea corectă a noţiunii de 
independenţă a magistraţilor 
au importanţă şi Recoman-
dările de la Kiev cu privire la 
independenţa judiciară în Eu-
ropa de Est, Caucazul de Sud 
şi Asia Centrală, elaborate la 
23-25 iunie 2010, de Biroul 
OSCE pentru Instituţii Demo-
cratice şi Drepturile Omului 
şi Grupul de Cercetare Max 
Planck Minerva privind Inde-
pendenţa Judiciară. Potrivit 
pct.25 din recomandările men-
ţionate, „procedurile discipli-
nare împotriva judecătorilor 
trebuie să implice cazurile de 
presupuse abateri profesionale 
care sînt grave şi de neiertat 
şi care discreditează sistemul 
judiciar. Răspunderea disci-
plinară a judecătorilor nu se 
extinde la conţinutul hotărîri-
lor sau verdictelor lor, inclu-
siv diferenţele de interpretare 
juridică între instanţe sau la 
exemple de erori judiciare sau 
la critica instanţelor”.

Este evident că pronunţa-
rea anumitor decizii în proce-
sul de exercitare a actului de 
justiţie, care este complex şi 
în permanentă evoluţie, nu 
poate fi sancţionată discipli-
nar în funcţie de soluţiile in-
stanţelor judecătoreşti extra-
naţionale, or, deseori, practica 

judiciară internaţională este 
diferită de cea naţională nu 
tocmai din motiv că magis-
traţii naţionali nu îşi îndepli-
nesc corespunzător atribuţiile 
de serviciu. Astfel, frecvent, 
condamnarea de către CtEDO 
a statelor membre ale Consi-
liului Europei este dictată de 
legislaţia internă, practica 
judiciară autohtonă sau speci-
ficul sistemului judecătoresc. 
La fel, sînt frecvente cazurile 
cînd chiar magistraţii CtEDO 
optează pentru soluţii diferite 
la examinarea unor aspecte 
principiale privind aplicarea 
prevederilor CEDO sau nu 
lipsesc situaţiile în care Cur-
tea Europeană îşi modifică 
practica judiciară.

Fără a diminua importanţa 
deosebită într-un stat demo-
cratic a justiţiei eficiente, echi-
tabile şi care respectă dreptu-
rile şi libertăţile fundamentale 
consacrate în CEDO, plenul 
CSJ a apreciat totuşi, că pre-
vederile art.22 alin.(1) lit.p) 
din Legea cu privire la statutul 
judecătorului implică riscul ca 
judecătorii naţionali să ajungă 
în situaţia în care să ezite de 
a pronunţa anumite decizii, 
care, ulterior, chiar şi în prin-
cipiu, ar putea constitui obiect 
de examinare la CtEDO. 

Nu poate fi considerată fa-
vorabilă pentru garantarea in-
dependenţei sistemului jude-
cătoresc şi conform art.116 din 
Constituţia RM nici situaţia în 
care este posibilă      sancţiona-
rea disciplinară (inclusiv prin 
concediere) a completelor ju-
decătoreşti naţionale, formate 
din 3, 5 sau, în cazul plenului 
Curţii Supreme de Justiţie, 
din 49 judecători, pentru o 
hotărîre care, ulterior, a fost 
recunoscută ca fiind contrară 
CEDO de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului cu votul a 
4 contra 3 magistraţi ai instan-
ţei de la Strasbourg.

Neconstituţionalitatea 
acestei norme se poate deduce 
cu fermitate din textul şi spiri-
tul Hotărîrii Curţii Constituţi-
onale nr. 28 din 14 decembrie 
2010, prin care au fost decla-
rate neconstituţionale preve-
derile art.22 alin.(1) lit.b) din 
legea respectivă.

În viziunea plenului, ar fi 
de neconceput situaţia cînd 
vor putea fi sancţionaţi în mod 
similar şi judecătorii Curţii 
Constituţionale, şi chiar jude-
cătorul CtEDO, care au avut 
ori vor avea, eventual, în baza 
legii, tangenţă la soluţionarea 
la nivel naţional a dosarelor 
care, ulterior, au constituit sau 
vor constitui obiect de con-
damnare la CtEDO.

Mai mult decît atît,         
CtEDO a pronunţat hotărîri de 
condamnare a statului din ca-
uza ineficienţei Parlamentului 
şi Guvernului, fără implicarea 
în aceste speţe a instanţelor 
de judecată, însă cadrul legal 
naţional nu prevede sancţiuni 
identice pentru deputaţi şi mi-
niştri şi o aşa stare de lucruri 
contravine cu siguranţă art.6 
din Constituţie, care statorni-
ceşte separaţia şi colaborarea 
puterilor în stat.

Curtea Supremă de Justiţie
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În acest sens, orice ilega-
litate, chiar dacă presupune 
inacţiune din partea adulţi-
lor, se cere a fi sancţionată, 
nu doar pentru a curma un 
fenomen infracţional ce tinde 
să ia amploare în ţară, dar şi 
pentru a educa părinţii şi pe 
ceilalţi membri ai comunită-
ţii în spiritul dragostei şi to-
leranţei faţă de copii. Maturii 
trebuie, la rîndul lor educaţi, 
iar un rol deloc neglijabil re-
vine instituţiilor statului. 

Părinţi care încal-
că drepturile 

propriilor copii
În această ordine de idei, 

Procuratura Generală a gene-
ralizat, recent, starea respec-
tării legislaţiei la capitolul 
asigurării drepturilor garan-
tate copiilor nou-născuţi pe 
parcursul anului 2010. Stu-
diul procurorilor arată că, 
imediat după naştere, în in-
stituţiile medicale din repu-
blică au fost abandonaţi 48 
de copii. Majoritatea procu-
rorilor teritoriali au constatat 
că drepturile nou-născuţilor 
sînt încălcate în ceea ce pri-

Drepturile copilului în vizorul Procuraturii Generale
Copiii reprezintă cea mai inocentă categorie 

de cetăţeni, dar tot ei sînt şi cei mai neajutoraţi 
în faţa celor care de fapt, ar trebui să le ia apă-
rarea. Anume din acest motiv, ecourile unei cri-
me în societate sînt cu atît mai puternice, cu cît 
este îndreptată împotriva celor micuţi. La fel de 
îngrijorătoare sînt situaţiile cînd minorii devin, 
la rîndul lor, infractori, iar vina în acest caz o 
poartă, indiscutabil, adulţii.

veşte înregistrarea naşterii în 
termen de cel mult 3 luni din 
ziua naşterii copilului, cum 
prevede legea. Din numărul 
total de naşteri înregistrate în 
perioada de referinţă, 336 au 
fost înregistrate tardiv pînă 
la 1 an, iar 536 - peste terme-
nul de 1 an. 

La momentul generali-
zării, în republică nu erau 
înregistraţi 176 copii. Acest 
fapt, în opinia procurorilor, 
generează privarea copiilor 
de dreptul la nume, la asis-
tenţa medicală gratuită, la 
asistenţa socială, astfel aceş-
tia practic, juridic nu au per-
sonalitate.     

În cadrul controlului, 
procurorii au evidenţiat lipsa 
unui mecanism de conlucrare 
eficientă dintre Oficiile Stării 
Civile şi organele de poliţie 
în vederea sancţionării părin-
ţilor neglijenţi.

Oamenii legii mai eviden-
ţiază încălcarea programului 
de vizitare de către medici 
a copilului la domiciliu. Au 
fost atestate cazuri în care vi-
zitele la domiciliu poartă un 
caracter formal sau medicul 
se limitează doar la înscrie-

rea din birou în fişa medicală 
despre faptul vizitei la domi-
ciliu şi a verificării stării să-
nătăţii copilului. 

Drept urmare a încăl-
cărilor stabilite, procurorii 
au înaintat sesizări în adre-
sa organelor administraţiei 
publice locale, prin care au 
cerut lichidarea lacunelor 
în activitatea ce ţine de pro-
tecţia drepturilor copilului          
nou-născut. Conform date-
lor Ministerului Sănătăţii, în 
anul 2010 în Republica Mol-
dova s-au născut 40 476 de 
copii vii şi circa 293 de copii 
morţi.

500 de părinţi 
pedepsiţi pentru 

neonorarea 
obligaţiunilor

Un alt aspect al activităţii 
Procuraturii Generale vizea-
ză infracţionalitatea în rîn-
durile minorilor. Din această 
perspectivă, procurorii nu se 
limitează doar la partea pro-
cesual-penală a problemei 
şi pe măsurile de reprimare 
a minorilor, ci îşi centrează 
eforturile în primul rînd pe 
prevenirea criminalităţii ju-
venile. 

Datele Procuraturii Ge-
nerale arată că, în primele 3 
luni ale anului curent au fost 
pornite 548 cauze penale cu 
participarea infractorilor mi-
nori. Din acestea, 214 cauze 
penale au fost expediate cu 
rechizitoriu în instanţa de ju-

decată, iar 246 cauze penale 
au fost încetate din diferite 
motive. 

Potrivit exigenţelor Co-
dului de procedură penală, 
reţinerea minorului, precum 
şi arestarea lui se face doar 
în cazuri excepţionale, cînd 
au fost săvîrşite infracţiuni 
grave cu aplicarea violenţei, 
deosebit de grave sau excep-

ţional de grave. Pentru comi-
terea acestor categorii de in-
fracţiuni, în izolatoarele din 
republică se află în arest pre-
ventiv 16 minori. În prezent, 
un număr de 59 de minori îşi 
ispăşesc sentinţa în peniten-
ciarele din toată ţara, dintre 
care 5 sînt fete. 

