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Ministrul Justiţiei al Turciei 
va susţine Procuratura RM
în implementarea Proiectului 
privind justiţia prietenoasă 
copiilor

 (Anonim) 

Adopţia în Moldova: 
Copii lăsaţi în voia sorţii, 
fără susţinere din partea 
statului

MAI a făcut 
încă un pas spre 
reformare 

E xistă spaţiu pentru 
o mai bună coope-

rare economică între Es-
tonia şi Republica Moldo-
va, se menţionează într-o 
declaraţie a Biroului de 
presă al Ministerului esto-
nian al Afacerilor Externe, 
care vine după consultările 
purtate, săptămîna trecută, 
la Tallin, de către vicemi-
nistrul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene,       
Natalia Gherman, cu sub-
secretarul pentru Afaceri 
Politice al MAE al Estoni-
ei, Sulev Kannike.

Ofiţerul de presă al 
MAE estonian, Mariann 
Sudakov, a menţionat că e 
important ca Moldova să 
încheie negocierile privind 
Acordul de Liber Schimb 
cu Uniunea Europeană, şi 

S tatul trebuie să ofere sectorului 
privat posibilitatea de a stimula 

dezvoltarea economică prin atragerea 
investiţiilor. Acest lucru l-a declarat vi-
ceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru 
al Economiei, în cadrul conferinţei in-
ternaţionale cu genericul ,,Parteneriatul 
public-privat” (PPP), care s-a desfăşurat 
la Chişinău. 

Conferinţa a fost organizată de 
Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîn-
gă Ministerul Economiei al Republicii 
Moldova şi Agenţia de Cooperare Inter-
naţională a Germaniei (GIZ). Obiectivul 
evenimentului a fost sporirea capacităţi-
lor instituţionale ale autorităţilor publice 
centrale în domeniul parteneriatului pu-
blic-privat. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr a mai 
subliniat că parteneriatul public-privat 
este un fenomen relativ nou pentru Re-
publica Moldova. În context, ministrul 
Economiei a accentuat susţinerea Agen-

ţiei de Cooperare Internaţională a Ger-
maniei (GIZ) în dezvoltarea proiectelor 
respective în ţara noastră. Cu referire la 
parteneriatul public-privat, Lazăr a spus 
că există interese din partea investitori-
lor şi, în acest sens, sectorului privat tre-
buie să i se ofere posibilitatea de a face 
investiţii în mai multe domenii. ,,Sîn-
tem în căutarea diferitelor instrumente 
prin care să atragem investiţii private”, 
a spus Valeriu Lazăr. 

,,GIZ este cel mai apropiat de noi în 
asistenţa de a implementa proiecte ce ţin 
de parteneriatul public-privat în Repu-
blica Moldova”, a afirmat vicepremierul 
şi a adus mulţumiri în acest sens parte-
nerilor germani. 

Tudor Copaci, director general al 
Agenţiei Proprietăţii Publice (APP), a 
menţionat că parteneriatul public-privat 
este o modalitate de alternativă pentru 
realizarea proiectelor de interes public. 
De regulă, este vorba de domenii cum 

ar fi: unităţile publice – apă, canaliza-
re, transport public/urban de pasageri, 
aeroporturi, porturi, drumuri, sistemul 
energetic, iluminat public, construcţii, 
servici publice, parcuri industriale, teh-
nologice sau de afaceri etc. În calitate 
de partener public, într-un parteneriat 
public-privat poate fi una sau mai multe 
autorităţi publice de nivel local, raional 
sau naţional. 

Copaci a mai subliniat că APP co-
ordonează iniţierea şi realizarea pro-
iectelor parteneriatului public-privat 
la nivel naţional şi avizează studiile 
de fezabilitate pentru aceste proiecte 
de interes naţional şi local. În context, 
sursa citată a specificat că în ultimii 
doi ani au fost lansate peste 100 de 
proiecte în domeniul PPP. În cadrul 
a 70 de proiecte au fost deja încheia-
te contracte. Aceste proiecte, în mare 
parte, vizează domeniile sănătăţii şi 
construcţiilor locative.

e vital să-şi îmbunătăţeas-
că mediul de afaceri, pre-
cum şi să combată corupţia, 
pentru a obţine încrederea 
investitorilor. 

,,Moldova a făcut şi 
continuă să facă reforme. 
Relaţia dintre Moldova şi 
Estonia s-a îmbunătăţit în 

ultimii ani. Pe lîngă coo-
perarea dintre instituţiile 
de stat, avem cooperare şi 
între regiuni. Este un lucru 
pozitiv, căci avem posibi-
litatea de a contacta direct 
la diferite niveluri. Estonia 
este bucuroasă că Moldova 
îşi menţine clar cursul de 
integrare europeană şi că 
este o poveste de succes a 
Parteneriatului Estic. Mol-
dova a demonstrat prin re-
forme că ia în serios inte-
grarea în UE. Ea ar trebui 
să continue reformele cu 
acelaşi ritm şi să explice 
cetăţenilor de ce e nevoie 
de aceste reforme”, a adău-
gat Mariann Sudakov.

Amintim că discuţiile 
în timpul consultărilor au 
avut ca subiect relaţiile 
economice, culturale, po-
litica externă în raport cu 
vecinii, paşii întreprinşi în-
tru rezolvarea conflictului 
transnistrean. 

Precizăm că, în noiem-
brie 2012, se vor împlini 
20 de ani de la stabilirea 
relaţiilor diplomatice între 
Estonia şi Moldova.

Iubeşte toată lumea, ai încredere în puţini şi nu face rău nimănui. 
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Estonia îşi doreşte o cooperare 
mai bună cu Moldova

Germania susţine dezvoltarea parteneriatului 
public-privat în Republica Moldova
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Mihai Poalelungi: Preconizăm
micșorarea numărului de judecători 
la CSJ
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai         

Poalelungi a declarat într-un interviu, că se preconizează mic-
şorarea numărului de judecători la CSJ. 

„Cea mai mare problemă a justiţiei din Moldova, ca şi a ţării, 
este corupţia”, a spus înaltul magistrat. În opinia sa, pentru a 
combate corupţia la toate nivelele, este necesară atestarea tutu-
ror angajaţilor publici, iar cei care nu îşi pot justifica veniturile 
să fie demişi. 

În ceea ce priveşte imunitatea judecătorilor, preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie spune că, în prezent acest lucru se 
poate face, dar decizia aparţine Parlamentului. În opinia sa, 
însă, ar putea exista abuzuri împotriva judecătorilor, dacă li se 
va ridica imunitatea. 

Mihai Poalelungi a spus că, reforma Curţii Supreme de Jus-
tiţie ar putea fi aprobată de Parlament în lunile iunie şi iulie, 
înainte de vacanţa parlamentarilor.

Am putea avea o agenţie pentru 
relaţiile cu diaspora
Săptămîna trecută, Cancelaria de Stat a trimis spre avizare 

Proiectul de lege prin care este propusă înfiinţarea agenţiei pen-
tru relaţii cu diaspora. 

Proiectul menţionat, precum şi cel al Regulamentului pri-
vind organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru relaţii cu di-
aspora, a fost creat în baza celui din Slovenia, unde funcţionează 
Oficiul pentru Slovenii din Străinătate, şi experienţa României, 
unde a fost creat Departamentul Românilor de Pretutindeni. 

Agenţia va asigura respectarea drepturilor şi a intereselor 
comunităţilor de moldoveni de peste hotare şi va contribui, prin 
acordarea susţinerii şi a concilierii necesare, la facilitarea inte-
grării sociale şi profesionale a moldovenilor aflaţi în afara țării. 

„Consolidarea legăturii dintre migranţi şi autorităţile statului 
ar trebui să contribuie la crearea unui mecanism eficient de pro-
tecţie a drepturilor migranţilor peste hotare, asigurarea lor cu 
beneficii sociale, inclusiv pensii”, se meţionează în proiect. 

Agenţia pentru relaţiile cu diaspora va fi condusă de un di-
rector general, un director general adjunct şi un colegiu format 
din nouă membri, a cărui componenţă va fi aprobată de către 
Guvern.

Chişinău. O lună fără apă caldă în 
robinete
Timp de o lună, locuitorii Capitalei nu vor avea apă caldă în 

robinete. În perioada  8 iulie-8 august vor fi efectuate lucrări de 
reparaţie şi profilaxie a reţelelor. Informaţia a fost făcută publi-
că în cadrul şedinţei operative a Primăriei Chişinău.

Autorităţile îşi cer scuze de la locuitori în legătură cu inco-
modităţile create, însă spun că altfel nu se poate. Conform nor-
melor de securitate, anterior lucrărilor de testare este necesar ca 
sistemul de consum al energiei termice să fie deconectat total şi 
sigur de la reţelele termice. 

Asemenea lucrări profilactice la reţelele de aprovizionare cu 
apă caldă au loc în fiecare an.

Precizăm că, anul trecut, chişinăuienii au rămas fără apă 
caldă în perioada 19 iulie-19 august.

Produse sanitare pentru femeile din 
familiile refugiate
Aproximativ 40 de femei din cadrul Centrului de caritate 

pentru refugiaţi au primit, recent, produse sanitare. Femeile pri-
mesc asfel de produse odată la două luni, iar această distribuire 
este cea de-a treia din acest an.

,,Asistenţa noastră socială, în primul rînd este destinată 
pentru femei şi pentru copii. Indiferent ce fel de protecţie so-
cială ar mai avea femeile refugiaţilor ori tip de asistenţă ar mai 
primi ele, obligatoriu primesc şi produse sanitare”, a declarat                   
Veronica Dragan, asistentul social de la ,,Ave Copii”.

În mod tradiţional femeile refugiaţilor primesc produse sa-
nitare de mai mulţi ani. Unele dintre femei spun că în acest mod 
se simt protejate social şi mai încrezute în ziua de mîine. Men-
ţionăm că un pachet cu produse sanitare pentru femei ajunge la 
suma de peste 50 de lei.

