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Cultura tînărului jurist şi 
importanţa lui în cadrul 
profesiei juridice

„Justiţia este adevărul 
în acţiune” , spunea Joseph 
Joubert. Or, edificarea unui 
stat bazat pe drept cu o de-
mocraţie viabilă este de ne-
conceput fără justiţie care, 
cu certitudine, poate fi con-
siderată acel factor generator 
de pace, securitate, echilibru 
şi stabilitate într-o societate 
modernă. Prin urmare, in-

dependenţa justiţiei, necesi-
tatea realizării unor eforturi 
mai eficiente cu scopul de a 
obţine încrederea publicului 
în sistemul judiciar consti-
tuie un imperativ al lumii 
contemporane. Iar schimbu-
rile de practici, idei, păreri, 
din cadrul reuniunilor inter-
naţionale vin să completeze 

în mod oportun consolidarea 
capacităţilor tuturor factorilor 
din domeniul respectiv şi au 
menirea de a eficientiza acest 
important sistem societal.

În acest context se înscrie 
şi cel de-al V-lea congres al 
Uniunii Internaţionale a Ju-
riştilor (UIJ), care s-a des-
făşurat la 23 iunie curent la 
Moscova. La remarcabilul 

eveniment au participat de-
legaţi din 48 de ţări ale lumii 
precum: Ucraina,  Kazah-
stan, Uzbekistan, Belarus, 
Federaţia Rusă, Germania, 
România etc.,  iar Republica 
Moldova nu a fost o excep-
ţie în acest sens. În cadrul 
acestui for important, ţara 
noastră a fost reprezentată de  

Gheorghe Avornic, preşedin-
tele Uniunii Juriştilor din 
Moldova, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar.

Startul congresului a fost 
dat de Andrei Trebkov, pre-
şedintele UIJ, care a prezen-
tat oaspeţilor raportul activi-
tăţii sale în funcţia pe care a 
deţinut-o, după care a urmat 
alegerea noilor organe. Ca 

rezultat, A. Trebkov a fost 
reales în funcţia de preşedin-
te al UIJ, iar Gh. Avornic a 
fost ales în calitate de vice-
preşedinte al UIJ. 

Evenimentul a culminat 
cu o reuniune solemnă dedi-
cată aniversării a 20 de ani 
de la fondarea UIJ în cadrul 
căreia participanţii au adre-

participanţi 
la for va 
contribui cu 
siguranţă la 
ins taurarea 
t r i u m f u l u i 
dreptăţii şi 
legalităţii în 
stat.

„Obiecti-
vul major al 

f i e -
c ă -
rei organizaţii,  al 
fiecărui membru 
asociat al UIJ con-
stă în faptul că, prin 
consolidarea şi co-
ordonarea eforturi-
lor, vom contribui 
eficient la prospe-
rarea continuă a 
popoarelor noastre 
şi la constituirea 
unor state bazate pe 
drept, apropiind ast-
fel ziua în care sub 
un cer senin şi paş-
nic pe Pămînt va tri-
umfa democraţia şi 

echitatea, spre care omenirea 
a tins pe parcursul întregii 
sale istorii multiseculare”, a 
mai menţionat Gh. Avornic.

Preocupîndu-se de sar-
cinile statutare, inclusiv de 
tendinţele de dezvoltare po-
litică, economică şi socială, 
UIJ stăruie şi contribuie la 
transformări democratice 

profunde în state, la punerea 
în aplicare a reformelor juri-
dice şi economice, precum şi 
la promovarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului indiferent de rasă, 
naţionalitate, vîrstă, religie 
etc. 

Trebuie să menţionăm 
faptul că în vizorul UIJ se 

află cele mai stringente pro-
bleme cu care se confruntă în 
special statele cu democraţii 
tinere. Astfel, problema să-
răciei populaţiei, migraţiei 

ilegale, traficului de persoa-
ne, drogurilor, terorismului 
etc. este abordată pe larg nu 
numai la nivel teoretic, ci şi 
practic, în cadrul meselor ro-
tunde, conferinţelor, simpo-
zioanelor organizate de către 
UIJ. În scopul diminuării 
acestor fenomene distructi-
ve, UIJ joacă un rol esenţial, 

racordînd sistemele de drept 
la noile standarde impuse de 
evoluţia socială.

 
Irina BUREA         

sat cuvinte de 
gratitudine.   

În mesajul 
său de felicita-
re, Gh. Avor-
nic  a reiterat 
că conjugarea 
eforturilor pro-
fesionale a tu-
turor juriştilor 

Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o persoană eşti întreaga lume.
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Flashu
Guvernul a alocat  22,39 mil. lei pentru 
desfăşurarea alegerilor
În cadrul şedinţei de luni, Guvernul a decis să aloce din 

fondul de rezervă 22,39 mil. lei pentru desfăşurarea alegerilor 
parlamentare anticipate.

Suma aloacată de Guvern este cu 11,41 mil. lei mai mică 
faţă de suma cerută de CEC.

Potrivit devizului de cheltuieli, aprobat de CEC la 16 iunie 
curent, pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 29 iulie 
erau necesare 33,8 mil. lei.

Moldova 1 nu este un canal public de 
televiziune
Reprezentantul Uniuniii Europene în Republica Moldova 

Kalman Miszei a declarat că postul de televiziune „Moldova 
1” ar avea nevoie de reforme profunde pentru a deveni un post 
public în adevăratul sens al cuvîntului. Într-un interviu acordat 
postului de televiziune pe internet Jurnal TV,  Miszei a susţi-
nut că ar fi foarte important ca problemele acestui post să fie 
abordate cît mai curînd. Diplomatul european a mai spus şi 
că în campania electorală este necesar să fie asigurat accesul 
egal pentru toţi concurenţii electorali la spaţii de emisie şi că 
buletinele de ştiri şi alte programe cu caracter politic să fie 
netendenţioase, nepărtinitoare şi să prezinte mai multe puncte 
de vedere, transmite Radio „Europa liberă”.

Două moldovence mor înecate în Italia 
Două moldovence, amblele de 35 ani, au murit înecate du-

minică dimineaţa, 21 iunie, în apele din Sottomarina, Veneţia. 
Presa italiană scrie că femeile şi-au pierdut viaţa încercînd să 
îşi ajute cele trei fiice ale lor să iasă din apă. 

„La Repubblica” scrie – în pagina electronică – că moar-
tea celor două moldovence a fost provocată de vîntul pu-
ternic şi de valurile mari. Adolescentele, în vîrstă de 15 
ani, au fost salvate. Cele două femei au fost însă înghiţite 
de ape, corpurile neînsufleţite fiind recuperate mai tîrziu.  
Femeile decedate purtau numele de Silvia Jalbă şi Ala Strîm-
beanu. 

Tragedia s-a produs înainte de ora 9.00. Salvamarii portu-
lui din Chioggia, care sînt disponibili pe plajă începînd cu ora 
9.30, spun că moldovencele au intrat în apă ignorînd interdicţia 
de a se scălda pe vînt puternic. 

Consulul Moldovei în Italia, Ion Surugiu, spune că la mo-
ment nu sînt cunoscute alte detalii despre acest caz. Informaţi-
ile sînt verificate şi vor fi disponibile spre sfîrşitul zilei.  

Următorul cutremur se va resimiţi puternic la 
Chişinău şi va avea o magnitudine de 8 grade
Următorul cutremur mare care se va produce în Româ-

nia va fi mai puternic decît cel din 1977, a anunţat Gheorghe 
Mărmureanu, directorul Institutului Naţional de Fizică a Pă-
mîntului. Seismul va avea 7,5 magnitudine, iar urmările vor fi 
mult mai grave decît cele din 1977. Mărmureanu susţine însă 
că Bucureştiul  nu va fi afectat, dar seismul se va resimţi mai 
puternic în Iaşi, în Bacău şi în Chisinău.

„Va fi ca cel din 1802”, spune Mărmureanu despre cu-
tremurul devastator care se va abate asupra ţării noastre. 
„Cu cît va fi mai tîrziu, cu atat va fi mai mare. Cutremu-
rul care va veni va avea extindere puternică şi va ajunge 
pînă la Odessa, iar intensitatea va fi în jur de 8”, a decla-
rat directorul Institutului Naţional de Fizică a Pămîntului. 
Gheorghe Mărmureanu mai susţine că sînt puţine şanse să mai 
existe un cutremur mai mic între timp.

În 1802, pe 26 octombrie, s-a produs un seism cu magnitu-
dinea de 7,9 grade. În cronicile şi însemnările Bisericii Orto-
doxe se arată că atunci „au căzut turnuri de la sfintele biserici, 
iar alte biserici au căzut de tot” şi că, tot atunci, „s-a rupt turnul 
cel înalt, Colţea”, care era podoaba oraşului, „iar din casele 
boiereşti şi din cele de obşte puţine au scăpat zdravene”.

Studenţii vor putea vota fie în  localitatea unde 
îşi fac studiile, fie în  localitatea în care se vor 
afla în ziua alegerilor 
Studenţii vor putea vota, la alegerile parlamentare antici-

pate din 29 iulie, fie în localitatea unde îşi fac studiile, fie în 
localitatea în care se vor afla în ziua alegerilor. 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a difuzat un comunicat de 
presă, în care aminteşte că studenţii cu viza de reşedinţă tempo-
rară în cămin, conform Codului Electoral, sînt obligaţi să voteze 
la secţia de votare corespunzătoare adresei căminului respectiv.  
„Pentru a vota în altă secţie de votare, inclusiv la domiciliul 
permanent, ei pot depune o declaraţie, pînă la 26 iunie 2009 
inclusiv, la organul administraţiei publice locale din localita-
tea în care doresc să voteze. Declaraţia se depune personal de 
către solicitant la prezentarea buletinului de identitate cu fişa 
de însoţire în original şi în copie. După depunerea declaraţiei 
persoanele vor fi înscrise în lista electorală de bază a secţiei 
de votare în care urmează să voteze”, se spune în documentul 
citat. 