Conform datelor prezen-
tate, Procuratura Generală 

mai aduce la cunoştinţă că, 
pentru îndeplinirea neconşti-
incioasă a obligaţiunilor pă-
rinteşti, în aceiaşi perioadă 
au fost sancţionaţi contraven-
ţional circa 500 de părinţi, 
iar procuraturile teritoriale 
au pornit 109 cauze penale 
în care minorii figurează în 
calitate de victime. 

Lilia DUMINICA

Conform statisticii, pe parcursul 
verii se atestă, de obicei, o creştere 
a numărului minorilor traumatizaţi 
în rezultatul accidentelor rutiere şi 
altor incidente, inclusiv fiind înre-
gistrată o creştere a diverselor încăl-
cări ale ordinii de drept, admise din 
partea copiilor şi adolescenţilor, cît 
şi împotriva acestora.

Pentru asigurarea securităţii şi 
ordinii publice, desfăşurarea măsu-
rilor eficiente de prevenire şi com-
batere a delicvenţei juvenile, pre-
cum şi prevenirii traumatismului 
în rîndurile minorilor, oamenii legii 
vor întreprinde un şir de acţiuni, 
printre care:

– inspectarea taberelor de odihnă 
în comun cu reprezentanţii servicii-
lor abilitate, în vederea monitorizării 
situaţiei la compartimentul respectă-
rii normelor sanitare şi antiincendi-
are, asigurării securităţii copiilor şi 
pazei bunurilor materiale. Concomi-
tent, vor fi întreprinse măsuri pentru 
înlăturarea cauzelor şi condiţiilor 
care pot contribui la comiterea de-
lictelor şi excluderea factorilor ge-
neratori de incidente (îngrădirea ba-
zinelor acvatice, blocarea acceselor 
către dispozitivele electrice etc.);

– verificarea inopinată, în comun 
cu medicii sanitari de stat ai centre-
lor de medicină preventivă şi autori-

Securitatea rutieră a copiilor – o preocupare a MAI
Anul de învăţămînt în şcolile din ţară s-a încheiat şi iată 

că a venit şi vacanţa mult aşteptată. În scopul protecţiei 
copiilor, Ministerul Afacerilor Interne va desfăşura, în pe-
rioada estivală, pe întreg teritoriul ţării, operaţiunea spe-
cializată „Grija”. 

tăţile administraţiei publice locale, a 
taberelor de odihnă, în scopul eva-
luării şi supravegherii situaţiei sani-
tare a acestora, asigurării examinării 
produselor destinate alimentaţiei co-
piilor, precum şi a condiţiilor sani-
tare de păstrare şi preparare a aces-
tora, în scopul prevenirii apariţiei 
eventualelor focare de contaminare 
cu maladii digestive;

– în comun cu medicii de familie 
şi reprezentanţii Uniunii Tineretului 
şi Studenţilor din Moldova, în tabe-
rele de odihnă vor fi desfăşurate lec-
ţii cu tematica: „Dauna fumatului, 
alcoolului şi drogurilor”, „Drepturile 
şi obligaţiile copiilor”, „O viaţă fără 
violenţă”, „Securitatea la trafic”, 
„Metode şi mijloace de prevenire a 
victimizării copiilor” etc., cu difuza-
rea materialului video relevant;

– verificarea stării tehnice a au-
tocarelor destinate transportării co-
piilor;

– organizarea şi desfăşurarea 
operaţiunii „Atenţie, copii” orien-
tată spre intensificarea activităţii 
de profilaxie în vederea prevenirii 
accidentelor rutiere cu implicarea 
copiilor;

– inspectarea şi supravegherea 
în comun cu reprezentanţii adminis-
traţiei publice locale şi serviciile de 
resort, a bazinelor acvatice, pisci-

nelor şi altor rezervoare, dispunînd 
amenajarea corespunzătoare a locu-
rilor pentru scăldat, prin instalarea 
în anumite segmente a avizelor pri-
vind atenţionarea asupra pericolului 
de înec;

– solicitarea implicării active a 
organelor abilitate şi societăţii civi-
le în activitatea de protecţie a drep-
turilor copilului, în special pentru 
evitarea pericolului legat de lăsarea 
copiilor fără supraveghere;

– verificarea la domiciliu a mi-
norilor aflaţi în conflict cu legea (în-
deosebi a celor rămaşi fără îngrijirea 
unuia sau a ambilor părinţi, din fa-
miliile de risc), care sînt predispuşi 
la a comite infracţiuni;

– documentarea cazurilor de 
comercializare către minori a pro-
duselor din tutun şi a băuturilor al-
coolice.

Reprezentanţii Ministerului Afa-
cerilor Interne vin şi cu un set de 
recomandări pentru părinţi în peri-
oada estivală, printre care: să  nu-şi 
lase copiii fără supraveghere acasă 
(îndeosebi pe cei mici); să le explice 
acestora să nu deschidă uşa persoa-
nelor necunoscute; să-i atenţioneze 
pe copii să nu urce cu persoane ne-
cunoscute în ascensor, precum şi în 
automobilul celor pe care nu îi cu-
nosc; să nu le permită  minorilor să 
plece fără supraveghere la scăldat, 
să se joace în preajma carosabilului  
sau să iasă în stradă sau la joacă cu 
bunuri de preţ (cercei, lănţişoare, 
inele din aur, telefoane mobile etc.)

 Lilia DUMINICA

Numărul ţărilor membre a 
Uniunii Europene trebuie să 
crească de la 27 la 35 pînă în 
2018, a declarat Traian Băsescu 
pentru The Daily Telegraph, după 
întîlnirea cu premierul britanic 
David Cameron, din 6 iunie.

,,Urmărim posibila extindere. 
Poate că acum nu este momentul 
potrivit pentru a lua acest subiect 
în discuţie, dar este clar că ambe-
le ţări susţin integrarea Balcani-
lor de Vest, integrarea Republicii 
Moldova şi a Turciei. Acestea 
sînt două puncte de vedere co-
mune între Bucureşti şi Londra. 
Ne putem imagina o Uniune Eu-

ropeană extinsă în Balcanii de 
Vest, prin Moldova şi Turcia. În 
momentul de faţă însă nu ne pu-
tem imagina o Uniune Europeană 
extinsă. Vor fi în jur de 35 de state 
membre pînă în 2018 sau 2020, 
cînd procesul va fi finalizat”, a 
declarat preşedintele României, 
Traian Băsescu.

Şeful statului român a mai 

adăugat că extinderea Uniunii 
este dependentă de ţările UE afec-
tate de criza economică. ,,Asta 
va depinde foarte mult de modul 
în care Europa va depăşi criza, 
iar pentru a putea lua în calcul o 
eventuală extindere, vor trebui 
să fie soluţionate problemele din 
interiorul Uniunii, probleme ce 
privesc Grecia, Irlanda sau Portu-
galia”, a spus Băsescu.

Potrivit unor surse oficiale ci-
tate de The Telegraph, problema 
extinderii Uniunii a fost luată în 
discuţie, dar nu s-au specificat de-
talii în acest sens. Aceleaşi surse 
au arătat că, în cazul unei posibile 

extinderi, Marea Britanie 
va insista ca cei care vor 
dori să muncească aici să 
aplice pentru permise de 
muncă.

Publicaţia menţionea-
ză că şi în prezent există 
reguli care restricţionează 
numărul de români şi bul-
gari care muncesc în Marea 
Britanie, şi că preşedintele 
Băsescu ar vrea ca restricţi-

ile pentru România să fie ridicate, 
subiect care a fost discutat şi cu 
premierul Cameron.

O astfel de ştire ar putea da 
naştere iarăşi la temerile privind 
un nou val de imigranţi care ar 
putea să se abată asupra Angliei, 
aşa cum s-a întîmplat în 2004, cu 
muncitorii polonezi, scrie The Te-
legraph.

Băsescu vrea să includă 
Moldova în UE pînă în 2018 
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CCCEC a prins 6 profesoare 
cu teste rezolvate pentru 

examenele de BAC
Şase profesoare au fost prinse de către 

Centrul anticorupţie în timp ce completau tes-
tele la specialitatea engleză şi franceză pentru 
a le oferi ulterior liceenilor. 

La momentul intervenţiei CCCEC, în birou 
au fost găsite şi ridicate teste deja rezolvate, 
dar şi liste de codificare în care erau inserate 
datele de identificare ale elevilor (nume, pre-
nume, sala de clasă, codul lucrării), se menţio-
nează într-un comunicat de presă al CCCEC.

Descinderea a avut loc la Liceul                     
„Mihai Viteazul”, unde luni, 6 iunie, au sus-
ţinut BAC-ul elevii a trei instituţii de învăţă-
mînt. Intrarea ofiţerilor anticorupţie a avut loc 
printr-o intrare de rezervă, fără a deranja elevii 
şi mersul examenelor.

CCCEC a sesizat asupra acestui caz minis-
terul de profil.

Suspectată de omorul mamei 
sale. Ar fi tăiat-o cu un ciob de 

sticlă 
O tînără, în vîrstă de 26 de ani din Capita-

lă, este suspectată de asasinarea mamei sale. 

Potrivit poliţiei, tînăra ar fi lovit-o pe cea care 
i-a dat viaţă, cu un ciob de sticlă în regiunea 
inimii.  

Fata locuia împreună cu mama sa, în vîrstă 
de 52 de ani, într-un apartament din sectorul 
Rîşcani. În acea seară femeile s-au certat şi, 
potrivit declaraţiilor suspectei, victima ar fi 
aruncat cu un borcan în direcţia ei, iar aceasta 
ar fi luat un ciob de sticlă şi ar fi tăiat-o pe 
mama sa de mai multe ori în regiunea inimii. 
Pînă la venirea ambulanţei, victima a dece-
dat.