Acţiunea face parte din cadrul proiectului pentru protecţia 
socială a refugiaţilor, finanţat de Înaltul Comisariat al Naţiuni-
lor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi implementat de organi-
zaţia nonguvernamentală ,,Ave Copii”.

Reduceri la impozite
Cei care vor achita impozitul pe bunurile imobiliare şi im-

pozitul funciar pînă pe 30 iunie vor beneficia de o reducere de 
15 la sută, informează Serviciul Fiscal de Stat.

Ţinînd cont că 30 iunie e zi de sîmbătă, doritorii de a be-
neficia de reducere trebuie să achite impozitul pînă pe 28 iunie 
2012, în legătură cu durata procedurilor de lucru a instituţiilor 
financiare.

Informaţii suplimentare, specialiştii Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat oferă la numărul de telefon (0) 8000 1525. 
Apelurile sînt gratuite.

Majorarea cu doi lei 
a tarifului pentru 

o călătorie cu microbuzul 
va fi amînată pînă cînd şo-
ferii vor respecta regulile de 
circulaţie şi nu vor lua mai 
mult de cinci pasageri în pi-
cioare. Declaraţia aparţine 
primarului Capitalei, Dorin            
Chirtoacă. Pînă atunci, pri-
marul cere poliţiştilor să ve-
rifice şi să sancţioneze dur 
fiecare abatere a şoferilor. 

Saptămîna trecută, peste 
240 de şoferi de microbuze 
au fost sancţionaţi pentru 
nerespectarea regulilor de 
circulaţie şi de transportare 
a pasagerilor. 

,,Circulînd prin munici-
piul Chişinău, putem vedea 
că fiecare al treilea micro-
buz are surplus de pasageri, 
astfel, vedem că schimbarea 

este zero”, a declarat viceco-
misarul Poliţiei municipale, 
Silviu Muşuc.

,,Am să rog poliţia insis-
tent, să verifice unităţile de 

transport în trafic şi să pe-
depsească dur tot ceea ce în-
seamnă abateri. Să terminăm 

cu chestiunea asta de şantaj. 
Problema tarifului este ulti-

ma componentă şi vreau să 
văd respectate şi celelalte 
cerinţe, după care ajungem 
şi la tarif”, a declarat prima-
rul Capitalei, Dorin Chirtoa-
că. 

Şoferii speră, totuşi, că 
tariful va fi majorat. Iată ce 
spun ei: 

,,Noi respectăm cerințele. 
Ducem pasageri cît ni se 
permite, şi viteza o adap-
tăm”.

,,Ziua nu avem pe cine 
transporta. Nouă ni s-a spus 
că de pe 15 vom avea alt ta-
rif”.

,,Poate vom respecta dacă 
va majora taxa. Luăm pasa-
geri în picioare. Dacă nu am 
lua, nu ieşim cu nimic, în 
caz contrar, ieşim fără lea-
fă”.

Majorarea tarifului la călătoria cu microbuzul
se amînă

O intersecţie a fost 
haşurată cu linie de 

marcaj de culoare galbenă. 
Responsabilii de la primărie 
afirmă că asemenea marcaje 
sînt un lucru obişnuit în oc-
cident, iar menirea lor este 
să prevină crearea de ambu-

teiaje. Mult mai sceptică este 
Poliţia rutieră.

Chiar dacă sînt popu-
lare peste hotare, ,,dungile 
galbene” sînt absolut inefi-
ciente la noi, întrucît nu sînt 
incluse în regulamentul în 
vigoare, spun oamenii legii.  

Totuşi, şoferii care au staţio-
nat în zonă s-au arătat nedu-
meriţi de noul marcaj.

Poliţia se arată sceptică 
în privinţa eficienţei acestui 
marcaj. Din punct de vedere 
legal, şoferii nu vor putea fi 
pedepsiţi în niciun fel dacă 

nu vor respecta noua regulă.
Direcţia transport nu de-

pune însă armele şi anunţă că 
va haşura cu galben şi alte 
străzi. Marcaje noi au apărut 
şi la intersecţiile străzilor Co-
lumna - Puşkin şi Ştefan cel 
Mare -  Mihai Eminescu. 

Şoferii din Chişinău s-au trezit peste noapte cu un 
nou element în trafic

P arlamentul a adoptat, recent, 
Legea care prevede castrarea 

obligatorie a persoanelor care au violat 
minori pînă la 14 ani, iar după această 
vîrstă – conform deciziei instanţei. Chiar 
dacă, preşedintele Nicolae Timofti a res-
pins iniţial legea, adoptarea acesteia a fost 
condiţionată de Partidul Liberal pentru 
votarea Legii privind egalitatea de şanse.

 Această lege însă, nu este pe placul 
deţinuţilor. Aceştia consideră că legea 
are prevederi prea largi şi, de fapt, indică 
o pedeapsă dublă pentru persoanele găsi-
te vinovate de comiterea acestei infracţi-
uni. Declaraţiile aparţin unui deţinut, con-
damnat pentru întreţinerea relaţiilor sexu-
ale cu o minoră, într-un interviu acordat 
unui ziar. 

,,Legea are prevederi prea largi şi, de 

fapt, indică o pedeapsă dublă pentru per-
soanele găsite vinovate de această infrac-
ţiune: sîntem condamnaţi de instanţa de 
judecată şi apoi castraţi chimic pentru 
aceeaşi infracţiune. Legea este bună doar 
în cazul în care medicii au constatat că 
omul este bolnav, maniac, pedofil şi a 
abuzat sexual minorii de cîteva ori. Cazu-
rile trebuie analizate în parte, ci nu puse 
toate la un loc”, spune deţinutul.

 Acesta mai menţionează că, legea 
în cauză contravine Constituţiei noastre, 
şi încalcă drepturile omului. ,,Persoana 
care va fi castrată nu va putea avea fami-
lie şi nu-şi va putea continua viaţa, ceea 
ce-l poate înfuria şi mai tare şi-l poate de-
termina să săvîrşească acţiuni şi mai gra-
ve. Pedepsele sînt destul de aspre pentru 
aceste infracţiuni. Dar, după adoptarea 

acestei legi, vor fi încălcate drepturile 
omului”.

 Pe de altă parte, Victor Tonu, şeful 
Penitenciarului nr. 9, Pruncul, relatează 
că, legea este corectă, iar prevederile 
adoptate de deputaţi nu sînt aspre. ,,Ca-
zurile de abuz sexual al minorilor sînt 
foarte grave. Cu toţii avem copii şi nu 
dorim ca cineva să-şi bată joc de ei”, a 
mai punctat acesta.

 Amintim că, pe 24 mai, a fost revo-
tată Legea privind castrarea chimică a 
pedofililor şi violatorilor după ce, ante-
rior, preşedintele N. Timofti a refuzat să 
o promulge, invocînd încălcarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
care prevăd că nimeni nu poate fi supus 
torturii şi pedepselor inumane sau degra-
dante.

Ce cred deţinuţii despre Legea care prevede 
castrarea pedofililor

Reformele în 
R e p u b l i c a 

Moldova se realizează 
mai mult formal şi sînt 
ineficiente în ramurile 
de jos ale instituţiilor 
vizate şi în rînduri-
le cetăţenilor simpli, 
apreciază Iurie Pântea, 
expert în sectorul de 
securitate. 

Sursa a declarat, în 
cadrul unui atelier de 
instruire în domeniul 
securităţii, că din anul 
2003 reformele în Mol-
dova se fac după acelaşi 
scenariu: apar presiuni 
din partea puterii cen-
trale că trebuie realiza-

tă o reformă – minis-
terul de resort propune 
modificarea cadrului 
legislativ, mărirea sala-
riilor şi aprobarea unui 
nou cadru normativ 
intern – proiectul este 
acceptat de Guvern în 
limita modificărilor ca-
drului legislativ şi celui 
normativ, majorările 
salariilor stagnînd însă 
de fiecare dată. 

„Este practic im-
posibil să realizezi un 
proiect de modificare 
a unei politici instituţi-
onale cînd toată lumea 
tinde de fapt spre sta-
bilitate. Să faci o refor-

mă într-un minister ar 
însemna să dezechili-
brezi toate structurile 
subordonate lui, lucru 
pe care principiul cu-
metrismului de la noi 
îl face aproape im-
posibil”, a menţionat     
Iurie Pântea. 

Expertul a remar-
cat că reformele nu 
trebuie să fie elabora-
te de instituţiile care 
urmează să le imple-
menteze în propria 
lor structură, ci de un 
organ bine specializat, 
în componenţa căruia 
să intre şi specialişti 
din instituţiile vizate. 

„Ar fi bine să se creeze 
un organ subordonat 
direct Parlamentului, 
în componenţa că-
ruia să intre cei mai 
de vază experţi din 
ţară, care să se ocupe 
doar de elaborarea de 
politici noi, pentru 
că ei au un spectru 
mai larg de viziuni, 
tratînd problemele 
dintr-o multitudine de 
aspecte. Echidistanţa 
şi lipsa de interese a 
acestui organ ar face 
mult mai eficientă 
reforma”, a mai spus 
Iurie Pântea. 

O altă modificare 

binevenită în siste-
mul nostru, potrivit 
expertului, ar fi mări-
rea responsabilităţilor  
comisiilor parlamen-
tare, care reprezintă 
organele de control ale 
implementării refor-
melor. Acestea, spune 
Iurie Pântea, trebuie 
să analizeze mult mai 
aprofundat proiectele 
de lege înainte de a 
le propune votului în 
plenul Parlamentului. 
Iurie Pântea a conchis 
că în fruntea tuturor 
acţiunilor reformatoa-
re trebuie să fie voinţa 
politică. 

Analist: Reformele în Moldova sînt  ineficiente 
şi respectă acelaşi scenariu
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P rocurorul General, Valeriu   
Zubco a avut, recent, o rundă 

de consultări cu delegaţia norvegiană, 
formată din reprezentanţi ai Misiunii 
Norvegiene de Experţi pentru Promo-
varea Supremaţiei Legii în Moldova 
(NORLAM), Ministerului Justiţiei şi 
Ministerului Afacerilor Externe din 
Regatul Norvegiei.