CEC menţionează că, dacă reşedinţa temporară în cămin 
expiră pînă la data alegerilor parlamentare, atunci studenţii vo-
tează la domiciliul permanent. 

„În cazul în care studenţii nu reuşesc să-şi declare locul 
nou de şedere, ei pot să se adreseze la biroul electoral al sec-
ţiei de votare în raza căreia ei au reşedinţa actuală şi să-şi ia 
un certificat pentru drept de vot, care le permite să voteze în 
oricare altă secţie de votare. Această procedură va fi valabilă în 
perioada 14-28 iulie curent. În baza certificatului pentru drept 
de vot, în ziua votării, cetăţenii se înscriu în lista suplimentară, 
iar certificatul rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexea-
ză la lista suplimentară”, se mai spune în comunicatul CEC. 
Comisia atenţionează că declaraţiile depuse anterior pentru 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 nu sînt valabile, „de-
oarece acest document este de o singură folosinţă”.

În perioada 18-19 iunie 2009, ministrul Justiţiei Vitalie 
Pîrlog a participat la cea de-a 29-a Conferinţă a Miniştrilor 
europeni ai Justiţiei, organizată sub egida Consiliului Euro-
pei, care a avut loc la Tromso (Norvegia). 

Conferinţa s-a desfăşurat sub genericul „Să rupem tăcerea 
– uniţi împotriva violenţei domestice”, care constituie una 
din priorităţile promovate de Consiliul Europei. 

La reuniune au participat miniştrii Justiţiei ai celor 47 de 
state membre ale Consiliului Europei, ministrul Justiţiei al 
Republicii Moldova fiind unul din raportorii Conferinţei.

În cadrul evenimentului, miniştrii europeni ai Justiţiei 
au examinat căile de luptă împotriva violenţei domestice 
prin identificarea problemelor, dezvoltarea 
şi promovarea unor modalităţi comune de 
abordare a fenomenului violenţei domesti-
ce, asistenţa acordată victimelor. În acelaşi 
cadru vor fi abordate consolidarea statului 
bazat pe supremaţia legii, eficacitatea şi 
echitatea justiţiei civile, penale şi admi-
nistrative, independenţa şi imparţialitatea 
judecătorilor, protecţa victimelor, justiţia 
adaptată minorilor.

În raportul său, ministrul Justiţiei al Re-
publicii Moldova a subliniat că abuzul do-
mestic continuă să fie o problemă socială 
în majoritatea statelor, acest fenomen fiind 
în creştere, cu un impact negativ nu numai 
asupra cuplului, ci şi asupra copiilor din fa-
milie. Vitalie Pîrlog a informat participan-
ţii la reuniune despre măsurile întreprinse 
de autortăţile Republicii Moldova pentru a 
lupta împotriva oricărei forme de violenţă 
domestice. În acest context, oficialul mol-
dovean a menţionat intrarea în vigoare în 
anul 2008 a legii cu privire la prevenirea şi combaterea vi-
olenţei în familie, prin care specificul acestei forme de vio-
lenţă a fost recunoscut şi care constituie un progres normativ 
semnificativ, a opinat Vitalie Pîrlog.

Profitînd de ocazie, ministrul Justiţiei al Republicii Mol-
dova a salutat iniţiativa Consiliului Europei de a elabora o 
convenţie specială în acest domeniu şi a lansat un apel că-
tre statele participante de a pune accentul pe activităţile de 
informare şi sensibilizare, pe activităţile vizînd agresori şi 
pe cele destinate factorilor de decizie sau grupărilor profe-
sionale.

La finalul reuniunii, miniştrii europeni ai Justiţiei au 
adoptat trei rezoluţii.

De asemenea, Vitalie Pîrlog a avut întrevederi cu partici-
panţii la Conferinţă, precum şi cu reprezentanţii Consiliului 
Europei.

Pentru a accesa alocuţiunea ministrului Justiţiei al 
Republicii Moldova rostită în cadrul celei de-a 29-a Con-
ferinţe a Consiliului Europei a miniştrilor Justiţiei, click 
aici.

Cea de-a 29-a Conferinţă a Consiliului 
Europei a miniştrilor Justiţiei

În fiecare an la data de 26 
iunie este marcată Ziua inter-
naţională pentru susţinerea 
victimelor torturii. Scopul 
acestei zile constă în elimina-

rea torturii şi în funcţionarea 
efectivă a Convenţiei împo-
triva torturii şi a altor trata-
mente sau pedepse crude, in-
umane sau degradante. 

La data de 26 iunie 1987, 
a intrat în vigoare Convenţia 
ONU împotriva torturii. În 
anul 1997, Adunarea Gene-
rală a ONU, prin rezoluţia 
52/149, a declarat ziua de 26 
iunie drept Zi Internaţională a 
ONU pentru susţinerea victi-
melor torturii.

Conform acestor stan-
darde, Republica Moldova 
şi-a asumat obligaţiunea de 
a adopta toate politicile efi-
ciente în domeniul prevenirii 
torturii prin măsuri legislati-
ve, administrative, judiciare 
şi educaţionale, astfel, s-a 

Ziua internaţională 
pentru susţinerea victimelor torturii 

impus o interdicţie asupra 
aplicării torturii şi altor pe-
depse şi tratamente cu cruzi-
me, inumane şi degradante. 
Ziua internaţională pentru 

sprijinirea victimelor torturii 
este o ocazie de reafirmare a 
dreptului de a trăi fără teamă 
de tortură. Nu există justifi-
care pentru tortură sau pentru 
orice altă formă de tratament 
sau pedepse crude, inumane 
şi degradante. 

Situaţia din Republica 
Moldova demonstrează că 
tortura rămîne a fi una dintre 
cele mai grave probleme în 
domeniul apărării drepturi-
lor omului. Orice acţiune de 
tortură, tratament inuman şi 
degradant aduce suferinţe nu 
doar victimei, ci şi întregii so-
cietăţi: se agravează starea să-
nătăţii, scăde capacitatea sau 
productivitatea muncii victi-
mei, iar în cazul unor decizii 
de constatare a maltratărilor 

la nivel internaţional, este ne-
voie de despăgubit victima ce 
a fost supusă torturii. 

Protocolul Opţional la 
Convenţia ONU împotriva 
torturii şi altor tratamen-
te crude, inumane sau de-
gradante a intrat în vigoare 
pentru Republica Moldova 
la 24 iulie 2006. Obiectivul 
acestuia constă în stabilirea 
unui sistem de vizite regulate 
întreprinse de către organele 
independente internaţionale 
şi naţionale la locurile  în care 
persoanele sînt private de li-
bertate, în vederea prevenirii 
şi a pedepselor sau tratamen-
telor inumane sau degradan-
te. 

În acest sens, Protocolul 
vizează înfiinţarea unui me-
canism intern independent 
pentru prevenirea torturii. 
Iar la data de 26 iulie 2007, 
Parlamentul Republicii Mol-
dova, prin modificări şi com-
pletări la Legea RM cu pri-
vire la avocaţii parlamentari 
nr. 1349 din 17 octombrie 
1997, adoptă: Centrul pentru 
Drepturile Omului creează un 
Consiliu consultativ în scopul 
acordării de consultanţă în 
exercitarea atribuţiilor avoca-
ţilor parlamentari în calitate 
de Mecanism naţional de pre-
venire a torturii. În compo-
nenţa acestuia, în mod obli-
gatoriu, trebuie să fie incluşi 
reprezentanţi ai asociaţiilor 

obşteşti care activează în do-
meniul protecţiei drepturilor 
omului.

Membrilor Consiliului 
consultativ le-au fost acordate 
prin lege suficiente împuterni-
ciri pentru realizarea sarcini-
lor ce le revin. Astfel, aceştia 
dispun de atribuţiile avocaţilor 
parlamentari în ceea ce priveş-
te accesul liber în orice insti-
tuţie ce urmează a fi vizitată, 
accesul nelimitat la orice in-
formaţie privind tratamentul şi 
condiţiile de detenţie ale per-
soanelor private de liberate, 
dreptul de a alege în mod liber 
locurile pe care intenţionează 
să le viziteze şi persoanele cu 
care doresc să discute.

Totodata, ziua de 26 iunie 
este o zi pentru reînnoirea 
angajamentelor omenirii în 
vederea denunţării acţiunilor 
de tortură şi îndreptăţirea vic-
timelor care au avut de suferit 
de pe urma torturii.

Aceasta zi reprezintă şi o 
şansă pentru a ne exprima so-
lidaritatea cu victimele tortu-
rii şi cu familiile acestora, re-
amintind astfel că fenomenul 
torturii în Republica Moldova 
nu trebuie negat sau neglijat 
de către autorităţi, ci dimpo-
trivă, sînt necesare eforturi 
în comun cu societatea civilă 
în vederea stopării abuzurilor 
şi fenomenului de aplicare a 
torturii.

www.ombudsman.md
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La etapa actuală, profesia de 
jurist este tot mai mult solicitată în 
rîndurile tineretului. Această profe-
sie te familiarizează cu regulile de 
conduită din societate, cu un mod 
de gîndire specific şi nu în ultimul 
rînd înzestrează personalitatea uma-
nă cu o cultură juridică.