Pe numele tinerei a fost pornită o cauză 
penală în temeiul art.145, Cod penal, care pre-
vede o pedeapsă cu privarea de libertate de la 
8 pînă la 15 ani. 

Tragedia de la Ungheni 
continuă. Tînărul nu ştie că 

iubita lui nu mai e
Jale mare la Ungheni. Dumitru, tînărul de 

21 de ani, care a încercat să se sinucidă împre-
ună cu iubita sa, şi-a revenit din comă. Băiatul 
nu-şi aminteşte nimic din ce s-a întîmplat şi 
cere medicilor să i-o aducă pe iubita sa ca s-o 
strîngă de mînă, neştiind că Victoriţa nu mai 
e în viaţă.

,,Băiatul este în afara oricărui pericol, dar 
cel mai mult i-a fost afectat psihicul şi acum 
are nevoie de reabilitare psihologică, mai ales 
că a suportat şi o amnezie”, a spus şeful Sec-
ţiei de toxicologie de la spitalul ,,Sfînta Trei-
me”, Nicolae Gurschii.

Între timp, au apărut şi rezultatele finale 
ale expertizei medico-legale, care arată că cei 
doi tineri s-au otrăvit cu pastile. 

,,Nu mai este nici o îndoială că a fost o în-
cercare de suicid”, a spus procurorul de Un-
gheni, Eduard Florea. 

Dovadă a fost şi bilețelul de adio pe care 
cei doi l-au lăsat. Spun în mesaj că au hotărît 

să-şi ia viaţa pentru ca părinţii sînt împotri-
va relaţiei lor. Atît părinţii fetei, cît şi cei ai 
băiatului neagă însă informaţia. Mai mult, ei 
spun că şi unii şi alţii se aflau peste hotare şi 
nu ştiau despre relaţia lor.

,,Ei spun că nici măcar n-au auzit de pri-
etenia dintre cei doi tineri pentru că erau mai 
tot timpul plecaţi”, a mai spus procurorul.

Precizăm că săptămîna trecută, doi tineri 
au fost găsiţi otrăviţi cu pastile lîngă satul 
Stolniceni, Ungheni. Cadavrul fetei a fost 
găsit într-un automobil de tip Ford, lîngă sa-
tul Stolniceni, raionul Ungheni. Lîngă trupul 
minorei, a fost găsită o pastilă de culoare roz, 
o cutie goală de medicamente şi un bileţel de 
adio. La cîţiva metri zăcea aproape fără sufla-
re iubitul tinerei.

Managerul unei întreprinderi 
subordonate Ministerului 

Economiei îşi acorda singur 
premii

Centrul Tehnic pentru Securitate Industri-
ală şi Certificare - întreprindere subordonată 
Ministerului Economiei, nu are suficienţi spe-
cialişti calificaţi şi eliberează avize de experti-
ză a securităţii industriale efectuate în labora-
toarele altor organizaţii. Mai mult, administra-
torul întreprinderii şi-a acordat singur premii 
permanente în mărime de 100% de la valoarea 
salariului de funcţie, fără ca Ministerul Eco-
nomiei să emită o decizie în acest sens.

Aceasta este concluzia unui audit intern 
efectuat de Ministerul Economiei la întreprin-
derile de stat cu poziţie dominantă pe piaţă 
sau cu unele atribuţii exclusive. În consecin-
ţă, directorul general al întreprinderii a primit 
mustrare aspră.

Centrul anticorupţie va efectua, însă, in-
vestigaţii mai profunde în cazul acestui agent 
economic. Auditul intern efectuat de Ministe-

rul Economiei la întreprinderile pe care le are 
în subordine se înscriu în procesul de analiză 
a eficacităţii acestora şi privatizarea lor ulte-
rioară.

Doi tineri au fost reţinuţi 
pentru tîlhărie

Doi tineri, cu vîrstele cuprinse între 18 şi 
respectiv 19 ani, au fost reţinuţi de Procuratu-
ra sectorului Botanica, pentru că au deposedat 
un bărbat de bunuri în valoare de aproximativ 
4 mii de lei.

Potrivit procurorilor, inculpaţii, care erau 
rude au acţionat după o schemă pregătită din 
timp. Fata, de 19 ani,  a urmărit victima, iar 
apoi sub pretextul de a face cunoştinţă, s-a 
aşezat cu aceasta pe o bancă în parc. Tînărul a 
atacat bărbatul din spate cu un cuţit, amenin-
ţîndu-l cu aplicarea violenţei.

La moment, ambii făptaşi se află în stare 
de arest, iar învinuitul a fost reţinut în ziua 
cînd a atins vîrsta majoratului, conform spu-
selor oamenilor legii.

Dacă va fi găsit vinovat, tînărul riscă o pe-
deapsă de pînă la 10 ani de  închisoare, iar ve-
rişoara acestuia pînă la 6 ani de închisoare.

Rubrica îngrijita de cor.  DREPTUL

Cronică

Circa 22% din 
veniturile 

gospodăriilor cu 
copii vin de 
peste hotare

În 2010, veniturile disponibile ale gos-
podăriilor cu copii au fost de 808,6 lei lu-
nar pentru o persoană, fiind în creştere faţă 
de anul precedent cu 2,5%. Transferurile 
din afara ţării au contribuit la formarea ve-
niturilor acestor gospodării în proporţie de 
21,8%, arată datele statistice.

Principala sursă de formare a venitu-
rilor gospodăriilor cu copii o constituie 
activitatea salariată (45,1%), fiind ur-
mată de activitatea individuală agricolă 
(10,5%), activitatea individuală non-agri-
colă (8,0%) şi veniturile din prestaţii so-
ciale (9,5%). 

Pe de altă parte, cheltuielile lunare 
medii ale acestor gospodării au fost în va-
loare de 893,5 lei pe o persoană. Prepon-
derent cheltuielile acestor gospodării au 
fost orientate pentru necesarul de consum 
alimentar (40,8%), după care urmează 
cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei 
(16,0%), îmbrăcăminte şi încălţăminte 
(12,5%). 

Conform opiniei membrilor gospodă-
riilor cu copii, în fiecare a doua gospodă-
rie, în anul 2010, nu au intervenit anumite 
schimbări majore în nivelul de bunăstare 
al acestora comparativ cu anul precedent, 
10% au menţionat că trăiesc mai bine, iar 
29,2% consideră că situaţia s-a înrăutăţit.

Pentru a-şi satisface necesităţile mini-
me ale gospodăriei, conform aprecierilor 
respondenţilor ar fi suficientă suma de 
1033 lei lunar pentru o persoană. Totoda-
tă, pentru un trai decent a fost menţionat 
necesarul de 2390 lei în medie pentru o 
persoană, comunică Biroul Naţional de 
Statistică.

Copiii ai căror părinţi sînt ple-
caţi peste hotare sînt foarte vulnera-
bili, susţin psihologii. Tot mai mulţi 
minori din Bălţi comit acte de hu-
liganism, furturi şi tîlhării. Numai 
în primele patru luni ale acestui an, 
numărul infracţiunilor în rîndul mi-
norilor s-a majorat cu 40 la sută faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Oamenii legii se declară neputincioşi 
în faţa acestei avalanşe a infracţiona-
lităţii juvenile şi spun că legea trebu-
ie înăsprită.

Svetlana C. din Bălţi are şase co-
pii. Patru dintre ei, minori fiind, sînt 
luaţi în evidenţă de poliţie. Copiii au 
comis mai multe infracţiuni, printre 
care acte de huliganism şi furturi. 

Femeia spune că minorii au co-
mis furturi din cauza situaţiei sociale 
precare. Poliţiştii se declară incapa-
bili de a stăvili valul infracţiunilor 
comise de minori şi spun că legea ar 
trebui schimbată.

,,Legislaţia este blîndă şi le apli-
că sancţiuni nonprivative de liberta-
te, iar ei ştiu că dacă sînt minori, nu 
li se va aplica privarea de libertate 

Corupţia este un fenomen internaţional. 
Recent, Centrul anticorupţie a împlinit 9 ani 
de activitate.

Directorul centrului spune, că în prezent 
în Moldova este nevoie de reforme, pentru ca 
în capul locului să se afle legea şi cetăţenii 
nu vor asocia actuala stare de lucruri din re-
publică cu mita.

Mita este cuvîntul-cheie care se asociază 
în prezent cu corupţia. Colaboratorii Centru-
lui anticorupţie au sarcina de a combate acest 
flagel.

Colegii europeni menţionează, că lupta 

Corupţia nu este o problemă numai a Moldovei

şi vor fi liberi să facă ce doresc”, a 
declarat Ruslan    Chicimaniuc, şe-
ful Biroului pentru minori. Potrivit 
procurorului municipiului Bălţi,   
Viorel Tureac, minorii pot fi reţinuţi 
şi supuşi arestului preventiv numai 
în cazul cînd au comis infracţiuni 
deosebit de grave cu aplicarea vio-
lenţei. Acesta consideră că ar trebui 
să fie modificat Codul de procedură 
penală. 

Totuşi, Ministerul de Interne nu 
va solicita înăsprirea sancţiunilor 
aplicate minorilor. ,,Ne străduim să 
nu abordăm criminalizarea legis-
laţiei. E necesar să vedem soluţia 
din alt punct de vedere”, a subliniat          
Marin Maxian, şef de Direcţie în ca-
drul MAI.

Dacă la Bălţi, în primele patru 
luni ale anului, numărul infracţiu-
nilor comise de minori a crescut cu 
40% faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut, pe ţară situaţia e un pic mai 
bună. Astfel, au fost comise 425 de 
infracţiuni, în descreştere cu 10 la 
sută.