Agenda discuţiilor a inclus subiecte 
ce ţin de stadiul actual al relaţiilor bila-
terale stabilite între Procuratura Repu-
blicii Moldova şi Misiunea NORLAM. 
De asemenea, a fost evocată importanţa 

implementării Strategiei de reformare a 
sectorului justiţiei 2011-2016 şi modul 
în care NORLAM ar putea contribui pe 
viitor la implementarea acesteia. 

Procurorul General, Valeriu Zubco, 
a evidenţiat angajamentul ascendent pe 
care NORLAM îl acordă Procuraturii 
Republicii Moldova inclusiv în proce-
sul reformelor care au loc în interiorul 

instituţiei.
Interlocutorii au abordat principalul 

spectru de probleme care necesită su-
port, în particular, referindu-se la asis-
tenţa atît în domeniul instruirii procuro-

rilor la capitolul depistării, investigării 
şi calificării unor anumite categorii de 
infracţiuni, cît şi în domeniul dotării 
tehnico-materiale a procurorilor.

Din această perspectivă, partenerii 
norvegieni au confirmat disponibilita-
tea de a continua strînsa cooperare şi 
sprijinul ferm pentru opţiunea reforma-
toare a Procuraturii din Republica Mol-

dova, reîterînd voinţa de a pune 
în valoare dialogul deja stabilit, 
dar şi avansarea în identificarea 
noilor domenii de interacţiune. 

Precizăm că, Misiunea 
NORLAM activează în baza 
Memorandumului de înţelege-
re bilateral, semnat între Gu-
vernele Republicii Moldova şi 
Regatului Norvegian la 3 mai 
2007 şi este implicat într-un set 
de proiecte comune cu diferite 
instituţii din republică, printre 
care şi Procuratura Generală.

La finalul întrevederii, 
Procurorul General, Valeriu        
Zubco, le-a mulţumit oaspeţilor 
pentru susţinere şi propunerile 
constructive de interacţiune, şi 
a subliniat importanţa deschi-
derii pentru a discuta la nivel 
profesional asupra detaliilor de 
implementare a proiectelor bi-
laterale, care, în opinia sa, vor 

aduce multe beneficii cetăţenilor ţării 
noastre.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Noi perspective de cooperare 
moldo-norvegiană în domeniul justiţiei

Moldova obligată de CEDO să 
achite 11 mii de euro unui ONG  care 
apără drepturile minorităților sexuale 

Republica Moldova a mai pierdut un caz la CEDO. Este 
vorba despre organizaţia neguvernamentală Gender-

doc-M, care va primi 860 euro - prejudiciu material, 7250 euro 
- prejudiciu moral și 2900 euro - costuri și cheltuieli.

Potrivit unui comunicat de presă, organizaţia neguverna-
mentală a solicitat Primăriei permisiunea de a organiza un șir 
de manifestaţii pașnice. Aceasta din urmă a refuzat cererea pe 
motiv că demonstraţia ar fi neîntemeiată, deoarece o lege pri-
vind protecţia minorităţilor sexuale a fost deja adoptată. După 
ce a contestat decizia Primăriei în faţa instanţelor moldove-
neşti, Genderdoc-M a depus contestaţie şi la CEDO, care a 
constatat violarea mai multor articole ale Convenției pentru 
drepturile omului.

Asociația reclamantă a solicitat  860 euro cu titlu de preju-
diciu material, 7250 euro cu titlu de prejudiciu moral și  2856 
euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat asociației reclamante 860 euro cu titlu de 
prejudiciu material, 7250 euro cu titlu de prejudiciu moral și 
2900 euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

 
Doi judecători de la CSJ au demisionat

D oi magistraţi ai Curţii Supreme de Justiţie şi-au 
dat, recent, demisia. Este vorba despre vicepreşe-

dintele instituţiei, Natalia Moldovanu, şi judecătorul Vasile                
Cherdivară. Ei şi-au anunţat decizia în cadrul şedinţei Consi-
liului Superior al Magistraturii. Judecătorul Vasile Cherdivară 
susţine că a hotărît să cedeze locul tinerilor specialişti. 

,,Singur am luat decizia că este timpul să mă retrag. Nu 
vreau, ştiţi cum, mai şi oboseşte omul”. Întrebat fiind ce va 
face mai departe, magistratul V. Cherdivară a răspuns: Vedem, 
cred că nu mă pierd. Eu plec cu inima împăcată, am considerat 
că pînă aici pot face faţă. 

,,Am fost în concediu două luni, m-am gîndit foarte bine. 
Vreau să fiu permanent cu soţul, cu copiii mei şi să fiu sănătoa-
să, cu bună dispoziţie, nu stresată la serviciu”, a spus, la rîndul 
ei,  judecătorul CSJ Natalia Moldovanu.

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, 
spune că nu-şi aminteşte să fi existat pînă acum astfel de ca-
zuri. 

,,Vreau să sper că nu fug de mine. În genere, eu nu prea 
îmi aduc aminte ca judecătorii să fi plecat de la CSJ, şi pentru 
mine este o noutate. Poate este legat de faptul că în viitor va 
fi redus numărul de judecători la CSJ”, a declarat preşedintele 
instituției, Mihai Poalelungi. 

Cei doi magistraţi şi-au dat demisia onorabilă, ceea ce în-
seamnă că nu vor mai avea dreptul să deţină funcţiile de ju-
decător sau avocat. Ei vor putea să desfăşoare doar activitate 
ştiinţifică.

P rocurorul General, 
Valeriu Zubco, a 

avut, miercuri, o întrevedere 
cu ministrul Justiţiei al Tur-
ciei,  Sadullah Ergin, care 
s-a aflat zilele acestea, la 
Chişinău, în fruntea unei de-
legaţii oficiale. Evenimentul 

s-a desfăşurat la sediul Am-
basadei Turciei la Chişinău, 
în prezenţa  lui E.S. Mehmet 
Selim Kartal, ambasadorul 
Turciei în Republica Mol-
dova.

Printre temele abordate 
în cadrul discuţiilor pe care 
Procurorul General le-a 
purtat cu oficialităţile turce 

Ministrul Justiţiei al Turciei va susţine Procuratura RM
în implementarea Proiectului privind justiţia prietenoasă copiilor

a figurat reforma organelor 
Procuraturii. Totodată, a fost 
evidenţiată frecvenţa con-
tactelor şi nivelul avansat 
al cooperării cu Ministerul 
Justiţiei al Turciei, Valeriu 
Zubco arătîndu-se convins 
că stadiul actual al relaţiilor 

bilaterale va fi dezvoltat.
Totuşi, subiectul central 

al convorbirilor a vizat efor-
turile depuse de Procuratura 
RM în realizarea uneia din-
tre sarcinile sale prioritare, şi 
anume – promovarea justiţi-
ei prietenoase copiilor.

Potrivit psihologilor, au-
dierea copilului în biroul or-

ganului de poliţie, procuratu-
ră sau în şedinţa de judecată 
constituie un proces trauma-
tizant pentru psihicul acestu-
ia. În viziunea procurorilor, 
o alternativă în acest sens re-
prezintă Camera specializată 
de audiere a minorului. 

P r o c u r a -
tura Generală 
a efectuat un 
studiu în ve-
derea evaluă-
rii posibilităţii 
amenajării în 
incinta sedii-
lor procuratu-
rilor teritoria-
le a Camerelor 
speciale de au-
diere a mino-
rilor, potrivit 
rigorilor Con-
venţiei ONU 
pentru drep-
turile copilu-
lui şi practicii 
internaţionale. 
Prin urmare, 
a fost identifi-

cat, de rînd cu altele, localul 
aflat în gestiunea Procuratu-
rii UTA Găgăuzia, amplasat 
în Comrat, care oferă posi-
bilitatea amenajării Camerei 
de audiere a copiilor.

Fiind în proces de iden-
tificare a surselor financiare 
pentru amenajarea Camerei 
speciale de audiere a mino-

rilor, Procu-
rorul General 
a solicitat co-
legilor turci 
examinarea 
posibilităţii 
de susţinere 
financiară a 
acestui pro-
iect.

La rîndul 
său, Sadul-
lah Ergin a 
subliniat im-
portanţa pe 
care colegii 
din Turcia o 
acordă pro-
iectelor bi-
laterale de 
colaborare cu Procuratura 
Republicii Moldova şi faptul 
că instituţia pe care o repre-
zintă va acorda şi în continu-
are sprijinul necesar pentru 
îmbunătăţirea activităţii in-
stituţionale, cu precădere – 
pentru asigurarea protecţiei 
drepturilor fundamentale ale 
omului. În acest context, mi-
nistrul Justiţiei al Turciei s-a 
arătat dispus să întreprindă 
o vizită la Procuratura UTA 
Găgăuzia pentru a discuta 
detaliile tehnice necesare 
implementării Proiectului 
iniţiat de procurorii moldo-
veni, dar şi pentru a cunoaşte 
mai bine specificul activită-
ţii noastre instituţionale. 

Notăm că, vizita înaltu-
lui oficial turc se înscrie în 
calendarul măsurilor bilate-
rale, avînd la bază Declara-
ţia de comun acord, semnată 
între Procuratura Generală a 
Republicii Moldova şi Mi-
nisterul Justiţiei al Republi-
cii Turcia, în luna mai 2011, 
la Ankara.

Spre finalul întîlnirii, 

demnitarii au apreciat opor-
tunitatea de a schimba opi-
nii şi s-au pronunţat pentru 
promovarea acţiunilor de 
prespectivă în domeniul asi-
gurării supremaţiei legii ca 
parte însemnată a cooperării 
interstatale, în beneficiul ce-
tăţenilor din ambele state.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale
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D eși se vehiculează că armele pneu-
matice nu sînt atît de periculoase, ele 

totuși prezintă riscuri pentru viața și sănăta-
tea cetățenilor. În pofida acestui fapt, potrivit 
legislației în vigoare, acest tip de arme nu sînt 
supuse autorizării şi nu se află la evidenţa or-
ganului de poliţie.