În general, tinerii reprezintă o 
pătură socială vulnerabilă, care poa-
te fi uşor afectată de evenimentele 
existente în societate şi, în functie 
de diferite împrejurări, suferă şi cul-
tura juridică a tinerilor. Astfel, prin-
tre factorii care influenţează cultura 
juridică a tînărului jurist (aici se in-
clud şi tinerii care se află la etapa 
studierii dreptului) pot fi evidenţiaţi 
următoarii (lista acestora poate fi 
foarte semnificativă şi variată, voi 
nominaliza doar acei pe care îi con-
sider mai relevanţi):
w Sistemul de învăţămînt şi 

profesionalismul profesorilor – acu-
mularea de cunoştinţe şi cultivarea 
aptitudinilor de orientare în viaţa 

socială în mare parte tînărul le ca-
pătă în cadrul procesului de studii. 
De aceea este foarte important ca 
în cadrul procesului de învăţămînt 
profesorii să manifeste maximum 
de profesionalism şi să fie expo-
nenţi ai inoculării valorilor în con-
ştiinţa discipolilor lor.
w Situaţia politică, economică, 

culturală şi de altă natură în ţară – 
Formarea personalităţii unui tînăr 
jurist nu depinde doar de cunoş-
tinţele teoretice şi conceptualizări 
ipotetice, ci este influenţată şi de 
conjunctura social-politică şi eco-
nomică în care trăieşte.
w Posibilităţile economice per-

sonale, precum şi ale celor din jur 
–„setea” de a-şi asigura un trai de-
cent există în aspiraţiile fiecăruia 
dintre noi. Orice tînăr este influenţat 
psihologic şi educativ de factorul de 
comparare economică. Prin urmare, 
diferenţa stării materiale în societate 
influenţează adeseori modul de abor-
dare a unor probleme, şi în acest sens 
tinerii nu reprezintă o excepţie.
w Caracterul obiectiv şi su-

biectiv al informaţiei redate de 
către mijloacele de informare în 
masă – în societatea contemporană 
mass-media tot mai mult îşi mani-
festă importanţa. Prin intermediul 
acestora se realizează familiariza-
rea societăţii cu evenimentele din 
ţară şi străinătate. În acest sens, o 
importanţă deosebită o constituie 
caracterul obiectiv şi subiectiv al 
informaţiei care este difuzată. Ade-
seori ea poate să nu corespundă re-
alităţii sau să neglijeze veridicitatea 
prin nedifuzare. Ca urmare, un tînăr 
jurist trebuie să tindă să acumuleze 
cît mai multă informaţie, ceea ce îi 
va permite să se orienteze obiectiv 
în fluxul provocărilor existente.

w Aspiraţiile şi tendinţele pros-
pective ale tînărului în domeniul 
profesiei de jurist – acest factor este 
unul de ordin psihologic şi spiritual-
emotiv. Din momentul direcţionării 
sale profesionale prin alegerea pro-
filului respectiv (juridic), tînărul îşi 
formează scopuri şi tendinţe. Prin 
urmare, în funcţie de aspiraţiile 
prospective şi dorinţele de realizare, 
tînărul îşi construieşte o personalita-
te proprie la care doreşte să ajungă. 
Acest factor este foarte important 
din motiv că psihologia omului este 
un element de bază al culturii sale. 
Totodată, doresc să subliniez că in-
existenţa unor aspiraţii profesionale 
sau de altă natură de asemenea influ-
enţează formarea culturii (sau a non-
culturii) juridice a tînărului.
w Nivelul de corupţie din soci-

etate, precum şi cunoaşterea perso-
nală a unor astfel de situaţii – acest 
factor nu reprezintă doar un feno-
men infracţional din societate, ci îşi 
lasă amprenta şi asupra unor relaţii 
care nu sînt legate nemijlocit de 
dreptul penal. Astfel, ciocnirea tot 
mai des cu fenomenul de corupţie 
influenţează diferit asupra tinerilor 
jurişti, ei fiind afectaţi fie pozitiv 
(apariţia dorinţei de a lupta cu acest 
fenomen), fie negativ (apariţia do-
rinţei de a respecta regulile ilegale 
de joc).

Prin urmare, vorbind despre cul-
tura juridică, este necesar să facem 
o distincţie între două concepte (dis-
tincţie realizată de filozoful român 
Constantin Stroe), care sînt foarte 
apropiate, dar nu se identifică: om 
cult (în domeniul dreptului) şi om 
civilizat (în domeniul dreptului).

Om cult în domeniul dreptului 
(şi aici nu se includ numai specia-
liştii domeniului) este acel cetăţean, 
indiferent de profesia lui, care cu-
noaşte cît mai temeinic şi exhaus-
tiv varietatea elementelor ce confi-
gurează structura culturii juridice 
(concepţii şi doctrine juridice, ştiin-
ţele dreptului, jurisprudenţa, starea 

Cultura tînărului jurist şi importanţa lui în cadrul profesiei juridice

Vladimir PALAmARciUc,
student USm (anul ii), membru UJm

„O societate are viitor numai dacă se bazează pe 
cunoaştere.”

Gheorghe DUcA 

legalităţii, reglementarea dreptului 
pozitiv ş.a.). Omul civilizat este cel 
care, chiar dacă nu deţine volumul 
de cunoştinţe din domeniul drep-
tului ca cel pe care l-am numit om 
cult, cunoaşte atît cît îi este necesar 
pentru a respecta legile ţării şi a fi, 
astfel, un bun cetăţean. 

În lumina celor menţionate mai 
sus, doresc să subliniez că un tînăr 
jurist trebuie să fie în primul rînd 
civilizat juridic, şi abia apoi cult în 
domeniul dreptului, deoarece în caz 
contrar poate apărea problema cri-
minalităţii în rîndurile tineretului, 
care este una stringentă la noi în so-
cietate. Acest fapt poate fi confirmat 
de datele prezentate de MAI privind 
criminalitatea în rîndurile tinerilor 
pentru anul 2007. Astfel, din nu-
mărul total de infractori, 8201 de 
persoane fac parte din categoria de 
vîrstă 16-29 ani, ceea ce constituie 
53,6 % din numărul total. Aceasta 
ne dovedeşte nivelul general scăzut 
al culturii juridice în rîndurile tine-
retului.

În mod special există şi o altă 
problemă legată numai de tinerii ju-
rişti, aceasta fiind de ordin spiritual-
psihologic. Prin urmare, mulţi tineri 
în procesul de studiere a dreptului, 
aruncînd o privire asupra viitoru-
lui profesional, se află într-o stare 
de incertitudine şi decepţie privind 
posibilitatea practicării profesiei de 
jurist, precum şi alegerea unui do-
meniu concret de activitate.

Pentru a evita astfel de proble-
me, tînărul jurist trebuie să fie mo-
tivat şi îndemnat spre nişte idealuri. 
În acest sens, activitatea practică a 
tînărului este o motivaţie forte pen-
tru aspiraţiile sale profesionale.

Urmînd această idee, doresc să 
subliniez că activitatea practică, pe 
baze obşteşti, pe lîngă unele insti-
tuţii de stat sînt binevenite pentru 
un tînăr jurist. În calitate de exem-
plu poate servi instituţia ajutorului 
netitular al procurorului. Această 
instituţie oferă posibilitate tinerilor 

jurişti să se familiarizeze cu dome-
niul real de activitate a specialiştilor 
în domeniu, cu raporturile organe-
lor procuraturii cu alte structuri de 
stat, cu modul de întocmire a acte-
lor oficiale (întocmirea proiectelor 
de ordonanţe de refuz de începere 
a urmăririi penale, proiecte de or-
donanţe de începere a urmăririi pe-
nale, demersuri adresate organelor 
statului etc.).

În acest context, consider că ar fi 
foarte oportun de format o structură 
de tineret pe lîngă Baroul de Avo-
caţi al Republicii Moldova. Aceas-
tă instituţie este un veritabil centru 
de practică juridică şi, prin urmare, 
formarea unei structuri de tineret – 
în cadrul căreia tinerii ar putea să ia 
cunoştinţă de modul de întocmire a 
actelor juridice, să lucreze asupra 
unor proiecte legislative (mai ales 
că, probabil, fiecare avocat întîmpi-
nă în practica sa coliziuni şi lacune 
normative şi legislative), să facă 
studii de caz şi multe altele – ar fi 
foarte oportună şi solicitată de către 
tinerii care îmbrăţişează profesia de 
jurist.

Constituirea unor astfel de 
structuri, privită în aspect general, 
nu ar însemna un beneficiu doar 
pentru tineret, ea ar avea finalităţi 
constructive şi pentru sistemul do-
meniului juridic, deoarece tinerii 
care studiază dreptul sînt veritabili 
generatori de idei noi şi a unor vi-
ziuni prospective, care pot avea o  
contribuţie benefică pentru diferite 
domenii ale dreptului.

În concluzie, aş dori să menţi-
onez că tinerii jurişti sînt o pătură 
socială ideologizată, a căror cul-
tură juridică este influenţată de o 
multitudine de factori. Prin urmare, 
dacă tînărul jurist este înzestrat cu 
o anumită cultură juridică, aceasta 
trebuie să fie civilizată, şi ulterior, 
cu ajutorul structurilor competen-
te, transpusă în practică, astfel ca 
să contribuie la dezvoltarea socie-
tăţii. 

Copiii din Grupul de Lucru pentru Moni-
torizarea Drepturilor Copilului în Moldova, 
creat în iulie 2008, la iniţiativa CIDDC, au 
prezentat, în atelierele precedente, în faţa ofici-
alilor, partenerilor şi mass-media, observaţiile 
lor cu privire la Dreptul Copilului la Educaţie 
(noiembrie 2008), Dreptul la Protecţie împo-
triva Violenţei şi Neglijării (ianuarie 2009) şi 
Dreptul la Participare (martie 2009). Următo-
rul drept ce va fi monitorizat de copii, pe dura-
ta vacanţei de vară, va fi Dreptul la Odihnă şi 
Timp Liber. 