,,INTRODUCEREA  IMPOZITULUI 
PE  VENIT  ÎN  MOLDOVA  NU  VA 

LOVI  CLIMATUL 
INVESTIŢIONAL  DIN  ŢARĂ” 

Despre aceasta, reprezentantul Misiunii FMI în Moldova  
Tohir Mirzoev a spus în cadrul şedinţei ordinare a Clubului de 
presă menţionînd că, necesitatea introducerii impozitului pe ve-
nit a fost discutată încă la semnarea Memorandumului Moldovei 
cu FMI, de aceea pentru mediul de afaceri această veste nu ar 
trebui să fie neaşteptată. Tohir Mirzoev a subliniat că această 
măsură este menită să sprijine bugetul ţării, şi nici într-un fel nu 
va influenţa atractivitatea investiţională a Moldovei.

,,Trebuie să se îndepărteze sistemul de facilitare a investito-
rilor, acordarea diferitor beneficii şi facilităţi fiscale. Investitorii 
trebuie să fie atraşi prin reguli simple, clare şi condiţii transpa-
rente”, a spus reprezentantul FMI în Moldova, menţionînd că 
rata impozitului pe profit (12%) propusă de Ministerul Finanţelor 
este una dintre cele mai scăzute din regiune. După cum a fost re-
latat anterior, din 2007 pînă în prezent în Moldova funcționează 
rata zero a impozitului pe venit. Această măsură, împreună cu 
amnistierea capitalului, a vizat creşterea capitalizării economiei 
ţării, consolidarea procesului de investiţii, reducerea inflaţiei, le-
galizarea economiei subterane.

 De la 1 ianuarie 2012 în Moldova va fi anulată rata zero a 
impozitului pe venit a persoanelor juridice şi introdusă o sumă 
forfetară a impozitului pe venit în mărime de 12%. 

Creşte numărul minorilor care 
comit acte de huliganism, 

furturi şi tîlhării

cu corupţia nu este numai o problemă a Mol-
dovei, ea este un fenomen transnaţional.

Pavel Voitunek, director, Biroul de com-
batere a corupţiei, Polonia: ,,Asigurarea efi-
cienţei sistemului de combatere a corupţiei 
este o investiţie pentru stat şi această inves-
tiţie se recuperează foarte uşor. Şi nu numai 
pe contul reducerii fluxului de mijloace. Dar 
şi prin încrederea societăţii, recunoaştere şi 
susţinere”.

De asemenea, un grup de ofiţeri de la 
Centrul anticorupţie au fost avansaţi în grad.
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Republica Moldova examinează po-
sibilitatea folosirii depozitelor subterane 
ale României pentru păstrarea rezervelor 
strategice de gaze naturale. Despre aceas-
ta a declarat vicepremierul, ministrul Eco-
nomiei al Republicii Moldova,     Valeriu   
Lazăr, în cadrul Forului investiţional mol-
do-român, care s-a desfăşurat în Bucu-
reşti, la finele săptămînii trecute. Potrivit 
lui Valeriu Lazăr, în prezent se efectuează 
studiul de fezabilitate respectiv. După de-
finitivarea acestui document se va decide 
ce este mai convenabil pentru Moldova: 
să construiască depozite pentru păstrarea 
rezervelor strategice de gaze naturale pe 
teritoriul ţării sau să folosească depozite-
le de pe teritoriul altor state, în particular 
din România. Valeriu Lazăr a menţionat 
că, potrivit estimărilor prealabile, pentru 
Moldova este mai convenabil de folosit 
depozitele din România, deoarece con-
strucţia acestora în republică necesită mij-
loace financiare foarte mari.

În particular, se examinează posibi-
litatea folosirii depozitelor subterane din 

„Viitorul european al municipa-
lităţii Chişinău” – astfel este inti-
tulat un proiect al IDIS „Viitorul”, 
care este desfăşurat în perioada fe-
bruarie 2011 - ianuarie 2012. Iniţia-
tiva este sprijinită financiar de către 
fundaţia germană „Hanns Seidel”, 
cu care IDIS a semnat la 20 septem-
brie 2010 un acord de colaborare pe 
trei ani. 

Proiectul, care are ca beneficiari 
finali autorităţile municipale, dar şi 
pe cele ale preturilor şi suburbiilor 
Chişinăului, include două module 
de instruire: pe scrierea proiectelor 
şi pe formarea parteneriatelor    pu-
blic-private. La cursuri au participat 
120 de funcţionari publici respon-
sabili de atragerea investiţiilor şi de 
gestionarea programelor de dezvol-
tare. 

Funcţionarii publici care au fost 
implicaţi în modulele de training au 
scris concepte de proiect, fiind ghi-
daţi de grant managerul IDIS „Vii-
torul”, Carolina Ungureanu: „Exer-

ciţiile practice au fost foarte utile, 
temele alese fiind unele sensibile, 
care necesită intervenţii financiare 
şi umane –  crearea unui sistem mo-
dern de salubritate, înfiinţarea unui 
centru pentru persoanele cu dizabi-
lităţi ş.a.”

Totodată, participanţii la cursu-
rile de instruire au aflat mai multe 
despre reglementarea parteneriate-
lor public-private, etapele de for-
mare ale acestora, inspirîndu-se din 
bune practici din Republica Moldo-
va şi din UE. „Scopul nostru este ca 
funcţionarii publici să conştienti-
zeze importanţa parteneriatelor pu-
blic-private pentru dezvoltarea loca-
lă, pentru modernizarea serviciilor 
publice şi pentru gestiunea patrimo-
niului public”, explică expertul IDIS    
Victor Mocanu. 

„Înainte nu prea înţelegeam cum 
poţi crea un parteneriat public-pri-
vat, dar acum am înţeles că e posi-
bil, văzînd istorii de succes reale de 
la noi din ţară, cum ar fi cazul Un-

gheni unde, în parteneriat cu o com-
panie austriacă, a fost pus la punct 
un sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor menajere”, relatează Ana 
Butucel, specialist pe tineret şi sport 
la Primăria comunei Ciorescu.

 IDIS „Viitorul” îndrumă municipalitatea Chişinău 
pe calea către un viitor european

Pe lîngă instruire, proiectul „Vi-
itorul european al municipalităţii 
Chişinău” include o componentă 
de promovare a potenţialului socio-
economic şi investiţional al Capita-
lei. Urmează a fi editat un Ghid de 

atragere a investiţiilor. De asemenea, 
va fi turnat un film care va surprinde 
punctele forte ale Chişinăului. IDIS 
„Viitorul” a elaborat produse simi-
lare şi pentru unitatea teritorial-au-
tonomă Găgăuzia.

Pentru a stimula acele autorităţi 
care reuşesc să gestioneze eficient 
şi transparent serviciile publice, să 
implice cetăţenii la luarea deciziilor, 
vor fi decernate cele mai bune prac-
tici ale APL din municipiul Chişi-
nău. La acest moment sînt colectate 
dosarele de participare. IDIS „Viito-
rul” a organizat deja patru ediţii ale 
concursului naţional „Cele mai bune 
practici ale APL”.

Totodată, IDIS „Viitorul”, în 
parteneriat cu Primăria municipiului 
Chişinău, implementează un pro-
iect european pe dimensiunea efi-
cienţei energetice. Or, dezvoltarea 
locală este o prioritate înscrisă în 
strategia de instituţie a IDIS pentru            
2009-2014. 

IDIS „Viitorul”

„Air Moldova” a 
implementat biletul 

electronic în sistemul 
global de rezervare 

„Apollo” 

Compania aeriană „Air Moldo-
va” a implementat biletul electronic 
(e-ticketing) în sistemul global de 
rezervare „Apollo”, care este foarte 
popular printre agenţiile de turism 
din SUA. Potrivit unui comunicat al 
companiei, acest fapt a fost posibil 
datorită colaborării fructuoase cu o 
altă companie, care oferă o gamă 
largă de soluţii de afaceri în vederea 
procesării tranzacţiilor pentru com-
paniile antrenate în industria turisti-
că globală. Implementarea biletului 
electronic de către „Air Moldova”, 
care este membru al ARC (Airline 
Reporting Corporation), în siste-
mul global de distribuţie „Apollo”, 
va duce la lărgirea canalelor sale de 
vînzări pe piaţa nord-americană prin 
deschiderea mai largă a accesului la 
serviciile sale pentru un număr des-
tul de mare de agenţii, care utilizea-
ză în activitatea sa „Apollo” în cali-
tate de sistem de rezervare de bază. 
Biletul electronic poate fi rezervat 
atît prin Internet, cît şi la agenţia de 
vînzări.

Diferenţa principală de biletul 
clasic de hîrtie este faptul, ca bile-
tul electronic este unul virtual. Este 
imposibil de a pierde biletul electro-
nic, rezervarea şi procesarea acestu-
ia este mult mai simplă şi mai puţin 
costisitoare. La înregistrare la cursă, 
în aeroport, pasagerul specifică doar 
numele şi prezintă paşaportul. Itine-
rarul, numărul cursei, tariful, clasa 
de deservire – toate aceste informa-
ţii sînt create şi stocate în sistemul 
computerizat al transportatorului ae-
rian. În prezent, lista de curse ope-
rate de „Air Moldova” include 21 
de destinaţii directe spre Frankfurt, 
Viena, Praga, Istanbul, Lisabona, 
Madrid, Bucureşti, Londra, Atena, 
Larnaca, Roma, Milano, Verona, 
Paris, Moscova, Sankt-Peterburg, 
Munchen, Kiev, Antalya, Varna şi 
Soci. Compania oferă două clase de 
deservire – Econom şi Business.