Astfel, punctul 4 al Hotărîrii Guvernului 
nr.126 din 15 februarie 2000 „cu privire la 
aprobarea Listei cu tipurile de arme şi muniţii-
le aferente pasibile de vînzare persoanelor fizi-
ce şi juridice” stabileşte că armele pneumatice 
pot fi comercializate persoanelor fizice.

Articolul 9 al Legii nr. 110-XIII din 18 mai 
1994 cu privire la arme, prevede că dreptul de 
proprietate asupra armelor pneumatice poate fi 
dobîndit de persoane juridice, care au atins vîr-
sta de 18 ani, indiferent de tipul de proprietate.

În același context, conform prevederilor 
punctului 9 al Hotărîrii Guvernului nr. 44 din 

Armele pneumatice nesupravegheate – 
periculoase pentru viață

C ercetarea a fost rea-
lizată de Ambasada 

Drepturilor Omului, în cola-
borare cu un grup de psihologi. 
Potrivit autorilor, studiul are 
drept scop identificarea pro-
blemelor generale ale adopţi-
ei ca procedură şi ca domeniu 
a asistenţei sociale şi vine să 
completeze golurile existente 
în domeniul adopţiei, dar şi 
să atragă atenţia asupra nece-
sităţii unei implicări profesio-
niste atît din partea statului cît 
şi din partea societăţii.

Rezultatele studiului de-
notă faptul că în cele mai dese 
cazuri, familiile adoptive sînt 
foarte închise şi nu doresc 
să vorbească despre înfierea 
copilului. Doar 51 de astfel 
de familii, ceea ce reprezintă 
mai puţin de o treime din lista 
oferită de autorităţi, au accep-
tat să răspundă la mai multe 
întrebări legate de adopţie. 

Astfel, conform datelor 
obţinute, marea majoritate a 
cuplurilor intervievate insistă 
în a menţine taina adopţiei, 
excepţie făcînd familiile care 
au adoptat copii ce le sînt 
rude (nepoţi), membri ai fa-
miliilor care au adoptat copiii 
soţilor. Doar în trei cazuri din 
celelalte familii, copilul cu-
noaşte că este adoptat. Puţin 
peste jumătate dintre mamele 
adoptive şi, respectiv, 41,7% 
dintre taţii adoptivi au studii 
superioare, iar 37,3% din 
mame şi 25,5% din taţi - stu-
dii medii de specialitate.

Analiza datelor a scos în 
evidenţă cinci categorii de 
adoptatori: adoptatori care 
suferă de infertilitate primară, 
adoptatori care suferă de in-
fertilitate secundară/boli care 
conduc la contraindicaţia de 
a procrea, adoptatori - părinţi 

Adopţia în Moldova: Copii lăsaţi în voia sorţii, fără 
susţinere din partea statului

vitregi ai copilului adoptat, 
adoptatori rude de pînă la 
gradul IV cu copilul adoptat, 
adoptatori care nu îndepli-
nesc nici una dintre condiţiile 
anterior menţionate.

Curios este faptul că in-
feritilitatea nu constituie ca-
uza principală ce determină 
cuplurile să înfieze un copil. 

„Faptul că aproape jumătate 
din persoanele intervievate 
au declarat că motivul ad-
opţiei este dorinţa de a ajuta 
un copil, scoate în evidenţă 
tendinţa de a proceda altru-
ist, moment care, prea poate, 
marchează o nouă atitudine 
faţă de copiii rămaşi fără pă-
rinţi”.

 Alta este însă, atitudinea 
autorităţilor faţă de micuţii 
rămaşi singuri pe lume. Cea 
mai gravă problemă identifi-
cată de către psihologi şi pă-
rinţi este dezinteresul statului 
faţă de copiii care au fost în-
fiaţi. Potrivit lor, nimeni nu se 
interesează care este situaţia 
copilului după ce a fost adop-
tat. 

Astfel, „deşi statul şi so-
cietatea civilă conştientizează 
valoarea adopţiei ca formă 
de protecţie a copiilor rămaşi 
fără îngrijire părintească şi 
apreciază gestul familiilor 
adoptive, se acordă prea puţi-
nă atenţie şi susţinere acestor 
familii, în special în ceea ce 
ţine de suportul informaţio-
nal de care are nevoie familia 
adoptivă, dar şi asistenţa psi-
hosocială după ce procedura 
adopţiei se încheie”.

Conform constatărilor ex-
perţilor, procedura adopţiei în 
Republica Moldova este una 
dificilă şi durează mult timp: 

„Din cauza lacunelor din legis-
laţie şi a lipsei de profesionişti 

în domeniu, familiile care do-
resc să înfieze un copil sînt ne-
voite să aştepte luni sau chiar 
ani în şir. În afară de aceasta, 
părinţii adoptatori susţin că 
procedura de adopţie este şi 
una birocratică, fiind prezent 
fenomenul corupţiei. Persoa-
nele responsabile de înfierea 
copiilor neagă, însă, acest 
lucru”.

La moment, Legea pri-

vind regimul juridic al adop-
ţiei este actul legislativ princi-
pal care reglementează acest 
domeniu. Deşi actualul cadru 
juridic conţine îmbunătăţiri în 
comparaţie cu cel precedent, 
acesta necesită perfecţionare, 
deoarece există multe lacune, 
susţin autorii. Spre exemplu, 
în lege nu este prevăzut sis-
temul de monitorizare şi pro-
tecţie post-adopţie, nu este 
clară asigurarea procedurii 
adopţiilor naţionale şi mai 
ales a celor internaţionale, iar 
copiii cu dizabilităţi sînt stig-
matizaţi.

Legea privind regimul ju-
ridic al adopţiei stipulează că, 
nu pot înfia copii persoanele:

a) decăzute din drepturile 
părinteşti; 

b) care suferă de boli psi-
hice şi de alte maladii ce fac 
imposibilă îndeplinirea drep-

Absenţa resurselor umane responsabile 
de adopţie în cadrul Direcţiei pentru protec-
ţia drepturilor copiilor, lipsa contactului cu 
familiile adoptive şi insuficienţa resurselor 
şi a motivaţiei lucrătorilor sociali de a ofe-
ri asistenţă. Acestea sînt doar cîteva din cele 
mai stringente probleme identificate în ca-
drul realizării studiului privind „Necesităţile 
psihosociale ale familiilor adoptive în Repu-
blica Moldova”.

turilor şi a obligaţiilor părin-
teşti (lista contraindicaţiilor 
medicale pentru persoanele 
care intenţionează să adopte 
copii se aprobă de Guvern); 

c) care se eschivează de la 
exercitarea obligaţiilor părin-
teşti, inclusiv de la plata pen-
siei de întreţinere a copiilor 
biologici; 

d) care au adoptat anterior 
copii, însă nu şi-au exercitat 

corespunzător obligaţiile pă-
rinteşti şi sînt decăzuţi din 
exerciţiul acestor drepturi 
sau copilul este luat din grija 
lor în temeiul unei hotărîri ju-
decătoreşti, fără decădere din 
drepturi; 

e) exonerate de obligaţii-
le de tutore sau de curator din 
cauza îndeplinirii necores-
punzătoare a obligaţiilor; 

f) care au prezentat do-
cumente sau informaţii false 
pentru încuviinţarea adopţi-
ei; 

g) care au fost condam-
nate pentru săvîrşirea unor in-
fracţiuni intenţionate: contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei; 
contra libertăţii, cinstei şi 
demnităţii persoanei; referi-
toare la viaţa sexuală; contra 
familiei şi copiilor. 

Potrivit aceleiaşi legi, în 
Republica Moldova, autori-

tăţile competente în domeniul 
protecţiei copilului prin ad-
opţie sînt: Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei; 
secţiile/direcţiile de asistenţă 
socială şi de protecţie a fa-
miliei şi Direcţia municipală 
pentru protecţia drepturilor 
copilului, Chişinău. De ase-
menea, în scopul examinării 
problemelor legate de proce-
dura adopţiei internaţionale, 

pe lîngă autoritatea centrală 
activează Consiliul Consulta-
tiv pentru Adopţii Internaţio-
nale, a cărui componenţă şi al 
cărui regulament de activitate 
sînt aprobate de Guvern.

Autorii cercetării consi-
deră că pentru a îmbunătăţi 
situaţia la capitolul adopţii 
este nevoie ca familia adopti-
vă să fie susţinută de către stat 
şi societatea civilă, mult mai 
mult timp după adopţie, decît 
se întîmplă în prezent. Este 
necesar de a studia continuu 
care sînt problemele cu care 
se confruntă aceste familii, 
care sînt necesităţile copii-
lor înfiaţi, dar şi a părinţilor 
adoptatori. Familia adoptivă 
trebuie să fie susţinută la toa-
te etapele prin care trece: şi 
de acomodare, şi de criză sau 
incertitudine, şi chiar de lan-
sare în viaţa adultă a copilului 

înfiat, susţin psihologii. 
Experţii vin şi cu un şir 

de recomandări în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei, după 
cum urmează: 

– să fie încurajată crearea 
unei asociaţii de părinţi ad-
optivi, prin care aceştia să se 
sprijine reciproc şi să facă 
schimb de sfaturi şi experien-
ţă, contribuind la îmbunătăţi-
rea procesului de adoptare; 

– autorităţile în adopţie să 
menţină legătură cu părinţii 
adoptivi pentru a verifica 
dacă mecanismul de plasare 
a fost unul bun;

– prin intermediul societă-
ţii civile (ONG-uri, biserică) 
să fie acordată asistenţă fami-
liilor adoptive;

– să fie organizate cam-
panii de educare a societăţii 
privind adopţia,  în special 
în cadrul instituţiilor de în-
văţămînt (grădiniţe, şcoli), cu 
scopul de a schimba atitudi-
nea societăţii şi de a diminua 
stereotipurile privind subiec-
tul adopţiei.

Menţionăm că pe par-
cursul anului 2010, de către 
familiile din Moldova au fost 
înfiaţi 75 de copii, dintre care 
50 micuţi în municipiul Chi-
şinău şi 25 în republică. 