„Duc greutăţi, lucrează la temperaturi înal-
te în cîmp, sînt obligaţi să cerşească din casă în 
casă sau în stradă”; „Pleacă peste hotare, îm-
preună cu părinţii, să muncească la construc-

Copiii între educaţia prin 
muncă şi exploatarea 
prin muncă

ţii, în casele oamenilor ori la tăiat copaci”; 
„Toamna părinţii l-au luat de la şcoală, ca să 
culeagă roada”; „Pot fi văzuţi lucrînd acasă la 
învăţători, în schimbul unor note mai bune”; 
„Copiii singuri acasă ţin întreaga gospodărie, 
cu o vacă, pămînturi, cal” – sînt fragmente din 
istorii ale copiilor exploataţi prin muncă, pe 
care copiii din Grupul de Monitorizare le-au 
povestit, luni, în faţa jurnaliştilor din 14 medii 
din ţară, veniţi să-i asculte. Fiecare din cei 22 
de copii a relatat situaţii din propria comuni-
tate, dar au constatat, împreună cu experţii lor 
adulţi – Iosif Moldovanu şi Daniela Platon, că 
această stare de lucruri este caracteristică pen-
tru mai multe localităţi din ţară. 

„O altă constatare făcută de copii, în prima 

zi a atelierului, este faptul că şi copiii şi adul-
ţii ştiu mai puţin despre consecinţele formelor 
grave ale muncii copilului asupra sănătăţii, 
educaţiei şi dezvoltării copilului”, afirmă pre-
şedintele CIDDC, Cezar Gavriliuc. 

De altfel, iniţiativa copiilor din Moldova 
de promovare şi monitorizare a Convenţiei 
privind Drepturile Copilului reuneşte copii din 

20 de comunităţi ale ţării, avînd vîrste cuprinse 
între 12 şi 17 ani, şi se află acum, ca exem-
plu de bună practică, în atenţia Alianţei pentru 
Drepturile Copilului din Anglia şi a Grupului 
ONG-urilor pentru Convenţia ONU privind 
Drepturile Copilului, cu sediul la Geneva.

Copiii din Grupul de Lucru pentru Moni-
torizarea Drepturilor Copilului în Moldova se 
afirmă ca experţi şi persoane-resursă în dreptu-
rile copilului, organizînd, împreună cu colegii 
de şcoală, acţiuni de pledoarie la nivel local, 
participînd la emisiuni radio şi tv sau scriind 

articole pentru buletinul informativ al grupului, 
„Monitorul Oficial al Drepturilor Copilului”, 
ajuns la ediţia a 9-a. De asemenea, membrii 
grupului au avut o contribuţie proprie la ela-
borarea indicatorilor de monitorizare, adaptaţi 
pentru copii, care vor face conţinutul primului 
ghid practic pentru monitorizarea drepturilor 
copilului în Republica Moldova, iar vocea lor 

este citată tot mai des în stu-
diile şi rapoartele realizate de 
adulţi.   

Proiectul „Copiii moni-
torizează respectarea propri-
ilor drepturi” este realizat de 
Centrul de Informare şi Do-
cumentare privind Drepturile 
Copilului, cu sprijinul acordat 
de organizaţia suedeză „Sal-
vaţi Copiii”, Misiunea Orga-
nizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE) 
în Moldova, Agenţia Suedeză 
de Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (Sida) şi Fun-
daţia SOROS Moldova. 

Mesajul Grupului de Lucru al Copiilor pen-
tru Monitorizarea Drepturilor Copilului este: 
„În Moldova toate lucrurile trebuie să înceapă 
cu dreptul. Cu dreptul copilului”. 

Informaţii: 
Cezar Gavriliuc, Daniela Platon, Veaceslav 

Luca (CIDDC)
Tel.: 72 65 98, 74 78 13, 74 46 00. 
E-mail: ciddc@yahoo.com, monitor.chil-

drights@gmail.com. 
Web: http://www.childrights.md/ 
Partener în comunicare: „URMA ta”

Dreptul copilului la protecţie împotriva exploatării prin muncă se află 
pe agenda reuniunii de vacanţă a copiilor care monitorizează drepturile 
copilului în Moldova    

Cei 22 de copii din Moldova care monitorizează drepturile copilului 
s-au reunit, începînd cu 22 iunie 2009, la Chişinău, în cel de-al şaselea 
atelier de lucru – de această dată pentru a prezenta istoriile lor perso-
nale sau cele ale colegilor despre modul în care este respectat sau încăl-
cat Dreptul Copilului la Protecţie împotriva Exploatării prin Muncă. Pe 
agenda atelierului, organizat de Centrul de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului (CIDDC), se află, de asemenea, formularea 
concluziilor finale privind situaţia Drepturilor Copilului în Moldova, la 
un an de la lansarea acestei iniţiative de monitorizare în Moldova.  
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Amnesty International 
din R. Moldova (AIM) este 
îngrijorată de faptul că după 
două luni de la demonstraţiile 
din Chişinău – care au urmat 
după alegerile parlamentare 
din 5 aprilie şi au dus la dez-
ordinile şi violenţele din 7 
aprilie 2009 – a fost atins un 
progres neesenţial în inves-
tigarea sutelor de declaraţii 
privind maltratarea şi tortura 
din partea poliţiştilor. Orga-
nizaţia este, de asemenea, în-
grijorată de faptul că activiştii 
societăţii civile şi politicienii 
de opoziţie sînt persecutaţi şi 
riscă să facă închisoare pentru 
exercitarea paşnică a dreptu-
lui la libertatea de exprimare, 
precum şi de faptul că ONG-
urile locale sînt persecutate 
aparent pentru activităţile 
acestora de monitorizare a 
drepturilor omului. Alegerile 
repetate sînt programate pen-
tru 29 iulie, iar Amnesty In-
ternational îi este frică de un 
nou val de încălcări ale drep-
turilor omului.

Tortura şi maltratarea 
Potrivit directorului exe-

cutiv Evgheni Goloşceapov, 
AIM a atras în mod repetat 
atenţia asupra faptului că tor-
tura şi maltratarea persoane-
lor aflate în custodia poliţiei 
constituie o problemă siste-
matică în Republica Moldo-
va. Eşecul în desfăşurarea 
investigaţiilor efective ale 
afirmaţiilor de tortură şi în 

tragerea la răspundere a celor 
vinovaţi a generat imunitate 
larg răspîndită pentru astfel 
de acţiuni.

CEDO condamnă 
vehement tortura

În opinia aceleiaşi surse, 
într-o decizie emisă pe 16 
iunie curent  împotriva Mol-
dovei, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO) 
a conchis că Serghei Gurgu-

rov a fost supus torturii în 
anul 2005, plîngerea lui nu a 
fost investigată în modul co-
respunzător, iar el a fost lipsit 

de garanţii legale efective. 
Decizia prevede că „procu-
ratura nu a întreprins nici un 
efort autentic de a investiga 
cazul şi a descoperi adevărul. 
Din contra, există motive de 
crezut că aceasta a încercat să 
acopere faptele şi să creeze 
impedimente astfel încît să 

facă imposibilă identificarea 
şi pedepsirea celor vinovaţi”.

„Sute de oameni au fost 
reţinuţi în timpul şi nemijlo-
cit după demonstraţii. Reţi-
nerile continuă pe măsură ce 
colaboratorii poliţiei studiază 
materialele video cu eveni-
mentele respective. Nu este 
cunoscut numărul exact al 
celor reţinuţi, dar reieşind din 
relatările ONG-urilor locale, 
«MEMORIA», Promo-Lex, 
Institutul pentru Drepturile 
Omului, CReDO şi altele, cir-
ca 150 oameni au relatat că au 
fost maltrataţi de poliţie. Avo-
caţii reprezentanţi ai victime-
lor torturii şi altor tipuri de 
maltratare din partea poliţiei 
au menţionat faptul că inves-
tigarea acestor plîngeri nu s-a 
prea mişcat din loc; trezeş-
te îngrijorări faptul că unul 
dintre avocaţi a confirmat că 
majoritatea clienţilor lui şi-au 
retras plîngerile de maltrata-
re, făcînd referire la hărţuirea 
de către colaboratorii locali 
de poliţie”, se menţionează 
într-o declaraţie a AIM.

Totodată, membrii AIM 
consideră binevenit faptul că 
autorităţile moldoveneşti au 
invitat un expert internaţional 
în medicină legală să participe 
la autopsia cadavrului lui Va-
leriu Boboc, care a decedat 
în circumstanţe controversate 
în timpul demonstraţiilor din 
7 aprilie. Dar, totodată, face 
apel către autorităţi să asigure 
investigarea promptă, inde-

pendentă, imparţială şi exha-
ustivă a tuturor plîngerilor de 
maltratare de către poliţie şi 
că oricine va fi identificat în 
mod echitabil ca fiind respon-
sabil să fie adus în faţa justiţi-
ei în conformitate cu obligaţi-
ile Moldovei în baza legislaţi-
ei internaţionale în domeniul 
drepturilor omului.

Ludmila Popovici, direc-
tor executiv la Centrul Medi-
cal de Reabilitare a victime-
lor torturii „Memoria”, ne-a 
informat că în prezent bene-
ficiază de asistenţă medicală 
şi psihologică, în cadrul Cen-
trului, 65 de persoane care au 
avut de suferit după 7 aprilie. 
Printre acestea se găseşte şi 
un minor de 15 ani. Majori-
tatea celor care au avut de 
suferit au vîrsta cuprinsă între 
22-25 de ani. Victimele acuză 
sindromul de stres postrau-
matic, traume craniocerebra-
le, afecţiuni ale rinichilor, 
diverse fracturi.