În luna iunie Organizaţia Mondi-
ală a Comerţului (OMC) planifică să 
creeze două grupuri de experţi pri-
vitoare la: pretenţiile Ucrainei faţă 
de încasarea discriminantă de către 
Moldova a impozitului ecologic şi a 
pretenţiilor Moldovei faţă de Ucrai-
na în privinţa impozitării de către 
aceasta a divinurilor. Despre asta s-a 
menţionat în publicaţia ucraineană 
,,Kommersant-Ucraina”.

Moldova a solicitat să fie discu-
tată în cadrul şedinţei OMC, care va 
avea loc pe 17 iunie, chestiunea cu 
privire la crearea grupului de experţi 
care va soluţiona acest conflict. Mi-
nisterul Dezvoltării Economice şi a 
Comerţului din Ucraina a relevat că 
nu este necesară implicarea experţi-
lor OMC pentru soluţionarea aces-
tui conflict, întrucît ţările deliberan-
te au exercitat consultaţiile necesa-

În iunie OMC va examina crearea grupului de experţi privitor la 
pretenţiile Ucrainei faţă de RM 

re, după care Moldova a solicitat o 
perioadă de pauză pentru reflecţii. 
Deja pe 17 februarie la secretariatul 
OMC, Ucraina a solicitat consul-
tări oficiale cu Moldova în privinţa 
impozitării produselor de import în 
valoare de 0,8 lei (0.52-1.95 gr), 
pentru o unitate de produs ambalat 
în Tetra Pack (cu excepţia produ-
selor lactate), pe motiv că acestea 
poluează mediul înconjurător. În 
urma tentativelor eşuate de a se 
consulta, Ucraina a solicitat de la 
OMC crearea grupului de experţi 
pentru a soluţiona acest conflict. 
În luna mai aceasta a fost imposi-
bil, întrucît Moldova a recurs la 
dreptul veto. Cu toate acestea, pe 
3 martie Moldova a acuzat Ucrai-
na de discriminare a importului 
divinurilor. Din 1 ianuarie accizul 
la importul coniacului produs în 

Ucraina constituie 42,12 gr./1 litru 
de alcool. Moldova a trimis cererea 
la OMC pe 1 iunie. În ziua urmă-
toare primul vice-prim-ministru al 
Economiei RM, Valeriu Lazăr, s-a 
adresat la colegul său din Ucrai-
na, Andrei Kliuev cu o scrisoare. 
Lazăr a propus Ucrainei să-şi sus-
tragă pretenţia de la organul de so-
luţionare a conflictelor OMC, refe-
ritoare la impozitul ecologic, întru-
cît Guvernul a pus în discuţie, deja, 
schimbările legislaţiei în acest sens. 
Cu toate acestea, Ucraina a refu-
zat să cedeze. Sursa publicaţiei 
ucrainene afirmă, că Moldova nu 
a menţionat ziua în care vor avea 
loc aceste consultaţii, nici nu a 
specificat proiectele de schimbare 
a legislaţiei în această problemă, 
despre care a menţionat Lazăr. Din 
acest motiv, poziţia Ucrainei rămî-

ne să fie neschimbată: adică ei se 
adresează la organul de soluţionare 
a conflictelor OMC şi solicită ca la 
şedinţa plenară din 17 iunie să fie 
pus în discuţie acest conflict. ,,În 
cazul în care procesul negocierilor 
bilaterale va fi activizat, Ucraina 
îşi păstrează dreptul de retrage-
re a punctului sus-menţionat de la 
şedinţa plenară a OMC”, afirmă 
Ministerul Dezvoltării Economi-
ei şi Comerţului Ucrainei, astfel, 
păstrînd sensul indefinit al poziţiei 
Ucrainei referitoare la conflictul în 
privinţa coniacului.

,,De fapt, noi avem dreptul să 
declarăm dreptul veto. Deocamdată 
nu am luat o decizie irevocabilă în 
acest sens, cu toate acestea, acest 
pas este logic, întrucît există şi alte 
posibilităţi de soluţionare a acestui 
conflict”, afirmă sursa.

Moldova ar putea folosi depozitele 
subterane ale României pentru păstrarea 

rezervelor strategice de gaze naturale
localitatea Mărgineni din România. Pro-
blema creării unor depozite subterane pen-
tru gazele naturale a apărut în anul 2009, 
după conflictul dintre Ucraina şi Rusia, 
care a afectat majoritatea statelor care nu 
mai puteau primi gaze naturale ruseşti din 
cauza blocării tranzitului acestuia de către 
Ucraina. Reprezentanţii Ministerului Eco-
nomiei al Republicii Moldova consideră că 
rezervele de gaze naturale din depozitele 
subterane vor consolida securitatea ener-
getică a ţării şi vor oferi posibilitatea de a 
acoperi, în caz de necesitate, deficitul de 
gaze naturale ruseşti livrate în statele bal-
canice pe timp de iarnă. Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a pro-
mis anterior să finanţeze studiul de fezabi-
litate pentru construcţia în Moldova a de-
pozitelor subterane pentru gazele naturale 
şi să examineze posibilitatea de finanţare a 
construcţiei propriu-zise. Părţile au conve-
nit să efectueze un studiu privind raţionali-
tatea construcţiei în Moldova a depozitelor 
subterane, amplasarea lor, volumul şi cos-
tul estimativ al investiţiilor necesare.

Ministerul Finanţelor al Moldovei 
propune distrugerea a circa 60 de 

automobile confiscate
În Moldova se preconizează distrugerea a 57 de mijloace de 

transport confiscate, care au rămas fără stăpîn şi cărora le este 
interzisă circulaţia pe teritoriul ţării. Un proiect de lege în acest 
sens a fost elaborat şi transmis Guvernului spre examinare de 
către Ministerul Finanţelor. Potrivit notei informative la pro-
iectul de lege privind distrugerea unor mijloace de transport, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, în particular, Codul vamal 
şi alte acte legislative, asemenea unităţi de transport nu pot cir-
cula liber pe teritoriul republicii. Legislaţia în vigoare interzice 
înregistrarea acestora la Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, fapt ce împiedică comercializarea lor.

Ministerul Finanţelor subliniază că în prezent, la Inspecto-
ratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal sînt înregistrate 
57 de mijloace de transport, care sînt trecute în posesia statului 
şi se află la evidenţă la inspectoratele fiscale de stat teritoria-
le, dar de facto se păstrează atît pe teritoriul birourilor vamale, 
cît şi la agenţi economici, fapt care generează cheltuieli supli-
mentare din partea statului. Ministerul Finanţelor a propus ca 
această problemă să fie soluţionată prin adoptarea deciziei pri-
vind distrugerea unor asemenea unităţi de transport sub contro-
lul unei comisii speciale, în conformitate cu modul stabilit de 
Guvern. Lista automobilelor propuse pentru lichidare include 
diferite modele: „Opel Vectra”, „VW Passat”, „Dacia”, „Nissan 
Vanete”, „Opel Astra”, „Ford Sierra”, „Mercedes-Benz 200D”, 
„Mercedes-Benz 123D”, „Alfa Romeo FB”, „Fiat UNO”, „Ford 
Transit”, „BMW”, „VW Golf”, „VAZ-2104” etc. Automobilele 
au fost produse în perioada anilor 1980-2003.
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La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(mai 2011,  nr. 22(377)
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Educaţie juridică

În ultima vreme se discută mult despre instan-
ţele judecătoreşti economice. Rog să informaţi 
prin intermediul ziarului ce cazuri examinează 
aceste instanţe judecătoreşti.   

Veta Popescu,
r-n Cimişlia

Conform art.29 din Codul 
de procedură civilă instanţe-
le judecătoreşti economice 
judecă:

a) litigiile economice ce 
apar din raporturi juridice ci-
vile, financiare, funciare, din 
alte raporturi dintre persoane 
juridice, persoane fizice care 
practică activitate de între-
prinzător fără a se constitui 
persoană juridică, avînd sta-
tut de întreprinzător indivi-
dual, dobîndit în modul sta-
bilit de lege;

b) pricinile dintre acţio-
nar şi societatea pe acţiuni, 
între membrii altor societăţi 
şi societate, indiferent de 
subiect, ce rezultă din activi-
tatea economică a societăţii 
respective;

c) pricinile privind decla-
rarea insolvabilităţii;

d) pricinile privind con-
testarea actelor administrati-
ve ce vizează dreptul de pro-
prietate asupra unor bunuri 
care au intrat în circuit civil;

e) pricinile privind con-

testarea, în condiţiile  legii, 
a hotărîrilor arbitrale şi eli-
berarea titlurilor executorii. 
    f) pricinile privind sistarea 
temporară a valabilităţii sau 
retragerea licenţelor/autori-
zaţiilor ce vizează activitatea 
de întreprinzător.  Compe-
tenţa instanţelor judecăto-
reşti economice poate fi dată 
prin lege şi alte categorii de 
pricini.

Instanţele judecătoreşti 
economice judecă pricinile 
ce ţin de competenţa lor cu 
participarea organizaţiilor şi 
cetăţenilor Republicii Mol-
dova, precum şi a organiza-
ţiilor şi cetăţenilor străini, 
apatrizilor, organizaţiilor cu 
investiţii străine, organizaţii-
lor internaţionale care practi-
că activităţi de întreprinzător 
dacă prin lege, printr-un tra-
tat internaţional la care Re-
publica Moldova este parte 
sau prin înţelegere a părţilor 
nu se stabileşte o altă moda-
litate de soluţionare a unor 
astfel de litigii.