Studiul „Necesităţile psi-
hosociale ale familiilor adop-
tive în Republica Moldova” 
a fost realizat în perioada 
ianuarie-mai 2012, de către 
Ambasada Drepturilor Omu-
lui în colaborare cu un grup 
de psihologi, cu suportul fi-
nanciar al Ambasadei Regale 
a Norvegiei în România. În 
cadrul acestuia au fost inter-
vievate 51 de cupluri adopti-
ve din Moldova, majoritatea 
respondenţilor fiind din Chi-
şinău - 27 de familii, iar 4 fa-
milii - din alte oraşe ale ţării 
(Rîşcani, Străşeni, Ungheni, 
Orhei). Celelalte 20 de fami-
lii provin din mediul rural (ra-
ioanele Orhei, Hînceşti, Stră-
şeni, Soroca, Glodeni, Cahul), 
precum şi din Găgăuzia. Cele 
mai multe familii adoptive - 
58,8% - au cel puţin un copil 
biologic.

Lilia DUMINICA

18 ianuarie 1995 „cu privire la măsurile de rea-
lizare a Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994”, ar-
mele pneumatice nu sînt pasibile de înregistra-
re. Însă, persoanele fizice deţinătoare de arme 
pneumatice trebuie să aibă paşaportul armei şi 
bonul de plată, pentru a demonstra provenien-
ţa legală a acesteia.

Deşi armele pneumatice sînt arme de tir şi 
folosirea acestora în locuri publice este inter-
zisă, s-a constatat că unii posesori le folosesc 
contrar destinaţiei şi comit incidente şi infrac-
ţiuni în locuri publice, cum ar fi acte de huliga-
nism şi cazuri de vătămări grave ale integrităţii 
corporale.

Printre ilegalitățile comise în acest sens, 
cele mai frecvente sînt cazurile în care, din 
imprudenţă sau din intenţii huliganice, au fost 
efectuate împuşcături de la geamul locuinţei 
asupra autovehiculelor, geamurilor vecine sau 
a trecătorilor. Și mai grave sînt consecințele 

aplicării armelor pneumatice în afara tirurilor, 
în scopuri de antrenament şi agrement, în lo-
curi neamenajate corespunzător sau neprevăzu-
te pentru aceasta (parcuri, curţile caselor etc).

De menționat este și faptul că, armele pne-
umatice nu pot fi lăsate la îndemîna minorilor 
fără supravegherea părinţilor. O practică foarte 
periculoasă devine și cea de procurare a ar-
melor pneumatice copiilor, fără a-i instrui şi a 
conştientiza pericolul care-l prezintă ele pentru 
viaţa şi sănătatea lor și a celor din jur.

În această ordine de idei, în anul 2010, într-
o localitate din raionul Floreşti, a fost înregis-
trat un caz de omor, comis cu arma pneumatică, 
cînd un minor l-a împuşcat din imprudenţă pe 
fratele său mai mic.

Întru redresarea situaţiei şi armonizarea 
legislaţiei naţionale, cu racordarea ei la pre-
vederile Convenţiei Europene cu privire la 
controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de 

foc de către particulari (ratificată prin Legea 
nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002), Minis-
terul Afacerilor Interne a elaborat Proiectul de 
lege privind regimul armelor şi muniţiilor cu 
destinaţie civilă, examinat şi adoptat în prima 
lectură la şedinţa plenară a Parlamentului din 
11 mai 2012, care prevede comercializarea 
liberă a armelor pneumatice prin intermediul 
magazinelor specializate de arme, dar cu înre-
gistrarea acestora la organul de poliţie din raza 
de domiciliu.

Potrivit acestui proiect, posesorii armelor 
neletale (pneumatice) au obligaţia să ia toate 
măsurile necesare pentru păstrarea armelor la 
domiciliu, astfel încît să nu permită accesul 
persoanelor neautorizate la acestea şi să nu 
existe pericol de vătămare corporală acciden-
tală.

Anume din aceste considerente, pentru evi-
tarea unor eventuale incidente sau infracţiuni, 
armele pneumatice urmează să fie utilizate 
doar în incinta tirurilor, iar de către copiii mi-
nori – sub supravegherea instructorilor sau a 
părinţilor.

Cor. DREPTUL
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Recent, în Sala de protocol 
a Ministerului Afacerilor 

Interne și-a desfășurat lucrările o 
masă rotundă în cadrul căreia au 
fost prezentate constatările și re-
comandările expertului  Dovydas     
Vitkauskas, din cadrul proiectului 
Uniunii Europene – „Susţinerea Gu-
vernului RM 
în domeniul 
ant icorupţ ie , 
reformei MAI, 
inclusiv a po-
liţiei şi protec-
ţiei datelor cu 
caracter per-
sonal” (MIA-
PAC), pe mar-
ginea Blocului 
III al Planului 
de Acţiuni Re-
publica Mol-
dova–Uniunea 
Europeană în 
domeniul liberalizării regimului 
de vize.

La eveniment au participat 
conducători din diferite subdivizi-
uni ale MAI, Procuratura Generală, 

MAEIE, Ministerul Justiţiei, Can-
celaria de Stat, Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Carac-
ter Personal, experţi din cadrul De-
legaţiei UE în Republica Moldo-
va, consilierii EUPHLAM pentru 
MAI, MJ, PG şi CCCEC, experţi 
din cadrul proiectului MIAPAC.

Potrivit Direcției informare și 
relații cu publicul a MAI, reuniu-
nea a fost organizată cu scopul de 
a prezenta raportul privind formu-
larea politicii pentru Blocul III (Or-

dine publică şi securitate) al  dia-
logului de liberalizare a regimului 
de vize UE-Moldova, realizat în 
cadrul misiunii de evaluare de la 
Chişinău în luna aprilie curent.

Totodată, adiţional la raportul 
menţionat, au fost prezentate şi su-
gestiile pentru Matricea de politici 
care cuprinde acţiunile Blocului 
III şi priorităţile/condiţionalităţile 
pentru realizarea cu succes a aces-
tora.

Astfel, participanții la întru-
nire au avut oportunitatea de a-și 
expune poziția vizavi de raport și 
matrice, menţionînd care din reco-
mandările şi propunerile făcute de 
expert urmează a fi revizuite şi ce 
acţiuni comune urmează a fi între-
prinse pentru atingerea rezultatelor 
scontate.

În cadrul şedinţei în cauză, 
reprezentanţii MAEIE, PG, MJ şi 
MAI au prezentat progresele în 
desfăşurarea dialogului UE–Repu-
blica Moldova privind regimul de 
vize, paşii întreprinşi şi perspecti-
va de viitor.

Cor. DREPTUL

În scopul implementării efici-
ente a reformei instituționale, 

în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne a fost creat Centrul pentru 
planificarea şi realizarea obiective-
lor de reformare a MAI şi ralierii 
la standardele UE de funcţionare 
(Centrul pentru reforma MAI).

În context, ministrul Afaceri-
lor Interne al Republicii Moldova, 
Alexei Roibu,  a aprobat, printr-un 
ordin, regulamentul de activitate a 
centrului. Potrivit unui comunicat 
al Direcției informare și relații cu 
publicul a MAI, din noua structură 
fac parte angajaţi ai subdiviziunilor 
MAI, reprezentanţi ai societăţii ci-
vile şi experţi din Uniunea Europea-
nă. Menirea acestui centru constă 
în realizarea analizei funcționale 
a activităţilor desfăşurate în ca-
drul implementării Concepţiei de 

MAI a făcut încă un pas spre reformare  
reformare a MAI şi a 
Strategiei de reforma-
re a sectorului justiţiei, 
de a actualiza şi ajusta 
obiectivele instituţiei la 
standardele europene. 
Astfel, centrul urmează 
să fie încadrat plenar în 
activitatea grupului inte-
rinstituţional care asistă 
Comitetul naţional de 
supraveghere a reformei 
MAI, preluînd la control 
activităţile incluse în pla-
nurile de acţiuni privind 
implementarea reformei 
MAI sub aspectul calită-
ţii executării.

La momentul actual, 
pe agenda de activitate 
a Centrului pentru refor-
ma MAI stau cele mai 

arzătoare probleme care vizează: 
examinarea Legii cu privire la Ser-
viciul carabinieri; efectuarea unei 
analize funcţionale a MAI, iden-
tificarea dublărilor de funcţii, ela-
borarea şi aprobarea unei structuri 
moderne a MAI; elaborarea Strate-
giei sectoriale de cheltuieli-pilot cu 
asistenţa Proiectului Cancelariei de 
Stat, consolidarea capacităţilor de 
management al politicilor publice; 
elaborarea Strategiei de dezvoltare 
a tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicare a MAI (TIC); promo-
varea conceptului de comunicare 
internă şi externă în cadrul MAI; 
elaborarea şi organizarea unor 
cursuri de instruire a poliţiei ruti-
ere şi ofiţerilor operativi de sector 
privind regulile de comunicare cu 
cetăţenii.

Cor. DREPTUL

Recomandări în cadrul  proiectului UE „Susţinerea 
Guvernului RM în  domeniul anticorupţie,  reformei 

MAI, inclusiv  a poliţiei şi protecţiei  datelor cu 
caracter  personal” (MIAPAC)

OSCE sprijină discuţiile privind 
consolidarea crimelor motivate de 

ură în Moldova
P oliticieni moldoveni, reprezentanţi ai sistemului judecătoresc şi ex-

perţi internaţionali s-au întîlnit pe 11 iunie, la Chişinău în cadrul 
unei mese rotunde susţinută de OSCE pentru a pune în discuţie crimele 
motivate de ură şi modul de a le aborda. 

Consilierul în domeniul crimelor motivate de ură din cadrul Biroului 
OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, Carolyn Bys, a 
menţionat: Crimele motivate de ură nu au drept ţintă doar persoanele sau 
proprietatea, ci şi ceea ce reprezintă acea persoană sau proprietate, precum 
apartenenţa etnică sau religia lor şi afectează comunităţi întregi. Un răspuns 
eficient din partea autorităţilor de justiţie penală transmite mesajul agreso-
rilor că astfel de comportament este inacceptabil şi demonstrează comunită-
ţilor afectate că acestea sînt protejate în mod egal de lege.