Hărţuirea apărătorilor 
drepturilor omului şi a 
organizaţiilor societăţii 
civile 

Potrivit lui Goloşceapov, 
într-o scrisoare către primul- 
ministru, la 29 aprilie, orga-
nizaţia şi-a exprimat îngrijo-
rarea referitor la faptul că cel 
puţin şapte ONG-uri, inclusiv 
oficiul local al Amnesty Inter-
national, au primit scrisori din 
partea Ministerului Justiţiei 
datate cu 16 aprilie prin care 

cereau ca fiecare organizaţie 
să-şi explice poziţia vizavi de 
revolte şi să expună măsurile 
luate de organizaţie pentru 
prevenirea şi oprirea violenţei, 
precum şi pentru asigurarea 
respectării Legii cu privire la 
întruniri. Aceste şapte organi-
zaţii şi altele patru au primit, 
de asemenea, somaţii neaştep-
tate din partea inspectoratelor 
fiscale locale, datate cu 24 
aprilie, în care li se cerea să 
prezinte pînă la 28 aprilie do-
cumentele financiare pentru 
anii 2008 şi 2009 şi să iden-
tifice sursele lor de venituri 
şi cheltuieli. „La 28 aprilie, 
oficiul Amnesty International 
în Moldova a fost vizitat de 
reprezentanţii inspectoratului 
fiscal local, care au cerut ca 
organizaţia să prezinte o co-
pie cu lista membrilor care au 
depus cotizaţii de membru. În 
plus, timp de cîteva zile, înce-
pînd cu 9 aprilie, oficiul Am-
nesty International Moldova a 
fost supravegheat de persoane 
neidentificate. Într-un răspuns 
adresat Amnesty International 
pe 22 mai, Ministerul Justiţiei 
a declarat că acţiunile auto-
rităţilor fiscale de stat nu au 
legătură cu acţiunile Ministe-
rului Justiţiei şi că Ministerul 
Justiţiei a acţionat în confor-
mitate cu legea. Autorităţile 
fiscale de stat nu au dat nici 
o explicaţie”, a mai remarcat 
sursa citată.

 Stelina CIOBAnU

Încă mai rămîn îngrijorări serioase privind drepturile omului, susţine AIM 

O femeie din Briceni şi-a 
vîndut copilul cu 12 lei

   O femeie de 29 de ani din raionul Bri-
ceni a încercat să-şi vîndă copilul nou-năs-
cut  pentru doar  12 lei. Femeia ameninţa 
cumpărătoarea că dacă nu-l cumpără, atunci 
îl va ucide, pentru că acasă mai are încă trei 
copii şi pe acesta nu are cu ce-l creşte.

Femeia care a cumpărat copilul a mărturi-
sit poliţiştilor că la 18 iunie se afla la    auto-
gara din raionul Briceni şi aştepta una, maxi 
taxi cînd suspecta s-a apropiat de ea  şi i-a 
cerut 200 de lei pentru copilul pe care îl ţi-
nea în braţe – o fetiţă de zece zile. La rîndul 
său, femeia i-a răspuns că nu are nevoie de un 
copil nou-născut şi nici nu dispune de aceşti 
bani. Atunci,  Oxana Elinciuc a spus că, dacă 
nu îl cumpără nimeni, se duce şi îl ucide, de-
oarece nu are cu ce-l creşte şi nu doreşte sa-l 
îngrijească. De teamă pentru copil, Elena To-
deraşcu i-a spus femeii că îl cumpără cu 12 
lei, fiindcă mai mult nu are, iar femeia a căzut 
de acord. Întrebată dacă micuţa are documen-
te, aceasta a răspuns că nu are nimic, fiindcă a 
născut-o de una singură, cu zece zile în urmă, 
într-un garaj din apropiere. Femeia, uimită, a 
luat copilul, iar mama şi-a luat banii şi a ple-
cat, lăsîndu-şi bebeluşul în braţele femeii care 
îi plătise. „Cumpărătoarea” nou-născutului a 
luat copilul acasă, unde l-a spălat, l-a hrănit, 
i-a pus un nume – Maria – şi a sesizat forţele 
de ordine. Actualmente, copilul este internat 
în secţia de reanimare a spitalului raional din 

Briceni, starea lui fiind critică, dar stabilă. În 
scurt timp, femeia a fost identificată şi reţinută. 
În cadrul cercetărilor, s-a stabilit că femeia lo-
cuieşte în satul Mărcăuţi, raionul Briceni, şi că 
mai are trei copii. Pentru fapta comisă, Oxana 
Elinciuc va fi decăzută din drepturi şi riscă pînă 
la 20 de ani de închisoare.

Agenţii de turism suspectate de 
organizarea migraţiei ilegale

 O agenţie de turism din capitală este sus-
pectată că ar fi organizat migraţia ilegală a 
cel puţin 30 de persoane. Potrivit Ministeru-
lui Afacerilor Interne (MAI), două microbu-
ze cu 30 de pasageri au fost reţinute, zilele 
trecute, la intrarea în postul vamal Leuşeni 
pentru un control de rutină. Pasagerii deţi-
neau paşapoarte cu vize româneşti colective 
şi au declarat poliţiştilor că pleacă la odihnă 
în România, prin intermediul unei firme din 
Chişinău. Ulterior, cercetările poliţiei au sta-
bilit că, de fapt, în România turiştii erau aş-
teptaţi de intermediari, care le înmînau acte 
false pentru Europa, după care, fiind însoţiţi 
de aşa-numiţi „ghizi”, traversînd Ungaria, 
ajungeau în Italia. Pentru serviciile acordate, 
cetăţenii achitau între 3500 şi 4200 de euro. 
Pe numele directorului  firmei turistice a fost 
deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vino-
vat, suspectul riscă o amendă între zece şi 16 
mii de lei ori închisoare de la 3 pînă la 5 ani. 

O altă reţea de migraţie ilegală, depistată de 
oamenii legii, era organizată prin intermediul 
unei  federaţii de sport. Potrivit MAI, vicepre-
şedintele acestei federaţii era şi fondatorul unei 
firme de turism şi tot el persoana care organiza 
migraţia ilegală. Vicepreşedintele federaţiei ac-
tiva în complicitate cu o fostă angajată al unei 
agenţii de turism, precum şi cu un medic-şef al 
unu club sportiv din capitală. Pentru a se vedea 
ajunşi peste hotarele ţării, oamenii trebuiau să 
achite între 3000 şi 4500 de euro. Dacă vor fi 
găsişi vinovaţi, suspecţii riscă pînă la 5 ani de 
puşcărie.

Un profesor de la USMF prins în 
flagrant

Şefa de studii a catedrei „Fiziologie” din 
cadrul  Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din Chişi-
nău, Svetlana Lozovan, a fost prinsă în fla-
grant în momentul în care primea de la un 
student suma de 50 de euro pentru a-l ajuta să 
lichideze o restanţă.

Potrivit MAI, Lozovan activa în com-
plicitate cu alţi cîţiva profesori din cadrul 
acestei instituţii de învăţămînt superior. Oa-
menii legii susţin că suspecţii de o perioadă 
îndelungată de timp estorcau şi primeau bani 
de la studenţi pentru susţinerea examene-
lor, sumele variind între 100 şi 150 de euro. 
Potrivit aceleiaşi surse, profesorii aveau 
o tehnică specială de acumulare fraudu-
loasă a banilor: la finele anului doi de stu-
dii, studenţii urmau să susţină examenul la 
disciplina „Fiziologie”. Deşi  bine pregă-
tiţi, aceştia erau picaţi la examen dacă nu 
achitau suma cerută de profesori, urmînd 
să se prezinte la sesiunea suplimentară. 
Veniţi a doua oară, discipolilor li se impunea o 
taxă obligatorie –100 euro pentru examenul în 
scris şi 50 euro pentru test. Banii erau primiţi 
chiar în biroul de serviciu. Mai mult ca atât, 
cei care plăteau taxa erau instruiţi asupra mo-
dului în care vor susţine acest examen, şi anu-
me: la susţinerea examenului în scris studen-
ţii primeau instrucţiunea de a scrie orice temă 
de la materia „Fiziologie” pe care o cunosc, 
urmînd ca profesoara să noteze numărul bile-
tului numai după ce lua cunoştinţă de lucrare. 
După ce au percheziţionat biroul dnei Lozo-
van, în sertare au mai fost depistate alte  2750 
de euro, 300 de dolari SUA şi 4500 lei, o parte 
din ei fiind plasaţi în plicuri, pe care erau in-
dicate numele studentului, grupa de studii şi 
suma achitată.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă 
pînă la zece ani de puşcărie.

S.C.

Cronica poliţistă
Orfanii trăiesc în 
condiţii proaste, 

iar minorii deţinuti la 
Lipcani sînt 

pedepsiţi prea aspru 
Acestea sînt concluziile avocatului 

parlamentar pentru protecţia drepturilor 
copilului, Tamara Plămădeală, care a vi-
zitat şcoala specială de tip internat pentru 
copii cu devieri de comportament de la 
Soloneţ, raionul Soroca, şi penitenciarul 
pentru minori din Lipcani. 

Şcoala de la Soloneţ nu are, de cel 
puţin doi ani, un specialist psiholog, care 
ar asigura reabilitarea copiilor. Corpul di-
dactic este îmbătrînit şi nu poate asigura 
calitatea instruirii conform cerinţelor şi 
programelor şcolare actuale. Acelaşi pro-
fesor face concomitent lecţii cu elevii de 
clasa a 5-a şi a 6-ea. 

Plămădeală a constatat că nivelul de 
cunoştinţe este scăzut la majoritatea co-
piilor. Totodată, avocatul copilului a de-
pistat numeroase cazuri cînd copiii sînt 
ţinuţi mai mult decît prevede termenul 
maxim de şedere. Unii copii sînt orfani şi 
nu au unde se duce după ce sînt eliberaţi, 
iar condiţiile de trai sînt nesatisfacatoare. 