Legea privind dreptu-
rile copilului nr. 338 din          
15.12.1994 prevede că ocro-
tirea de  către  stat  şi  socie-
tate a  copilului,  familiei  şi 
maternităţii  constituie  în Re-
publica Moldova o preocupa-
re  politică, socială şi econo-
mică de prim ordin. Această 
lege  stabileşte  statutul ju-
ridic al copilului ca  subiect 
independent,  prevede  asigu-
rarea  sănătăţii  fizice  şi  spi-
rituale a copilului,  formarea 
conştiinţei lui civice pe baza 
valorilor naţionale şi  gene-
ral-umane, acordarea unei 
griji deosebite şi protecţii  so-

ciale copiilor  lipsiţi tempo-
rar sau permanent de antura-
jul familiei sau care se află 
în alte condiţii nefavorabile 
sau extreme. În conformi-
tate  cu  prevederile  legii, o 
persoană este  considerată 
copil din momentul naşterii 
pînă la vîrsta de 18 ani.

Legea nr. 338 prevede 
pentru copil următoarele 
drepturi: statul garantează  fi-
ecărui  copil dreptul la un 
nivel de  viaţă adecvat  dez-
voltării sale fizice, intelec-
tuale, spirituale şi  sociale. 
Statul  întreprinde acţiuni 
în vederea acordării de aju-
tor  părinţilor, precum  şi  al-
tor  persoane  responsabile 
de  educaţia  şi  dezvoltarea 
copiilor. Protecţia  drepturi-
lor  copilului  este  asigura-
tă  de  organele competente 
respective şi de organele de 
drept. Toţi copiii sînt   egali   
în  drepturi  fără  deose-
bire  de   rasă, naţionalita-
te,  origine etnică, sex, limbă, 
religie, convingeri,  avere sau 
origine socială.

Dreptul copilului  la  via-

Drepturile fundamentale ale copilului
ţă  şi la inviolabilitatea  fi-
zică  şi psihică este garan-
tat. Nici un copil   nu  poa-
te  fi  supus  torturii,  pedep-
selor  sau tratamentelor crude, 
inumane sau degradante. 
Statul recunoaşte  dreptul 
copilului la folosirea celor 
mai bune tehnologii de trata-
ment şi recuperare, profilaxie 
a bolilor. În cazul  în  care 
părinţii refuză  asistenţa  me-
dicală  pentru copilul  bol-
nav,  aceasta  se acordă con-
trar voinţei  lor,  la  decizia 
consiliului de medici, luată 
în prezenţa reprezentantului 
puterii. În conformitate cu le-

gislaţia, statul asigură mamei, 
în perioada pre  şi  postnata-
lă, condiţii necesare pentru 
dezvoltarea sănătoasă  a copi-
lului,  pentru  alimentarea lui 
raţională şi inofensivă,  asis-
tenţă medicală  calificată şi 
gratuită, organizarea măsu-
rilor de profilaxie a bolilor, 
de propagare a unui mod de 
viaţă sănătos. Din momentul 
naşterii copilul are dreptul la 
un nume şi este înregistrat 
conform prevederilor Codu-
lui căsătoriei şi familiei. Fie-
care copil  are dreptul la o ce-
tăţenie. Temeiul şi condiţiile 
de  dobîndire şi schimbare a 
cetăţeniei copilului sînt  sta-
bilite  de legislaţie.

Statul ocroteşte  inviola-
bilitatea persoanei copilului, 
protejîndu-l de orice formă 
de exploatare, discrimina-
re, violenţă fizică şi psihi-
că, neadmiţînd comportarea 
plină de cruzime, grosolană, 
dispreţuitoare, insultele şi 
maltratările, antrenarea în 
acţiuni criminale,  iniţierea 
în consumul de băuturi  al-
coolice, folosirea  ilicită 

de  substanţe stupefiante şi 
psihotrope, practicarea jo-
curilor de noroc, cerşetoriei, 
incitarea  sau  constrînge-
rea  de a practica orice  activi-
tate  sexuală ilegală,  exploa-
tarea  în  scopul prostituţiei 
sau  al  altei  practici sexuale 
ilegale, în pornografie şi în 
materiale cu caracter porno-
grafic inclusiv  din  partea pă-
rinţilor sau persoanelor  sub-
rogatorii  legale, rudelor.

Fiecare copil are drep-
tul la apărarea demnităţii şi 
onoarei. Atentatul la onoa-
rea şi demnitatea copilu-
lui se pedepseşte  în confor-

mitate cu legislaţia.  
Dreptul copilului la 
libertatea gîndirii, 
la opinie, precum şi 
la confesiune nu pot 
fi încălcate sub nici 
o formă. Statul ga-
rantează  copilului, 
capabil să-şi formu-
leze opiniile, drep-
tul de a-şi exprima 
liber aceste opinii asu-
pra oricărei probleme 
care îl  priveşte. De 
opinia copilului care 
a atins vîrsta de 10 
ani se va ţine cont, în 
mod obligatoriu, dacă 
aceasta nu contravi-
ne intereselor lui. În 
acest  scop copilului 
i se dă posibilitatea 
de a fi audiat în cur-
sul  dezbaterilor  judi-

ciare sau administrative care-l 
privesc,  fie direct,   fie    prin-
tr-un  reprezentant  sau  or-
gan  corespunzător,   în con-
formitate cu legislaţia. Nici 
un copil  nu  poate fi constrîns 
să împărtăşească o  opinie 
sau  alta,  să adere la o religie 
sau alta contrar  convingeri-
lor  sale. Libertatea  conşti-
inţei  copilului  este garantată 
de  către  stat,  ea trebuie  să 
se manifeste în spiritul tole-
ranţei religioase şi respectul 
reciproc. Părinţii  sau persoa-
nele subrogatorii legale au 
dreptul să educe copilul con-
form propriilor convingeri.

Statul asigură tuturor co-
piilor posibilităţi şi condiţii 
egale pentru însuşirea valo-
rilor culturale, susţine înfiin-
ţarea diferitelor instituţii de 
stat şi obşteşti care contri-
buie  la dezvoltarea capaci-
tăţilor creative ale copiilor, 
asigură accesul lor la aceste 
instituţii, sprijină în confor-
mitate cu legislaţia edita-
rea ziarelor, revistelor şi căr-
ţilor pentru copii, turnarea fil-
melor, prezentarea emisiuni-

lor radiofonice şi televizate 
pentru copii. Fiecare copil are 
dreptul la instruire gratuită în 
limba de stat sau în altă lim-
bă în şcoli de cultură genera-
lă, la continuarea studiilor în 
şcoli tehnico-profesionale, 
licee, colegii, instituţii de 
învăţămînt superior, în con-
formitate cu legislaţia. Copiii 
cu dizabilități fizice sau ma-
nuale au dreptul la instruire în 
şcoli speciale care funcţio-
nează în conformitate cu re-
gulamentele respective. Copi-
ii orfani şi copiii rămaşi fără 
îngrijire părintească au drep-
tul la instruire şi la întreţinere 
gratuite în toate instituţiile de 
învăţămînt.

Сopilul are dreptul la 
muncă independentă în  co-
respundere  cu posibilităţile 
lui  de  vîrstă,  starea  sănătă-
ţii   şi   pregătirea profesiona-
lă, fiind remunerat în confor-
mitate cu legislaţia muncii. 
Cu acordul părinţilor sau per-
soanelor subrogatorii legale 
copiii sînt  admişi la muncă 
în măsura puterilor, îmbinînd 
munca cu învăţătura de la vîr-
sta de 14 ani. Organele de stat 
creează rezerve de locuri  de 
muncă pentru copii, servicii 
speciale pentru angajarea lor. 
Statul protejează copilul de 
exploatare  economică  şi  de 
executarea oricărei munci, 
ce prezintă pericol pentru 
sănătatea lui ori serveş-
te  drept  piedică în procesul 
de  instruire,  sau  prejudici-
ază dezvoltarea lui fizică, in-
telectuală, spirituală şi socia-
lă. Participarea  la  muncă  a 
copiilor invalizi şi  a  copii-
lor cu dizabilități  fizice  sau 
mintale se realizează prin cre-
area de către stat  a unei reţe-
le adecvate de întreprinderi şi 
servicii. Antrenarea  forţată 
sub orice formă a copilului în 
cîmpul muncii atrage răspun-
dere juridică. 

Fiecare copil are dreptul 
la odihnă şi timp liber, drep-
tul de a participa la jocuri şi 
la activităţi recreative proprii 
vîrstei sale. Poate participa 
de asemenea la viaţa cultura-
lă şi artistică. Statul stimulea-
ză şi susţine material crearea 
unei reţele largi de instituţii 
extraşcolare, edificii sporti-
ve, stadioane, cluburi, tabere 
de odihnă şi alte obiective 
ce contribuie la întremarea 
sănătăţii copiilor, stabileşte  
înlesniri pentru  frecventa-
rea instituţiilor de cultură şi 
învăţămînt, a celor sportive 
de întremare şi a bazelor de 
odihnă în timpul vacanţei.

Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 1 ianuarie 
2011 a constituit 3 560 400 persoane, cifră care e cu 3,3 mii 
persoane mai mică decît cea din 2009.

Populaţia urbană reprezintă 41,6%, cea rurală - 58,4%. 
Repartiţia după sexe e următoarea - 51,9% femei şi 48,1% 
bărbaţi. Procentajul e identic cu cel din anul trecut.

Populaţia din Republica Moldova menţine un trend de 
îmbătrînire demografică, lucru datorat în esenţă scăderii 
natalităţii, ceea ce a dus, inevitabil, la o reducere puter-
nică a populaţiei tinere. Dacă e să facem o comparaţie cu 
anul 2000, atunci remarcăm că ponderea populaţiei tinere a 

Avem un trend de îmbătrînire a populaţiei
scăzut, cei pînă la 14 ani de la 23,8% la 16,4% şi a crescut 
numărul populaţiei vîrstnice (de la 65 şi peste) cu 13,6 mii 
persoane.