Participanţii au venit cu o serie de recomandări către sistemul judiciar şi 
legislatori privind modul în care lupta împotriva crimelor motivate de ură 
să fie mai eficientă.

Ziua mondială împotriva 
exploatării copiilor prin muncă, 

marcată la iniţiativa ONU
Recent, a fost marcată  Ziua mondială împotriva exploatării copiilor 

prin muncă. Evenimentul este consemnat în fiecare an la iniţiativa 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Legislaţia ţării noastre permite angajarea minorilor începînd cu vîrsta 
de 15 ani, dar cu anumite condiţii.

Astfel, copiii nu pot fi supuşi unor activităţi fizice grele sau unor presi-
uni psihice, iar numărul orelor de muncă este redus.

Minorii de 15-16 ani pot fi angajaţi pentru cel mult 24 de ore pe săptă-
mînă, iar cei de 16-18  - pentru maximum 35 de ore. Datele statistice arată 
că, în 2009, aproximativ 10 000 de elevi de 15-17 ani au avut un loc de 
muncă legal.

Această cifră reprezintă mai puţin de unu la sută din numărul total al 
persoanelor angajate la nivel naţional. Anul trecut, au fost depistate 224 de 
cazuri de exploatare a copiilor prin muncă, majoritatea în agricultură.

Republica Moldova ocupă 
locul 66 din 158 în clasa-

mentul mondial al păcii, realizat de 
Institutul pentru Economie şi Pace. 
Astfel țara noastră a coborît cinci 
poziții în comparație cu anul tre-
cut. În 2010, Moldova ocupa locul 
61. 

Indicele Global al Păcii (Global 
Peace Index) se calculează în baza 
unui set de 23 de indicatori printre 
care: accesul liber la armamentul 
cu efect minor de distrugere, chel-
tuielile pentru industria militară, 
nivelul corupţiei, criminalităţii şi 
al respectării drepturilor omului.

Pe primul loc ca și anul tre-
cut se situează Islanda. Cea mai 
pașnică regiune se consideră Euro-
pa Occidentală.

Pentru prima oară, Africa sub-
Sahariană nu figurează ca fiind cea 
mai periculoasă regiune de pe glob. 
Locul a fost ocupat de Orientul 

Mijlociu şi Africa de Nord, regiuni 
cuprinse de fenomenul ,,primăve-
rii arabe”.

Un exemplu de îmbunătăţire 
a relaţiilor printre ţările Americii 
Latine au demonstrat Venezuela 
(123) şi Columbia (144).

Potrivit Indicelului Global al 
Păcii, în 2012 lumea este mai paş-
nică, statele încearcă să-şi soluţio-
neze probleme prin metode econo-
mice şi nu prin acţiuni militare.

Din 158 de ţări, Siria a suferit 
cea mai mare cădere. În acest an ea 
a coborît cu 30 de poziţii, ocupînd 
locul 147. Iar teminarea războiului 
civil din Şri-Lanka, i-a adus ţării o 
creştere semnificativă de 28 de po-
ziţii, fiind a 103-a în topul păcii.

Pe ultimul loc se află Somalia, 
fiind ușor întrecută de Afganistan 
și Sudan.

Primele zece ţări în acest top:
1. Islanda

2. Danemarca
3. Noua Zeelandă
4. Canada
5. Japonia
6. Austria
7. Irlanda
8. Slovenia
9. Finlanda
10. Elveţia
Ultimile zece ţări din top:
147-148. Libia
147-148. Siria
149. Pachistan
150. Israel
151. Republica Central - Afri-

cana
152. Coreea de Nord
153. Rusia
154. Republica Democrată 

Kongo
155. Irak
156. Sudan
157. Afganistan
158. Somalia 

Moldova pe poziţia 66 în clasamentul privind Indicele 
Global al Păcii

MAI vrea să fie mai aproape de 
oameni şi a lansat o linie verde

Ministerul Afacerilor Interne a lansat, recent,  încă o linie verde. Ce-
tăţenii pot suna zilnic între orele 8.00 şi 17.00 la numărul de tele-

fon 23-77-88. Oamenii se pot plînge de abaterile profesionale ale colabora-
torilor de poliţie sau îşi pot exprima mulţumirea faţă de munca acestora.

,,Aşteptăm sesizări şi vizavi de faptul cît de bine le-a reuşit colaboratori-
lor noştri să comunice cu cetăţenii. La fel, dacă au fost satisfăcuţi de reacţia 
lor la cerere, de comunicarea lor în cadrul exercitării funcţiei de serviciu”, 
a subliniat şeful cabinetului ministrului Igor Trofimov. 

Colaboratorii Ministerului de Interne îşi doresc ca în acest mod să fie 
mai aproape de cetăţeni. Linia telefonică a fost lansată în cadrul reformei 
Ministerului Afacerilor Interne. Pe lîngă aceast număr, Centrul de reformă 
al ministerului a mai deschis cîteva linii pentru plîngerile venite din partea 
oamenilor.
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

În cazul în care persoana 
pierde buletinul de identita-
te este necesar ca acesta să 
prezinte următoarele acte:

certificatul de naştere;a) 
certificatul de căsăto-b) 

rie (divorţ, după caz);
certificatele de naştere c) 

a copiilor pînă la 16 ani;
livretul militar sau d) 

adeverinţa de recrut;
diploma de studii supe-e) 

rioare şi de confirmare a gra-
dului ştiinţific (după caz);

certificatul de schimb f) 
al numelui/prenumelui (după 
caz);

dovada spaţiului loca-g) 
tiv, înregistrării la domiciliu. 

Educaţie juridică

?
Care sînt actele necesare pentru a fi prezenta-

te în cazul pierderii buletinului de identitate? 
Petru Untilă,

mun. Chişinău    

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău aduce la cunoştinţă, că examina-

rea cererii de chemare în judecată depusă de cet. Cereseu Ion 
împotriva Consiliului mun. Chişinău, cu participarea interve-
nienţilor accesorii – SRL ,,Varustun” şi cet. Cereseu Alexan-
dra, ambii cu aceeaşi adresă: mun. Chişinău, bdul Mircea cel 
Bătrîn nr. 31/1, apt. 97, MD 2075, privind recunoaşterea nulă 
a procesului-verbal de recepţie finală nr. 801 din 07.09.2011, 
este amînată pentru data de 2 iulie 2012, ora 10.00. Şedinţa de 
judecată va avea loc în incinta Curţii de Apel Chişinău (bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 105).

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

Judecător Nicolae Craiu

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Melnicenco Nina, pentru data de 22 iunie 2012, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎMGFL nr. 11 către:                             
Melnicenco Nina, intervenient accesoriu SA ,,Termocom” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Belinschi Tamara, pentru data de 2 iulie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Belinschi Alexei 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător E. Palanciuc

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Snegur Victor, a.n. 12.07.1988, pentru data de 13 iulie 2012, 
ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet.      
Malic Adela privind încasarea datoriei.

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

Judecător Ion Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Parhomenco Serghei, pentru data de 17 iulie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea SAR ,,Donaris Group” SA 
către: SIA ,,Moldasig” SRL Parhomenco Serghei privind recu-
perarea despăgubirii de asigurare.

Judecător A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SA ,,Beton”, cu ultimul sediu cunoscut: Mitro-
polit Varlaam nr. 65, of. 104, pentru data de 11 iulie 2012, ora 
8.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ,,Registru-Corect” 
SA privind încasarea sumei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Comp-Vest”, pentru data de 17 iulie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Le 
Bridge Corporation Limited” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ferari Roman, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Tatarbunar 
nr. 22, pentru data de 24 august 2012, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile intentată de Ferari Nadejda privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător Nadejda Mazur

Legea privind protec-
ţia consumatorilor 

nr.105/13.03.2003, referin-
du-se la dreptul cetăţenilor 
de a fi informaţi în privinţa 
produselor şi serviciilor 
necesare vieţii cotidiene 
prevede următoarele:  con-
sumatorii au dreptul de a fi 
informaţi, în mod complet, 
corect şi precis, asupra ca-
racteristicilor produselor şi 
serviciilor oferite de către 
agenţii economici, astfel în-
cît să aibă posibilitatea de a 
face o alegere raţională, în 
conformitate cu interesele 
lor, între produsele şi servi-
ciile oferite şi să fie în mă-

sură să le utilizeze, potrivit 
destinaţiei acestora, în de-
plină securitate. 

Informarea consumato-
rilor despre produsele, ser-
viciile oferite se realizează, 
în mod obligatoriu, prin 
elemente de identificare şi 
prin indicarea caracteristici-
lor acestora, care se înscriu 
la vedere şi explicit pe pro-
dus, etichetă, ambalaj sau în 
cartea tehnică, în instruc-
ţiunile de exploatare ori în 
altă documentaţie de înso-
ţire a produsului, serviciu-
lui, după caz, în funcţie de 
destinaţia acestora. Textul 
informaţiei va fi lizibil, im-
primat cu litere şi caractere 
distincte pentru consumator. 
Legea interzice importul şi 

Informarea consumatorilor   
plasarea pe piaţă a produse-
lor, prestarea serviciilor în 
lipsa informaţiei complete, 
veridice şi corecte în limba 
moldovenească sau în lim-
bile moldovenească şi rusă.  
Producătorul (ambalatorul) 
trebuie să prezinte informa-
ţii despre denumirea produ-
sului, denumirea şi marca 
producătorului (sau denumi-
rea importatorului), să indice 
adresa acestuia (numărul de 
telefon, după caz), masa/vo-
lumul, principalele caracte-
ristici calitative, compoziţia, 
aditivii folosiţi, eventualele 
riscuri, modul de utilizare, 
de manipulare, de depozi-

tare, de conservare sau de 
păstrare, contraindicaţiile, 
precum şi valoarea energe-
tică la produsele alimentare 
preambalate, ţara producă-
toare, termenul de garanţie, 
durata de funcţionare, ter-
menul de valabilitate şi data 
fabricării, în conformitate 
cu reglementările tehnice 
şi standardele naţionale în 
vigoare.  Produsele de fo-
losinţă îndelungată trebuie 
să fie însoţite de certificatul 
de garanţie, precum şi de 
cartea tehnică ori de instruc-
ţiunile de folosire, instalare, 
exploatare, întreţinere, ela-
borate de către producătorul 
nemijlocit.  Vînzătorii şi 
prestatorii de servicii trebu-
ie să informeze consumatorii 

despre preţul de vînzare al 
produsului şi preţul pe uni-
tatea de măsură a produsului 
(cînd este aplicabil) sau des-
pre tariful serviciului prestat, 
să ofere toate informaţiile 
specificate mai sus, să ofere 
date despre evaluarea con-
formităţii şi, după caz, docu-
mentele tehnice care trebuie 
să însoţească produsul ori 
serviciul. 