La Lipcani, avocatul copilului a con-
statat că în multe cazuri pedeapsa aplicată 
minorilor este mult prea aspră şi nu este în 
beneficiul lor. 

Ca urmare a încălcărilor depistate, 
avocatul copilului a înaintat o serie de re-
comandări tuturor organelor responsabile 
de soarta acestor instituţii şi a copiilor 
care se află în ele.
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Banca de Economii (BEM), 
unde statul este acţionar majoritar, 
va cumpăra „Investprivatbank” care 
se află în proces de faliment. Astfel, 
clienţii „Investprivatbank” şi depo-
nenţii care au rămas şi ei faliţi vor 
deveni clienţii Băncii de Economii. 
Anunţul a fost făcut prin intermediul 
serviciului de presă al Guvernului. 
În urma tranzacţiei, „toate activele 

şi pasivele «Investprivatbank» vor 
trece la BEM, ceea ce înseamnă că 
deponenţii băncii căreia i s-a retras 
licenţa vor deveni automat deponenţi 
ai BEM, asigurîndu-se în acest mod 
protejarea tuturor drepturilor lor”, 
se menţionează în comunicatul de 
presă al Guvernului R. Moldova. În 
comunicatul de presă al autorităţilor 
Republicii Moldova se mai menţio-
nează că retragerea licenţei „Inves-

Deponenţii „Investprivatbank” vor deveni 
clienţii Băncii de Economii 

tprivatbank” s-a efectuat conform 
legislaţiei în vigoare şi în scopul 
protejării drepturilor deponenţilor. 
Reamintim că  licenţa de activitate a 
„Investprivatbank” a fost retrasă la 
19 iunie de către Banca Naţională a 
Moldovei (BNM) ca urmare a unor 
controale efectuate. În baza rapoar-
telor financiare, BNM susţine că  a 
depistat încălcări ale normelor pru-

denţiale, ceea ce a implicat necesi-
tatea şi efectuarea respectivă a unui 
control complex pe teren în martie-
mai 2009. 

Puşi serios pe proteste 
De la anunţarea faptului că ban-

ca în care şi-au făcut depunerile 
băneşti a dat faliment, deponenţii 
„Investprivatbank”, care nu cred 
că-şi vor mai primi banii înapoi, au 

iniţiat, la începutul săptămînii cu-
rente, acţiuni de protest. Zilnic în 
faţa sediului central, dar şi în faţa fi-
lialelor băncii, deponenţii se adunau  
pentru a-şi cere înapoi economiile 
de-o viaţă. Banca Naţională a Mol-
dovei (BNM),  care este şi lichida-
torul băncii „Investprivatbank”, dar 
şi autotrităţile centrale promit şi dau 
asigurări că deponenţii îşi vor primi 
sumele depuse în această structură 
financiară. Fără niciun rezultat de 
la filialele băncii falimentare, depo-
nenţii „Investprivatbank” au protes-
tat şi în faţa Guvernului. Oamenii au 
venit să se plîngă şi să se roage celor 
de la guvernare să-i ajute să-şi recu-
pereze resursele depuse la banca cu 
pricina. „Am 16 mii de lei datorie 
numai către «Termocom», cei 25 de 
mii de lei pe care-i aveam în bancă 
erau împrumutaţi de la cineva, ca 
să pot să-mi achit cumva datoriile. 
Acuma ce va fi cu mine, voi fi depo-
sedată şi de apartement?”, spune cu 
lacrimi în ochi o pensionară din ca-
pitală. „De ce nu ne lăsaţi să intrăm, 
oamenii au venit să ceară ajutor, li 
s-a furat sudoarea muncii lor, ce să 
facem acum?”, se aude un alt de-
ponent, de asemenea pensioar. „Eu 
acuma trebuie să merg la operaţie, 
bani nu am. Pe gratis operaţii în ziua 
de azi nimeni nu face. Ne-au hoţit, 
ce face conducerea noastră, ce fel de 
democraţie avem? Ce fel de patrie 
care nu-şi iubeşte cetăţenii?”, spune 
plîngînd o altă pensionară în aceeaşi 
situaţie ca şi sutele de oameni din 
faţa Guvernului. La rîndul lor, auto-
rităţile susţin că oamenii nu au mo-
tive de îngrijorare şi că-şi vor primi 
înapoi banii pe care-i aveau depozi-

taţi la „Investprivatbank”. „Eu le-aş 
sugera oamenilor la această etapă să 
aştepte decizia BNM. De a organiza 
proteste nu este o soluţie la această 
etapă”, a declarat Igor Dodon, mi-
nistrul Economiei. Promisiunile lui 
Dodon au fost repetate şi de către 
guvernatorul BNM Leonid Talmaci, 
care a încercat să convingă oamenii 
că îşi vor ridica banii. „Noi avem 
experienţă în acest sens, în majoria-
te absolută banii au fost achitaţi sută 
la sută”, a declarat Leonid  Talmaci. 
Guvernatorul BNM a recomnadat 
oamenior să nu intre în panică şi 
le-a promis că timp de o lună  va fi 
clar cînd şi unde îşi vor ridica banii. 
Oamenii urmează să fie contactaţi 
personal şi informaţi despre locul 
şi ziua în care li se va întoarce ba-
nii. Totodată, autorităţile au ţinut 
să menţioneze că pentru deponenţii 
altor structuri financiare nu există 
riscuri de a se pomeni într-o situaţie 
similară celor de la „Investprivat-
bank”. Pentru că alte bănci nu sînt 
în fază de faliment.   

Totuşi nu au crezut şi au 
înaintat condiţii 

Deponenţii nu au crezut în pro-
misiunile celor de la guvernare şi 
s-au îndreptat către sediul BNM. 
Pentru că nimeni nu a ieşit să vor-
bească cu ei, protestatarii au blocat 
circulaţia pe bulevardul Renaşterii. 
În timpul protestului din faţa BNM, 
deponenţii „Investprivatbank” au 
semnat o petiţie comună şi au înain-
tat conducerii Republicii Moldova 6 
condiţii. Documentul a fost adresat 
preşedintelui Republicii Moldova 
Vladimir Voronin, premierului Zi-

naida Greceanâi şi guvernatorului 
BNM Leonid Talmaci. Astfel, pro-
testatarii au cerut ca în termen de cel 
mult trei săptămîni să le fie întorşi 
banii „pînă în ultimul bănuţ, care 
le-au fost furaţi”. Oamenii cer ca 
banii să le fie daţi înapoi din contul 
rezervelor BNM. De asemenea, de-
ponenţii faliţi au cerut ca  toate bu-
nurile mobile şi imobile ale băncii 
să fie sechestrare iar ulterior scoase 
la licitaţie, conducătorii care s-au fă-
cut vinovaţi de falimentarea băncii 
să fie traşi la răspundere. În petiţie 
oamenii au cerut ca toate aceste ac-
ţiuni să fie realizate pînă la 29 iulie, 
adică pînă la alegerile parlamentare 
anticipate, iar ei, precum şi întreaga 
societate, să fie informaţi în perma-
nenţă despre îndeplinirea cerinţelor 
expuse în petiţie. Disperată şi fără 
gram de speranţă că va reuşi să-şi 
recupereze banii, o femeie a venit 
la BNM cu un borcan de benzină în 
sacoşă. Femeia a ameninţat autori-
tăţile că-şi va da foc dacă nu i se în-
torc banii depuşi în bancă. „Cine nu 
mă crede puteţi să mirosiţi, o port cu 
mine de dimineaţă. Eu nu mai am ce 
pierde, aicea ard”, striga disperată 
femeia. Din fericire, femeia nu şi-a 
realizat ameninţarea sub presiunea 
mulţimi care o înconjura. La înce-
putul săptămînii curente directorul 
„Investprivatbank”, Ivan Kirpalov, 
a fost arestat pentru o perioadă de 
25 de zile, fiind suspectat de încăl-
carea regulilor de creditare. Alături 
de Kirpalov au mai fost arestaţi alţi 
doi angajaţi ai băncii. 

Laura DUMBRAVă 

Ţările Uniunii Europene se află din nou 
sub riscul de a rămîne fără aprovizionare cu 
gaze naturale furnizate din Federaţia Rusă. 
Şi asta după ce la 
sfîrşitul anului trecut 
europenii au îngheţat 
în casele lor din cau-
za unei crize similare. 
La începutul săptă-
mînii curente, premi-
erul rus Vladimir Pu-
tin a dat un ultimatum 
Ucrainei să-şi  achite 
toate datoriile pînă 
la 7 iulie curent. În 
caz contrar, Rusia va 
întrerupe livrările de 
gaze către Ucraina. 
Respectiv şi UE va fi 
privată de acest serviciu, întrucît toate reţelele 
de tranzit care asigură Europa cu gaz trec pe 
teritoriul Ucrainei.    