Conform datelor prezentate de Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, pe parcursul anului trecut 
din ţară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul perma-
nent în străinătate 4714 persoane. Destinaţiile principale 
sînt Ucraina şi Rusia (corespunzător 1162 şi 2227 emi-
granţi). Numărul cetăţenilor Republicii Moldova, ce şi-au 
ales noul domiciliu în SUA a constituit 523 persoane, Israel 
- 232, Germania -  220. 

Cei mai mulţi dintre emigranţi au educaţie medie, lice-
ală, cei cu studii superioare constituie 16 la sută din totalul 
persoanelor emigrate.

O parte a emigraţiei din ţară este compensată de repatrie-
rea persoanelor originare din Republica Moldova şi imigra-
ţie. Potrivit informaţiei primite de la Ministerul Afacerilor 
Interne, în anul 2010 în ţară s-au repatriat 1678 persoane.  
Pe parcursul anului 2010 în Republica Moldova au sosit 
2512 imigranţi, dintre care 140 persoane au obţinut permis 
de reşedinţă permanentă, iar 2372 persoane - permis cu 
termen fixat. După scopul sosirii aceştia se caracterizează 
astfel: la studii - 31,6%, la muncă - 32,4%, imigraţia de 
familie - 36,0%. 
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SC „EURO&CONSULTING” SRL, pentru 
data de 5 iulie 2011, ora 11.05, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL „Global Spirit” privind încasarea datoriei şi a 
penalităţii, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător  Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Forlicon”, pentru data 
de 7 iulie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile a SRL „Hydrosystems ML” privind încasarea a 37 756,47 
lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Trans-World Restaurante”, pentru data de 21 iulie 2011, 
ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Global Spirit” privind încasarea sumei de 3699 lei 99 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Euroneon” SRL, pentru data de 17 august 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de  ,,Total Leasing” SA 
privind încasarea sumei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Infonetclub” SRL, pentru data de 24 august 2011, ora 10.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Global Spirit” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Eltehcomerţ”, pentru data de 22 sep-
tembrie 2011, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „UBFB Trade Group”.

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. 
Ivanova Vera, pentru data de 27 iunie 2011, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă: Ostanina Natalia către Ivanova Vera privind trans-
miterea în proprietate a bunului gajat.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Rezon”, pentru data de 11 iulie 2011, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Procopcic V. 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Paraşciuc  Ma-
rina, Beleaev Natalia, Creţu Adrian şi Paraşciuc Angela, pentru 
data de 27 iunie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
cererea reclamantului Ciobanu Ion către Rusu Nina ş.a. privind 
anularea tranzacțiilor. 

Judecător   Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Colţova Nadejda, pentru data de 28 iunie 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎMGFL-18 privind încasarea datoriei.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secrier Tatiana, cu 
ultima adresă de domiciliu: mun. Chişinău, str. Miron    Costin 
nr. 15/2, apt. 128, pentru data de 29 iunie 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Vinogradova Ghelia privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Munteanu           Constantin, 
pentru data de 30 iunie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Buzan Aliona privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nichita Liudmila, 
pentru data de 8 iulie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător  Iurie Potînga

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Păun Ion, pentru 
data de 11 iulie 2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Borş 
Angela privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ion Gheorghe-Ti-
ti, pentru data de 12 iulie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Ion Rodica privind desfacerea căsătoriei şi determinarea 
domiciliului copilului minor.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Darie Igor, pentru 
data de 2 septembrie 2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SA „Prut” privind încasarea datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Rasoli Comtrans”, pentru data de 13 sep-
tembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 19) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Postică 
Lilian privind încasarea restanţei la salariu.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Danila Marin din mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 14, 
bl. 3, apt. 46, pentru data de 13 iulie 2011, ora 9.15, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Fedco Veaceslav privind restituirea 
împrumutului.

Judecător  Iurie Cotruţă
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Dolghii Igor şi Dolghii Angela, pentru data de 27 iunie 
2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 27) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Degtear Artiom privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ion Druţă
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Madan Tudor, Babără Valeriu, Breaben Alexandru, 
Rotaru Ana, Gheorghilaş Oleg, Paladi Gabriel, Sturza Nico-
lae, Serbin Veaceslav, pentru data de 4 iulie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet-lor: V. Gan-
gan, R.Rogovei, V. Denisova, V. Ijboldina către: M. Sturza, V.     
Serbin, T. Madan, A. Breaben, A. Rotaru, O. Gheorghilaş, N. 
Sturza, D. Nemţeanu, V. Babără, G. Paladi; intervenient ac-
cesoriu CCL – 223 privind recunoaşterea nulităţii calităţii de 
membru al CCL – 223.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Moroz Veaceslav, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. P. Zadnipru nr. 16, apt. 71, pen-
tru data de 13 iunie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Calaida Denis privind înregistrarea actului 
juridic.

Judecător   I. Mânăscurtă
www

 Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Barladean Sergiu, 
cu viza de domiciliu: or. Drochia, str. Independenţei nr. 77A, 
apt. 44, pentru data de 30 iunie 2011, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Drochia, str. 31 August 1989 nr. 7, bir. 8) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Express Leasing” SRL 
privind rezilierea contractului, încasarea datoriei, revendicarea 
bunului.

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

Judecăto I . Lupaşcu
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Trunov Alexei, 
pentru data de 25 iulie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                Alexandru Negru 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Raiu Maia, 
cu ultimul domiciliu în satul Găureni, Nisporeni, pentru data 
de 27 iulie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr.2-341/2011 intentată de Raiu Ivan privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  M. Ulinici  
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Croitoru          Va-
lentin Ion, a.n. 1970, locuitor al or. Străşeni, str. Grigore Ureche 
nr. 19, pentru data de 3 august 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind încasarea pensiei de întreţinere pentru un 
copil minor comun într-o sumă bănească fixă.

Judecător  Lilia Trocin 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Inga Şeremet”, pentru data de 30 iunie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Octopus-
Prof” privind încasarea sumei de 7299 lei 92 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI „CUZIMUC ALEXANDRU”, pentru data de 
12 iulie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SC ,,LAUTRA-ANGRO” SRL privind încasarea datoriei şi a 
penalităţii, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător                                Gheorghe Muntean 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dolgova Irina, pentru data de 27 iunie 2011, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 4561) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Tutunaru Andrei privind repararea 
prejudiciului material şi moral prin infracţiune.

Judecător                                   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mocanu Daniel, domiciliat în mun. Chişinău, str. Doina şi Ion 
Aldea Teodorovici nr. 10/1, apt. 48 (str. P. Zadnipru nr. 15, apt. 
8), pentru data de 29 iunie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea SA „MAIB Leasing” privind încasarea 
sumei. 

Judecător                              Oleg Sternioală
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Cerap Stefania Adrian, Cerap Jana 
Sergiu, Cerap Adrian Nicodim, Cerap Victor Adrian, pentru data 
de 30 iunie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi în cauza civilă întentată 
de Banca Comercială „ProCreditBank” SA privind deposedarea 
şi vînzarea forţată a obiectului gajat.

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

Judecător                               Tatiana Troianovschi
www

Debitorului VISOCICHIN ANDREI
mun. Chişinău str. M. Costin nr. 2, apt. 58;
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 17, apt. 93
Executorul judecătoresc Igor Doroftei, comunică că la 14 

iunie 2011, ora 10.30 la adresa comună: Truşeni ÎP Truşeni 
lotul 458, va avea loc examinarea documentului executoriu 
2-1021/2011 din 25.03.2011 emis de Judecătoria Buiucani 
mun. Chişinău privind obligarea pîrîtului Visocichin Andrei să 
înlăture obstacolele în utilizarea dreptului de proprietate asupra 
terenului amplasat în comuna Truşeni, ÎP Truşeni lotul 458 cu nr. 
cadastral 8039330.458, prin demolarea construcţiei nefinisate, 
ridicarea materialelor de construcţie şi a bunurilor mobile ce-i 
aparţin şi se află pe acest teten.

Executor Judecătoresc   Igor Doroftei

Объявление
Суд г. Фэлешть вызывает гр. Арсеничев Станислава, 

проживающий г. Бэлць, ул. Московская № 68, на 03.08.2011 
в 9.00 в судебном заседании (г. Фэлешть, ул. 1 Мая № 14, 
каб. 5) в качестве ответчика по гражданскому делу исти-
цы Андронаки Анна о расторжении брака, взыскании али-
ментов и средств на содержании супруга.