Toate informaţiile, in-
clusiv cele verbale, referi-
toare la produsele, serviciile 
oferite consumatorilor, do-
cumentaţia de însoţire, pre-
cum şi contractele încheiate, 
trebuie să fie prezentate în 

limba de stat sau în limba 
de stat şi în una din limbile 
de circulaţie internaţională.  
Informaţiile referitoare la 
serviciile prestate trebuie 
să cuprindă, conform regle-
mentărilor în vigoare, cate-
goria calitativă respectivă a 
serviciului, termenul de pre-
stare, termenul de garanţie, 
tarifele, eventualele riscuri 
şi declaraţia de conformitate 
sau certificatul de conformi-
tate. Agenţii economici sînt 
obligaţi să demonstreze con-
sumatorilor, la cererea aces-
tora, modul de utilizare şi 
funcţionalitatea produselor 
de folosinţă îndelungată ce 
urmează a fi vîndute. 

Se interzice prezentarea, 
prin orice mijloace, a unor 

afirmaţii şi caracteristici 
care nu sînt conforme para-
metrilor reali ce caracteri-
zează produsele, serviciile.  
Preţurile şi tarifele trebuie 
indicate la vedere într-o for-
mă clară şi explicită. Regu-
lamentul privind modul de 
indicare a preţurilor oferite 
consumatorilor se aprobă 
de Guvern.  Vînzătorul, 
prestatorul sînt obligaţi să 
comercializeze produse şi 
să presteze servicii numai în 
locuri şi în spaţii autoriza-
te, conform reglementărilor 
legale.  Vînzătorul, presta-
torul sînt obligaţi să afişeze 
la vedere adresa şi numărul 
de telefon al autorităţii abi-
litate cu funcţii de protecţie 
a consumatorilor, informaţia 
privind termenul de garanţie 
la produsele, serviciile ofe-
rite, precum şi informaţia 
despre obligativitatea pre-
zenţei bonului de casă sau a 
unui alt document, care con-
firmă faptul cumpărării pro-
dusului, prestării serviciului, 
la examinarea reclamaţiei. 
Formatul şi structura unifica-
te ale panoului informativ al 
consumatorului se stabilesc 
de Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor şi se plasea-
ză pe pagina web a acesteia.  
Vînzătorul, prestatorul, in-
clusiv în cazul în care desfă-
şoară activitate comercială în 
afara localului autorizat, sînt 
obligaţi să afişeze la vedere 
denumirea lor, autorizaţia 
de funcţionare, licenţa dacă 
obligativitatea acesteia este 
prevăzută de legislaţie, pre-
cum şi să afişeze programul 
de lucru şi să îl respecte.   

Instruirea în domeniul 
protecţiei consumatorilor se 
asigură prin instituirea unor 
sisteme de informare a con-
sumatorilor privind drepturi-
le lor, prin realizarea măsuri-
lor necesare pentru protecţia 
acestor drepturi, prin organi-
zarea de seminare, editarea 
de publicaţii cu tematică 
respectivă şi prin alte acţi-
uni întreprinse de organele 
abilitate cu funcţii de pro-
tecţie a consumatorilor şi de 
structurile neguvernamenta-
le, precum şi prin mass-me-
dia şi alte organe interesate.  
Instruirea (educarea) consu-
matorilor face parte din pro-
gramul de învăţămînt. 

ANUNŢ
Universitatea de Studii Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere” anunţă concursul 
pentru suplinirea funcţiilor de: 

lector superior – 5 locuri
conferenţiar universitar – 1 loc
decan – 1 loc

Date de contact: 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.200
tel: (022)74-94-86, fax: (022) 35-84-27
uspeeconstantinstere@yahoo.com
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Cosar Lift” SRL, pentru data de 25 septem-
brie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea ,,Hendrix Bail” privind încasarea sumei.

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

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Băieşu Dumitru, 
pentru data de 3 iulie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-1996/2012, la cererea BC ,,EuroCreditBank” SA către: Spa-
taru V., Spataru A., privind executarea dreptului de ipotecă.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bernaz Vitalie, 
pentru data de 5 iulie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-3234/2012, la acţiunea cet. Bernaz Angela privind 
desfacerea căsătoriei şi determinarea domiciliului copilului 
minor.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Neculce Tamara Alexei, a.n. 13.08.1960, pentru data de 2 
iulie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Rumi-
tox” privind încasarea datoriei.

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Neculce Tamara, cu domiciliul: str. Grigore Ureche nr. 
10,,A”, apt. 77, mun. Chişinău, pentru data de 2 iulie 2012, 
ora 9.20, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în cali-
tate de reclamat, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea SRL ,,Rumitox” privind încasarea datoriei.

Notă: Vă rugăm să vă prezentaţi cu buletinul de identitate 
sau alte împuterniciri.

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Igor Eşanu”, pentru data de 19 iulie 2012, 
ora 12.50, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 
2e-604/12, intentată de SRL ,,Consonanţa” privind încasarea 
sumei.

Notă: Vă rugăm să vă prezentaţi cu documentele de iden-
titate.

Judecător Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Forvitcom”, pentru data de 19 iulie 2012, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile: Pitula Larisa către SRL 
,,Forvitcom” privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

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

Judecător Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎCS 
,,Berlona-Lux” SRL, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, pen-
tru data de 25 iulie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SC ,,Donici Trans” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gîscă Eugenia  
Vasile, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Grădinilor nr. 21, 
apt. 106, pentru data de 11 octombrie 2012, ora 10.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de CCL nr. 126 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Carafizi Petru, pentru data de 17 octombrie 2012, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL către: 
Сarafizi Petru, Hioara Valeriu privind încasarea datoriei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Hioara Valeriu, pentru data de 17 octombrie 2012, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” 
SRL către: Сarafizi Petru, Hioara Valeriu privind încasarea 
datoriei.

Judecător V. Micu

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Rusu Nicolae, pentru data de 26 iunie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Roşior Ana 
privind partajarea casei de locuit şi stabilirea modului de folo-
sinţă a terenului aferent.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea lui 

Ioan-Cosmin Ţintoi, pentru data de 29 iunie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
Nataliei Ţintoi privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domici-
liului copilului minor.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Respect Print” SRL, pentru data de 4 iulie 
2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SRL ,,Neorama” privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gorea Tatiana, pentru data de 10 iulie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea APLP-51/173 
privind încasarea datoriei.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Purcel Andrei, pen-
tru data de 28 iunie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315.) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Purcel Mariana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Igor Mânăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Top Magazine”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Nocolae      
Milescu Spătaru nr. 19/2, apt. (of.) 58, pentru data de 2 iulie 
2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 309.) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Vadormet” privind încasarea datoriei. 

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benedictus”, pentru data de 5 iulie 2012, ora 12.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307.) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea Societăţii cu Răspundere 
Limitată ,,Almaian” privind încasarea sumei.

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bedrus Ni-
colae şi Bedrus Ana, pentru data de 10 iulie 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318.) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea: Druţă Timofei,      
Milaşenco Tamara şi Ursu Valeriu privind modificarea planu-
rilor cadastrale.

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

Judecător Ala Malîi
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Iordachi Vasile, 
a.n. 1969, cu domiciliul în satul Scoreni, Străşeni, pentru data 
de 28 iunie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Soroca, str. 
Independenţei nr. 62, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Gumenco Vasile privind declararea contractului 
de vînzare-cumpărare valabil.

Judecător Gh. Mîţu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Botnari Constantin Mihail, a.n. 
10.05.1975, cu ultimul domiciliu în satul Lucaşeuca, Orhei, 
pentru data de 28 iunie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Botnari Adriana privind încasarea pensiei 
de întreţinere.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Baran Ion Andrei, cu ulti-
mul domiciliu în satul Furceni, Orhei, pentru data de 3 iulie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sofronencu 
Olesea privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător V. Negruţa

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită REPETAT prezentarea cet. Zuber Victor, cu ultimul 
domiciliu în or. Orhei, pentru data de 3 iulie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Zuber Tatiana privind desfa-
cerea căsătoriei.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Matveev Ghenadie şi membrii familiei 
sale, cu domiciliul în r-l Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel 
Mare nr. 38, pentru data de 3 iulie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă intentată de Camincean Valerie Gheorghe privind 
evacuarea forţată.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Hamoza Mihail Toma, născut pe 
01.07.1976, cu viza de domiciliu în or. Călăraşi, str. Florilor nr. 
5, pentru data de 27 iunie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de: Osoian Vladimir şi Ceban Ludmila privind 
încasarea prejudiciului material şi moral.

Judecător Ion Pâcaleu
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Hadjaev Olim, născut pe 3 septembrie 
1983, originar din Republica Uzbekistan, or. Hamangan, cu ul-
timul domiciliu în satul Beleuţi, Făleşti, pentru data de 9 iulie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, 
bir. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Hadjaeva 
Snejana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Ion Pâcaleu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rotaru Veaceslav Nicolae, a.n. 21.01.1978, cu ultimul domici-
liu: mun. Chişinău, str. Drumul Viilor nr. 42/3, apt. 61, pentru 
data de 25 iunie 2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Căruntu Marin privind  încasarea datoriei.