Europa refuză să crediteze Ucraina  
Federaţia Rusă măreşte presiunile asupra 

Ucrainei. Primul-ministru rus, Vladimir Putin, 
a dat practic un ultimatum Kievului, anunţînd 
că dacă Gazprom nu primeşte de la Nafto-
gaz banii în timpul stabilit, Rusia îşi rezervă 
dreptul să acţioneze. În acelaşi timp, europe-
nii au refuzat anterior să crediteze Ucraina cu 
bani, în timp ce experţii economici ruşi spun 
că vecinii de la est ai Republicii Moldova au 
destui bani pentru a plăti, sugerîndu-i să „uti-
lizeze rezervele de aur”. Aşadar, în cazul în 
care Ucraina nu-şi va plăti datoriile către Fe-

deraţia Rusă până la 7 iulie, Rusia îşi rezervă 
dreptul să acţioneze. „Acţiunile vor reieşi din 
respectarea drepturilor contractuale şi de dis-

ciplină”, a anunţat 
Putin la începutul 
săptămînii cu-
rente. Totodată, 
premierul rus a 
precizat că Fede-
raţia Rusă a plătit 
consumator i lo r 
europeni factura 
pentru tranzitul de 
gaz prin Ucraina 
pînă la începutul 
anului 2010, cre-
ditînd ţara cu 2,2 
miliarde dolari, 
fără procent de do-

bîndă. „Este un credit fără precedent. De ce 
doar Rusia trebuie să-şi asume asemenea sar-
cini grele?”, s-a întrebat fostul preşedinte de 
la Moscova. Premierul rus a făcut aluzie şi la 
rezervele valutare şi cele de aur ale Ucrainei, 
spunînd că cele 27,8 miliarde dolari aflate în 
depozitele băncii naţionale ucrainene ar putea 
fi o soluţie. Comisarul european, José Manuel 
Barosso, a anunţat încă de vineri că europenii 
ar putea simţi o nouă criză a gazului începînd 
cu sătămînile următoare. Totodată, acesta a 
informat Consiliul CE „despre problemele 
tot mai mari pe care le întîmpina Ucraina în a 
plăti pentru gazul rusesc”. Amintim că factura 
Naftogaz Ucraina pentru gazul rusesc primit 
în luna iunie  2009 constituie cca 644 milioa-
ne dolari americani. 

Europa sub riscul de a rămîne 
fără gaz

O busculadă violentă ca în filmele poli-
ţiste cu pumni şi nasuri sparte, cu îmbrîn-
celi şi lovituri s-a produs, la sfîrşitul săptă-
mînii trecute, în una din sălile de şedinţă a 
Judecătoriei Călăraşi.

În chiar momentul în care judecătoarea 
Valentina Kriucikova pronunţa sentinţa în 
cazul a trei foşti poliţişti ai batalionului 
cu destinaţie specială „Fulger”, judecaţi 
pentru maltratarea unui locuitor al satului 
Hirova, unul din cei trei inculpaţi, la auzul 
pedepsei de şase ani de 
închisoare stabilite de 
instanţă, s-a repezit că-
tre un martor, aplicîn-
du-i două lovituri pu-
ternice în faţă, ultimul 
căzînd jos.

Imediat s-a declan-
şat o busculadă în care 
au fost atraşi mai mulţi 
din cei prezenţi în sala 
arhiplină, timp în care 
un alt inculpat, care 
a încasat prin aceeaşi 
sentinţă patru ani de 
închisoare, a reuşit să 
fugă din sală. Abia auzind ţipetele ce răz-
băteau din sală, poliţiştii care stăteau după 
uşa sălii au intrat încercînd să liniştească 
spiritele. Din neştiinţă, în loc să pună cătu-
şele inculpatului-agresor, poliţiştii i le-au 

aplicat martorului bătut şi însîngerat.
În final, ordinea a fost restabilită, jude-

cătoarea ducîndu-şi la capăt misiunea, dar 
fără de inculpatul evadat care ar fi trebuit 
să fie luat imediat sub strajă.

Potrivit lui Nicolae Timuş, şeful satu-
lui-major al Comisariatului raional de po-
liţie, fugarul nu a fost prins nici pînă azi.

Procurorul adjunct al raionului Călă-
raşi, Dinu Triboi, a comunicat că la de-
mersul judecătoarei Valentina Kriucikova, 

Procuratura raionului va examina acţiuni-
le ilegale ale inculpaţilor, cu urmările de 
rigoare şi alte aspecte ale cazului pentru 
a stabili circumstanţele în care s-a putut 
produce acest incident ieşit din comun.

S-au bătut pînă 
la sînge în sala de judecată 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Doresc să-mi continui studiile într-o şcoală 
profesională sau de meserii. Am auzit însă că în-
tre aceste şcoli există o oarecare deosebire. Pen-
tru a mă decide unde să învăţ mai departe, rog  
să expuneţi pe scurt ce spune legea despre aceste 
două forme de învăţămînt. 

Lilian crudu, 
criuleni

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGă

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(iunie 2009,  nr. 23(282)&

Conform art.22 din Le-
gea învăţămîntului nr. 547 
din 21.07.1995, şcoala pro-
fesională   asigură  instruirea  
profesională   într-o profesie  
sau  în  cîteva  profesii înru-
dite.  Durata  studiilor  pentru 
absolvenţii  de gimnazii este 
de 3 ani, iar pentru absolvenţii 
de  şcoli medii  de  cultură  ge-
nerală şi de licee – de un  an.  
Absolvenţilor  de gimnazii  
şcoala  profesională le asigură 
concomitent şi  cunoştinţe  la 
nivelul şcolii medii de cultură 
generală.  Admiterea  în şcoa-
la profesională se face pe bază 
de concurs, în condiţiile stabi-
lite de Ministerul Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului. Stu-
diile  în  şcoala  profesională  
se  încheie  cu  examene  de 
absolvire la profesie şi cu eli-
berarea unui certificat de ca-
lificare (cu anexarea  notelor 
la disciplinele de profil şi la 
disciplinele studiilor medii de 
cultură generală). Certificatul 
de calificare permite:

– încadrarea în cîmpul 
muncii;

– continuarea   studiilor  în  
învăţămîntul  mediu  de  spe-
cialitate (colegiu);

– înscrierea în clasa a XII-
a de liceu.

Pentru absolvenţii şcolii 
profesionale care continuă 

studiile în învăţămîntul  me-
diu  de  specialitate  (colegiu)  
la  profesia  studiată iniţial, 
durata studiilor se reduce cu 
un an.

Potrivit aceluiaşi articol, 
şcolile profesionale pot fi de 
nivel raional şi republican.

Articolul 23 din aceeaşi 
lege prevede că şcoala de me-
serii asigură pregătirea pro-
fesională într-o meserie sau 
în cîteva meserii înrudite. La 
şcoala  de  meserii se pot în-
scrie absolvenţii  de  gimna-
ziu, liceu  şi de şcoli medii de 
cultură generală. Ca excepţie, 
se pot forma, cu aprobarea 
Ministerului Educaţiei, Tine-
retului şi Sportului, grupe din 
elevi care nu au absolvit 9 cla-
se, dar care au atins vîrsta de 
16 ani. Studiile  în şcoala de 
meserii au durata de la 0,5 la 
1,5 ani şi se încheie cu exame-
ne şi cu eliberarea unui certifi-
cat de calificare, ce dă dreptul 
de a practica meseria obţinută. 
Şcoala de  meserii  poate func-
ţiona ca unitate autonomă  sau  
în cadrul unităţilor economice 
care au obţinut autorizaţia co-
respunzătoare. Articolul în ca-
uză mai prevede că grupe de  
pregătire profesională după 
programa şcolii de meserii pot 
fi organizate şi în cadrul şcolii 
profesionale.

?  Vreau să ştiu care sînt cazurile în care se inter-
zice desfăşurarea întrunirilor. 

Vitalie Spinei,
chişinău  

Potrivit art. 8 din Legea 
privind desfăşurarea întruni-
rilor, sînt interzise întrunirile 
prin care se urmăreşte:

a) îndemnarea la război de 
agresiune, la ură naţională, ra-
sială, etnică sau religioasă;

b) incitarea la discrimina-
re sau violenţă publică;

c) subminarea securităţii 

naţionale sau a integrităţii 
teritoriale a ţării, săvîrşirea 
infracţiunilor, încălcarea or-
dinii publice sau organizarea 
tulburărilor în masă, încăl-
carea moralităţii publice, a 
drepturilor şi a libertăţilor 
altor persoane ori punerea în 
pericol a vieţii sau a sănătăţii 
acestora. 

 

Executorul judecătoresc 
este persoana împuternicită în 
numele legii să execute docu-
mentele executorii, emise de 
organele abilitate în condiţii-
le legii.  Executorul judecăto-
resc îşi adevereşte identitatea 
prin prezentarea legitimaţiei 
de serviciu, ale cărei conţinut 
şi formă se aprobă de către 
ministrul Justiţiei.  Execu-
torul judecătoresc îşi des-

făşoară activitatea în cadrul 
oficiului de executare. Execu-
torul judecătoresc are calitate 
procesuală şi toate acţiunile 
sau inacţiunile acestuia pot fi 
contestate numai în instanţele 
de judecată, în termenul sta-
bilit de legislaţie.  

Executorul judecătoresc 
este în drept:

a) să emită încheieri în 
limitele competenţelor prevă-
zute de Codul de executare;

b) să citeze debitorul şi 
alţi participanţi implicaţi în 
procesul de executare la se-
diul oficiului de executare;

c) să solicite şi să primeas-
că gratuit orice informaţie ne-
cesară pentru executarea do-
cumentelor executorii de  la 
Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat de pe lîngă Ministerul 
Finanţelor şi subdiviziunile 
teritoriale ale acestuia, de la 
Agenţia Relaţii Funciare şi 