Судья    лилия Трочин

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Pro-

curatură şi a  Regulamentului privind modul de promovare 
în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor 
a anunţat la şedinţa din 07.06.2011 (Hotărîrea nr.12-3d/11) 
concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Secţia secretariat şi audienţă - 1 funcţie;-  
procuror în Secţia control al urmăririi penale - 3 - 

funcţii;
procuror în Secţia combatere tortură - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel - 

Chişinău - 1 funcţie;
procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel - 

Cahul - 4 funcţii;
procuror militar în Procuratura militară Bălţi - 2 - 

funcţii;
procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 2 funcţii;- 
procuror, adjunct al procurorului mun. Bălţi -  1 - 

funcţie; 
procuror în Procuratura r-lui Basarabeasca - 1 - 

funcţie;
procuror în Procuratura r-lui Cahul - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Căuşeni - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Criuleni - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Cimişlia - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Floreşti - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Şoldăneşti - 2 funcţii;- 
procuror în Procuratura r-lui Taraclia - 2 funcţii;- 
procuror în Procuratura r-lui Vulcăneşti - 1 funcţie.- 

Cererile de participare la concurs se depun la secretaria-
tul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 22-14-
44) pînă la  08 iulie 2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Domnica MANOLE, 
judecător CA Chişinău – 50 de ani
Mult stimată doamnă Domnica Manole, 
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră să vă insufle şi mai mult dorinţa de 
a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, ast-
fel încît să atingeţi cele mai înalte culmi de revela-
ţie sufletească. Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu 
care v-a înzestrat bunul Dumnezeu, iar anii care se 
vor perinda de acum încolo să vă aducă multă sănă-
tate, clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate 
de la cei dragi inimii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Mariana Grama, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar, Facultatea de drept, USM; Oxana Robu, 
judecător Ciocana; Nina Matveeva, judecător CA 
Bălţi, Dorina Croitor, judecător Călăraşi; Vasile 
Lupu, judecător Ungheni; Vitalie Stratan, judecă-
tor Botanica; Ghenadie Lîsîi, judecător CA Chişi-
nău; Sergiu Vasiliu, procuror, şef adjunct Procura-
tura Generală; Ion Popa, procuror Floreşti.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Atunci cînd tran-
spirăm, eliminăm o 
mare parte din toxinele 
acumulate în organism. 
Dacă transpiraţia este 
abundentă şi urît mi-
rositoare, viaţa noastră 
socială are de suferit. 
Iată 7 remedii naturis-
te  care te pot ajuta să 
rezolvi problema nădu-
şelii excesive.

1. Bicarbonatul de 
sodiu. Acesta este ex-
trem de eficient împo-
triva mirosurilor neplă-
cute. După fiecare baie, 
dă-ţi la axile cu puţin 
praf de bicarbonat. Vei 
observa că este mai util decît 
clasicul deodorant.

2. Vitamina B. Reduce 
transpiraţia abundentă şi, în 
plus, mirosul va dispărea. Se 
recomandă în jur de 100 mg 

de vitamina B pe zi.
3. Pătrunjelul. Ajută la 

eliminarea toxinelor din or-
ganism, fără a transpira însă 
abundent. Mestecă zilnic 
cîteva frunze de pătrunjel şi 

mirosi ca o salată, 
pentru că în scurt timp 
,,parfumul” înţepător 
va dispărea şi, odată 
cu el, şi cel de transpi-
raţie.

5. Soia. Acest ali-
ment poate diminua 
considerabil năduşea-
la. Adaugă-l în alimen-
taţia ta, cel puţin o dată 
pe săptămînă.

6. Ceaiul de mentă. 
Are un efect extrem de 
răcoritor asupra corpu-
lui, iar transpiraţia şi 
mirosurile neplăcute 
eliminate de aceasta 
vor fi date uitării.

7. Ceaiul de salvie. O 
cană cu ceai de salvie în fi-
ecare zi reduce activitatea 
glandelor sudoripare şi înlă-
tură mirosurile grele de tran-
spiraţie.

Oamenii de ştiinţă ruşi susţin că, după 2202, nu vor mai 
rămîne blonde naturale pe planeta noastră. În urma mai multor 
studii aceştia au ajuns la concluzia că ultima persoană cu părul 
blond se va naşte în Finlanda, unde se înregistrează cel mai 
mare număr de oameni cu părul deschis la culoare pe cap de 
locuitor.

Concluzia la care au ajuns oamenii de ştiinţă din Rusia are 
la bază mai multe constatări. Doar în ultima jumătate de secol 
numărul femeilor şi bărbaţilor cu părul blond a scăzut de la 

49% la 14% din populaţia totală a planetei, mai ales datorită 
faptului că, pentru a se naşte un copil blond, părinţii săi ar tre-
bui să fie la fel.

În al doilea rînd, în ţările în care predomină părul de culoa-
re închisă, populaţia este în creştere continuă, în timp ce în ţări-
le europene cu păr deschis la culoare precum Germania, Rusia, 
ţările din nordul Europei, adică purtătoare a ,,genei blonde”, 
din ce în ce mai multe familii se limitează la un singur copil, 
au mai explicat oamenii de ştiinţă ruşi.

Cercetătorii ruşi: După 2202 nu vor mai rămîne blonde 
naturale pe planeta noastră

La Beijing a fost deschisă o şcoală 
unde fetele învaţă cum să se mărite cu 

un miliardar
Banii nu aduc fericirea. Cum însă numărul miliardarilor 

a crescut în pofida crizei economice mondiale, tot mai multe 
domnişoare ar vrea să pună mîna pe un bărbat putred de 
bogat. Iar pentru ca visul lor să se poată materializa, chi-
nezoaicele trebuie să urmeze o şcoală în care învață tocmai 
acest lucru – cum să se mărite cu un miliardar.

Orice fată visează un prinţ pe cal alb, care să o ia într-o 
zi de soţie, iar pe deasupra să-i mai ofere şi jumătate de îm-
părăţie ca dar de nuntă. Chinezii nu cred că e ceva deosebit 
de complicat. În schimbul unei taxe de aproape trei mii de 
dolari, orice domnişoară poate învăţa în 30 de ore de cursuri 
intensive cum să-şi găsească un Făt-Frumos cu miliarde. La 
Centrul de educaţie pentru femei din Beijing s-au înscris 
aproape trei mii de tinere, pentru a afla cum să cucerească 
un bărbat cu foarte mulţi bani în buzunar.

Domnişoarele învaţă arta machiajului, ceremonia cea-
iului sau chiar cum să descifreze caracterul unei persoane. 
Toate acestea fac parte din disciplinele obligatorii. Vestea 
despre şcoala din Beijing a ajuns şi la urechile burlacilor 
bogaţi, care sînt în căutarea unui suflet pereche. Datorită 
acesteia, 30 de cupluri s-au căsătorit în doar zece zile.

Incredibil: Gemeni care făceau totul 
împreună, au murit în aceeaşi zi 

Julian şi Adrian Riester s-au născut la cîteva secunde 
unul după celălalt, în urmă cu 92 de ani. Au murit recent, în 
SUA, la cîteva ore distanţă.

Julian a murit dimineaţă, Adrian - seara. Ambilor le-a 
cedat inima. ,,Au avut un sfîrşit aproape poetic, a spus un 
bărbat de la Universitatea Bonaventure din New York, la 
care gemenii lucrau. 

Erau dulgheri, grădinari şi ghizi pentru vizitatori. ,,Este 
izbitor cînd auzi asta, dar nu e deloc surprinzător cînd te 
gîndeşti că făceau aproape totul împreună, a spus bărbatul 
de la universitatea privată franciscană. Cei doi ,,fraţi au fost 
călugări în acelaşi ordin romano-catolic”.

S-au născut în 1919, într-o familie care avea deja cinci 
copii. Au luat numele unor sfinţi din biserica catolică.     
Adrian glumea spunînd că ,,tata era doctor şi se ruga să aibă 
un băiat. El l-a păcălit şi i-a dat doi”.

Celor doi gemeni le-a fost refuzat stagiul militar: Julian 
avea probleme la ochiul stîng, Adrian avea la ochiul drept.

Au stat în ultimii 35 de ani la Universitatea St. Bonaven-
ture, unde au locuit în camere separate dar aveau un telefon 
special care suna la amîndoi în cameră.

Adrian răspundea la telefon pentru că era mai vorbăreţ, 
în timp ce Julian inspira o autoritate tăcută. ,,Era plăcut să 
priveşti aceste două suflete liniştite, calde, a spus o femeie 
care îi cunoştea de peste 21 de ani.

Cei doi au fost înmormîntaţi într-un cimitir aflat peste 
drum de universitatea la care au lucrat.

Condamnat 
pe nedrept compune muzică

Şi-a petrecut aproape jumătate din viaţă după gratii, fără 
să fie vinovat. O probă ADN i-a redat, însă, libertatea. Acum 
îşi lansează propriul album cu piesele compuse în închisoare. 
Chiar dacă pare un film de la Hollywood, este cazul real al unui 
bărbat acuzat de o crimă pe care ar fi comis-o acum 27 de ani.

Studioul muzical se află la primul etaj al casei sale din sta-
tul american Carolina de Nord. În cîteva luni, William Dillon 
va împlini 52 de ani. La această vîrstă, un cîntăreţ ar fi trebuit 
să aibă o carieră de succes, însă Dillon este de-abia la început 
de drum.

Piesa sa ,,Robe negre şi avocaţi” va fi lansată în curînd pe 
iTunes.

,,Am vrut ca oamenii să-mi asculte cîntecele. Mi-am dorit 
ca oamenii să mă audă cîntînd şi să simtă piesele mele, menţi-
onează William Dillon.

Producătorul muzical Jim Tullio, deţinătorul unui premiu 
Grammy, a rămas impresionat cînd l-a auzit pentru prima dată 
cîntînd: ,,S-a dovedit a fi extraordinar. Este cu adevărat un 
foarte bun cîntăreţ”.

Acum aproape 30 de ani, Dillon nu era, însă, considerat un 
interpret talentat, ci un criminal. În 1981, el a fost condamnat 
pentru că ar fi ucis în bătaie un bărbat în vîrstă de 40 de ani. 
După gratii, Dillon a învăţat să cînte la chitară şi a compus zeci 
de piese.

Datorită unor probe ADN, Dillon şi-a recăpătat libertatea. 
Pentru că a fost condamnat pe nedrept, statul i-a plătit un mi-
lion 300 de mii de dolari, prea puţin ca să şteargă, însă, din 
amintire anii petrecuţi într-un adevărat iad.

vei neutraliza şi mirosurile 
neplăcute ale organismului.

4. Oţetul. Toarnă puţin 
oţet pe o dischetă demachi-
antă şi dă-te pe la subsuori. 
Nu-ţi face probleme că vei 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A l e I D O S C O p

Şapte remedii naturale antitranspiraţie