Judecător Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Sofroni Anastasia, Sofroni Eduard, pentru data de 29 iunie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
42) în calitare de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎMGFL-11, privind  încasarea datoriei.

Judecător M. Pitic
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Maliuta Vasilii, pentru data de 2 iulie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Jirnova 
Irina privind declararea lui Maliuta Vasilii ca fiind persoană 
dispărută fără veste.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului SRL ,,Pangal Grup”, pentru data de 3 iulie 
2012, ora 15.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cau-
zei civile la acţiunea SRL ,,Ludvital-Prim” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bajureanu Va-
sile şi Bajureanu Maria, pentru data de 12 iulie 2012, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate 
de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Rusu Lilia privind recunoaşterea privatizării nelegitime, 
nulitatea contractului de vînzare-cumpărare a apartamentului 
nr. 25 din str. Cetatea Albă nr. 14/2 şi evacuarea.

Judecător Maria Ţurcan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Top Magazine”, IDNO - 100660047538, pentru data de 16 
iulie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 302.) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
SC ,,Multievo” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Alexandru Spoială
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Dorina Croitor, judecător, Călăraşi; Lilia 
Ţurcan; preşedintele Judecătoriei Donduşeni; 
Tamara Chişcă Doneva, judecător, CSJ; Ina 
Dutca, judecător, Ciocana, Ghenadie Lîsîi, 
judecător, CA, Chişinău; Ion Dănăilă, jude-
cător, CA, Cahul; Ghenadie Comerzan, jude-
cător, Briceni; Alexandru Mandraburca, ju-
decător Şoldăneşti. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă înde-
pliniţi 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 între-
gească deplin fericirea.

La mulţi ani!

membrii Consiliului 
de administraţie al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  
de Drept

C ei care lucrează 
în departamente 

unde există mari şanse 
de a fi promovaţi au un 
risc cu 20% mai mic de 
a se îmbolnăvi de inimă, 
comparativ cu cei care 
lucrează în medii unde 
nu prea au şanse de a-şi 
îmbunătăţi situaţia, arată 
un studiu publicat recent.

Studiul a fost condus 
de Sir Michael Marmot, 
profesor de epidemiolo-
gie la University Colle-
ge London, şi Michael       
Anderson de la Universi-
tatea California, Berkeley.

Autorii au studiat ca-
rierele a 4700 funcţionari 
publici şi au comparat 
riscul apariţiei bolilor 
cardiace în diferite depar-
tamente, în funcţie de rata 
promovărilor în departa-
mentele respective.

Conform concluziilor autorilor, dacă 
într-un departament rata de promovare 
era de două ori mai mare decît în altul, 
funcţionarii din primul departament 
aveau, faţă de funcţionarii din cel de-al 
doilea, un risc redus cu 20% de a fi dia-
gnosticaţi cu o boală cardiacă, în cursul 
celor 15 ani cît a durat studiul (1985-
1999).

Această corelaţie s-a menţinut in-
diferent de starea de sănătate a funcţi-
onarilor înainte de începerea studiului 
şi indiferent de mediul din care prove-
neau aceştia.

Cercetări anterioare arătaseră că 
laureaţii premiilor Oscar şi ai premii-
lor Nobel trăiesc, în general, mai mult 
decît cei care au fost doar nominalizaţi, 
iar jucătorii de baseball care ajung în 

Hall of Fame trăiesc mai mult decît cei-
lalţi jucători.

Sir Michael Marmot a explicat că 
se cunoaşte deja, că pentru un individ, 
atingerea unui statut socioeconomic 
mai înalt este corelat cu o stare de sănă-
tate mai bună, iar promovarea este una 
din mecanismele care permit atingerea 
unui astfel de statut.

A venit vara şi mai toa-
tă lumea caută se se 

hidrateze consumînd fructe 
sau legume. Însă, specific 
acestei perioade este pepe-
nele, fie el verde sau galben. 
Trebuie să ştiţi că acesta nu 
este numai răcoritor şi gus-
tos, ci are o valoare nutriti-
vă foarte mare.

Pepenele verde este be-
nefic sănătăţii datorită anti-
oxidanţilor, care îi oferă rol 
antiinflamator şi antiîmbă-
trînire. 

Conţinut bogat în antioxi-
danţi. Este o sursă excelentă 
de vitamina C şi o bună sursă 
de vitamina A, antioxidanţi 
carotenoizi, licopen. Aceşti 
antioxidanţi puternici călă-
toresc prin corp neutralizînd 
radicalii liberi.

O sursă bună de licopen. 
Pepenele verde este o sur-
să excelentă de carotenoizi, 
licopen. Cunoscut ca fiind 
foarte întîlnit în roşii, lico-
penul este prezent în cantităţi 
mari şi în pepenele verde şi 

în mango. Licopenul a fost 
îndelung studiat pentru pute-
rile antioxidante şi în preve-
nirea cancerului, precum cel 
de prostată, la sîn, endome-
trial, la plamîni şi cancerul 
colorectal. 

Energie. Pepenele verde 
este bogat în vitamine B, ne-
cesare pentru producerea de 
energie. Este o bună sursă de 
vitamina B6, B1, magneziu 
şi potasiu.

Arginina previne disfunc-
ţiile erectile şi scade presiu-

nea sîngelui. Pepenele verde 
este foarte bogat în citrulină, 
aminoacid folosit de orga-
nism pentru crearea unui alt 
aminoacid, arginina, folosit 
pentru eliminarea amonia-
cului din organism şi pentru 
producerea de oxid nitric. 
Oxidul nitric nu numai că 
relaxează vasele de sînge, 
ducînd la scăderea presiunii 
sîngelui, ci este şi component 
al medicamentului     Viagra 
folosit pentru prevenirea dis-
funcţiilor erectile.

De ce e bine să mănînci pepene verde

ONU: Copiii sînt torturaţi în 
detenţie şi folosiţi ca scuturi 

umane în Siria

C opiii din Siria sînt torturaţi în detenţie, măcelăriţi în 
masacre şi folosiţi ca scuturi umane, se arată într-un 

raport al Reprezentantului special al ONU pentru Copii şi 
Conflicte Armate. 

Radhika Coomaraswamy a declarat că echipa ei s-a în-
tors din Siria cu informaţii ,,îngrozitoare”, adăugînd că nu a 
mai văzut o situaţie similară în care copiii nu numai că nu 
sînt protejaţi, ci chiar sînt ţinte în conflict.

,,Mulţi foşti militari vorbesc despre atacuri în zonele civi-
le, despre copii, copii mici ucişi şi mutilaţi”, a declarat ea.

,,Avem, de asemenea, mărturii şi am văzut copii care au 
fost torturaţi şi care poartă urmele torturii. Am auzit de copii 

puşi pe tancuri şi folosiţi ca scu-
turi umane pentru ca tancurile să 
nu fie atacate, iar acest lucru ni 
l-au povestit unii copii”, a ex-
plicat ea.

Ea a criticat şi Armata Siria-
nă Liberă pentru că a pus copiii 

în pericol. ,,Pentru prima dată am auzit de copii recrutaţi 
de Armata Siriană Liberă pentru slujbe medicale, dar tot pe 
linia frontului”, a adăugat oficialul ONU.

Coomaraswamy a declarat că suferinţele suportate de co-
pii în Siria sînt neobişnuite chiar şi pentru un conflict.

,,Sîntem cu adevărat şocaţi. Uciderea şi mutilarea copiilor 
în schimburi de focuri este un lucru cu care ne confruntăm 
în multe conflicte dar această tortură a copiilor în detenţie, 
copii cu vîrste mai mici de zece ani, este ceva extraordinar, 
ceva ce nu am văzut în alte locuri”, a continuat ea.

Sursa susţine că în masacrele recente au fost executaţi 
copii sub zece ani, adăugînd: Astfel de lucruri nu le vedem 
în altă parte.

Studiu: Două ceşti de cafea pe zi 
protejează femeile de depresie

Două ceşti de cafea pe zi protejează femeile de depre-
sie. Cel puţin asta susţine un grup de cercetători americani, 
care au efectuat un studiu la care au participat 50 de mii de 

femei.
Astfel, cele care consu-

mau 2-3 ceşti de cafea pe zi 
prezentau un risc cu 15 la 
sută mai mic de a suferi de 
depresie în comparaţie cu 
cele care consumau doar 
o ceaşcă de cafea pe săptă-
mînă. Cercetătorii susţin că 
acest studiu aduce noi do-
vezi în favoarea efectului 
pozitiv al cofeinei.

Anterior, s-a demonstrat 
că oamenii care consumă cafea prezintă o rată mai mică a 
sinuciderilor. Acum, oamenii de ştiinţă mai au un motiv în 

plus să spună că un consum moderat de cafea nu dăunează 
sănătăţii, ci dimpotrivă, are chiar efecte benefice.

Atenție! Există mai multe riscuri să 
mori de ziua ta decît în altă zi 

Oamenii mor mai des de ziua lor de naştere. Cercetătorii 
au stabilit că numărul deceselor survenite în zi aniversară 
este mult mai mare decît cele care au loc într-o zi fără co-
notaţie specială.

Experţii au constatat că riscul de infarct este mai mare 
în zi aniversară cu 18,6 la sută, iar cel al accidentelor cere-
brale cu 21,5 la sută.

Studiul mai arată că riscul de deces în zi aniversară creş-
te odată cu înaintarea în vîrstă.

Psihologii au două explicaţii pentru această situaţie. Pri-
ma este că de sărbători, oamenii tind să mănînce prea mult, 
iar a doua se referă la faptul că majoritatea celor aflaţi în 
pragul morţii rezistă pînă la ziua lor, datorită efectului ,,pla-
cebo”.
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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.

CaleiDOsCOp

Divert is
Aniversări Promovări le  la  serviciu s înt  benefice 

pentru sănătatea inimii

M e r i d i a n  j u r i d i c