Rolul executorului  judecătoresc în cadrul 
executării actelor judecătoreşti

Cadastru, Ministerul Dezvol-
tării Informaţionale, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare, 
notarii privaţi şi cei de stat, 
Serviciul Vamal, Ministerul 
Afacerilor Interne şi subdi-
viziunile acestuia şi de la toţi 
deţinătorii de registre de stat;

d) să solicite persoanelor 
cu funcţii de răspundere apli-
carea de măsuri coercitive 
faţă de persoanele care nu se 

conformează cerinţelor înain-
tate legal de executorul jude-
cătoresc;

e) să efectueze controlul 
executării documentelor exe-
cutorii, expediate pentru ur-
mărirea salariului debitorului 
la întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii;

f) să înainteze cerinţe faţă 
de persoanele fizice şi juri-
dice, părţi în procedura de 
executare, în vederea între-
prinderii anumitor acţiuni de 
executare;

g) să intre, cu acordul 
debitorului sau al membrilor 
adulţi ai familiei acestuia, în 
încăperile şi depozitele ce 
aparţin debitorului şi în cele 
ocupate de acesta, să le cer-
ceteze, precum şi să întreprin-
dă, în baza unei încheieri a 
instanţei de judecată, aceleaşi 
acţiuni în cazul încăperilor şi 
depozitelor ce aparţin debito-

rului, dar sînt ocupate de alte 
persoane;

h) să aplice sechestru, să 
ridice bunurile, să le trans-
mită spre păstrare şi să le 
comercializeze în condiţiile 
legislaţiei în vigoare, cu ex-
cepţia bunurilor care nu pot 
fi supuse urmăririi şi a celor 
scoase din circuitul civil con-
form legislaţiei în vigoare;

i) să aplice sechestru pe 
conturile debitorului şi să in-
terzică băncilor virarea orică-
ror sume băneşti de la aceste 
conturi;

j) să solicite şi să primeas-
că ajutorul organelor centrale 
de specialitate ale administra-
ţiei publice şi al autorităţilor 
administraţiei publice locale 
întru executarea documente-
lor executorii;

k) să ceară de la persoa-
nele cu funcţii de răspundere 
explicaţiile corespunzătoare 
în cazul în care acestea refuză 
să îndeplinească cerinţele şi 
solicitările legale;

l) să respingă, în condiţiile 
legii, un atac direct, imediat, 
material şi real, îndreptat îm-
potriva sa şi care îi pune în pe-
ricol grav viaţa şi sănătatea; 

m) să solicite, în caz de 
necesitate, de la organele care 
au pus în executare documen-
tele executorii explicarea mo-
tivată a expunerilor dispoziti-
ve ale acestora;

n) să nu transmită origi-
nalul procedurii de executare 
sau al unor documente aparte 
din procedura de executare 
instanţelor judecătoreşti, or-
ganelor de urmărire penală, 
altor organe abilitate, decît la 
demersul scris al acestora şi 
sub semnătură;

o) să beneficieze, la soli-
citare, la timp şi necondiţio-
nat, de asistenţa organelor de 
drept;

p) să înainteze cerinţe exe-
cutorii persoanelor cu funcţii 
de răspundere în vederea exe-
cutării eficiente a documentu-
lui executoriu; 

q) să adere la asocia-
ţii  profesionale;

r) să exercite alte drepturi 
prevăzute de legislaţia în vi-
goare.

Executorul judecătoresc 
este obligat:

a) să întreprindă, în ter-
menele stabilite de Codul de 
executare, măsurile necesare 
în vederea executării docu-
mentelor executorii;

b) să ofere părţilor în 
procedura de executare şi 
reprezentanţilor acestora po-
sibilitatea de a lua cunoştinţă 
de materialele procedurii de 
executare, să primească copii 
ale documentelor şi să facă 
înscrieri în ele;

c) să examineze cererile 
părţilor privitor la procedura 
de executare, explicînd mo-
dul şi termenele de atac al ac-
telor de executare;

d) să se autorecuze în ca-
zul în care este interesat direct 
în derularea procedurii de exe-
cutare sau în care există alte 
circumstanţe ce ar pune la în-
doială imparţialitatea sa;

e) să se abţină de la fap-
te ce ar putea să discrediteze 
justiţia, să compromită onoa-
rea şi demnitatea umană ori 
să pună la îndoială obiectivi-
tatea sa;

f) să păstreze secretul  co-
mercial, să nu  divulge in-
formaţiile şi  faptele ce i-au 
devenit cunoscute în cadrul 
procedurii de executare;

g) să-şi aprofundeze cu-
noştinţele profesionale, să 
dea dovadă de o înaltă cultură 
a activităţii profesionale, să 
fie imparţial;

h) să-şi adeverească iden-
titatea prin prezentarea legi-
timaţiei de serviciu în timpul 
efectuării acţiunilor procedu-
rale de executare a documen-
telor executorii;  

i) să se autoinstruiască în 
domeniul de activitate;

j) să exercite alte obligaţii 
prevăzute de legislaţia în vi-
goare.

În  PLASA  TRAFICAnTELOR  
Procuratura Botanica a expediat instanţei cauza penală în 

privinţa unei tinere de 21 ani pentru comiterea traficului de 
fiinţe umane.

Potrivit procurorilor, tînăra este învinuită că pe parcursul 
anilor 2006-2008, abuzînd de faptul că nu aveau surse de venit, 
sub pretextul angajării în cîmpul muncii, a recrutat 3 tinere, 
traficîndu-le peste hotarele Republicii Moldova în scop de ex-
ploatare sexuală comercială.

Pentru infracţiunea săvîrşită învinuita riscă o pedeapsă cu 
închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 ani.

Un caz analogic a avut loc în raionul Criuleni.
Prin sentinţa Judecătoriei Criuleni, o altă femeie de 24 ani, 

mamă a 4 copii, a fost condamnată pentru trafic de fiinţe uma-
ne la 7 ani închisoare.

Potrivit sentinţei, aceasta, prin înşelăciune, sub pretextul 
angajării la lucru bine plătit în Federaţia Rusă, a recrutat o tî-
nără în scop de exploatare sexuală.

Organizîndu-i pe contul său călătoria la Moscova, victima 
a fost deposedată de documente şi contra voinţei sale a fost 
impusă să acorde servicii sexuale contra plată timp de două 
săptămîni, după care a reuşit să fugă. 

Procuratura face apel către populaţie să fie precaută la ofer-
tele de angajare la lucru peste hotarele republicii, pentru ca 
în goana după cîştig să nu cadă în plasa traficanţilor de fiinţe 
umane. 

DROGURI  În  PROPORţII
3 bărbaţi, intenţionînd să obţină un venit ilegal, au comer-

cializat substanţe narcotice în proporţii deosebit de mari, ulte-
rior împărţind banii primiţi.

Astfel, la sfîrşitul anului 2008, cei trei i-au vîndut unui lu-
crător operativ, care activa sub acoperire, o cantitate impună-
toare de marijuana.

Prin sentinţa judecătoriei Ungheni, pentru comercializarea 
ilegală a substanţelor narco-
tice în proporţii deosebit de 
mari, au fost condamnaţi:

–  Pîcălău Fiodor şi Gui-
ban Andrian – la 8 ani închi-
soare;

–  Cucoş Vitalie – la 9 
ani.

Pe banca acuzaţilor pen-
tru acelaşi gen de infracţiuni ajung şi femeile.

Prin sentinţa judecătoriei mun. Bălţi, pentru circulaţia ile-
gală a substanţelor narcotice, săvîrşite  în proporţii deosebit 
de mari:

– Caraman Irina a fost condamnată la 5 ani închisoare;
– Cebotari Galina – la 7 ani închisoare.
În fapt, Cebotari G., cu scopul vînzării ulterioare, păstra 

paie de mac în casa pe care o închiria din Cubolta, Sîngerei. 
În luna august 2008, Cebotari G. i-a vîndut ilegal locuitoa-

rei mun. Chişinău Caraman I., pentru o sumă de 1500 lei, 50 de 
pahare de paie de mac, pe care ultima avea de gînd să le trans-
porte în mun. Chişinău, însă a fost reţinută de oamenii legii.

www.procuratura.md



Dreptul 7VINerI, 26 IuNIe 2009

Curtea de Apel Economică, în conformitate cu art. 108  
CPC al RM, anunţă citarea publică a apelanţilor Racu Octavi-
an, Racu Valerian, Dicuşor-Racu Agnesa, Racu Vitalie, Racu 
Sergiu şi intimatul Direcţia Locativă Comunală mun. Chişinău 
pentru data de 3 septembrie 2009, ora 10.00 (Curtea de Apel 
Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala nr. 9) în şedinţa judiciară unde 
va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2a-1511/09, la ac-
ţiunea Racu Octavian, Racu Valerian, Dicuşor-Racu Agnesa, 
Racu Vitalie, Racu Sergiu către SA  „Livservcom” şi Direcţia 
Locativă Comunală mun. Chişinău, privind revendicarea imo-
bilului din posesia ilegală şi evacuarea forţată.

Judecător                                                           n. Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Agroprodex”, pentru data de 22 iulie 2009, ora 10.40, la 
şedinţa judiciară (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „ÎM şi Com-
pania Consulting Grup”, privind încasarea  sumei de 6237, 54 
euro.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Migrodem”, SRL „Moldova-Asto 
Var”, pentru data de 13 iulie 2009, ora 11.40, la şedinţa judi-
ciară (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204, et. 2) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de SA „Vinis NLG”.

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

Judecător                                                      S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului SC „Ronalcom” SRL 
cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 26/2, apt. 
905, pentru data de 10 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa judiciară 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219, et. 2) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de SRL „Standardul Calităţii” mun. 
Chişinău.

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

Judecător                                            Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Florensia” cu sediul 
în mun. Chişinău, str. A. Şciusev nr.78, apt. (bir.) 5, pentru 
data de 10 iulie 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 220, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Almaian”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                            Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Ronalcom” cu se-
diul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 26/2, ap. (bir.) 
905, pentru data de 10 iulie 2009, ora 9.45, la şedinţa judiciară 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220, et. 2) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de SRL „Almaian”, privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător                                            Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Anmarin Com” cu 
sediul în mun. Chişinău, str. Columna nr. 89, ap. (bir.) 17, pen-
tru data de 14 iulie 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219, et. 2) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de SRL „Cardiax Plus” mun. Chişinău.

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

Judecător                                            Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Balpav”, pentru data 
de 21 septembrie 2009, ora 9.15, la şedinţa judiciară (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SA „Termoenergomontaj”, privind încasa-
rea  datoriei.

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

Judecător                                                     I. Gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Neculiţî Vladimir Constantin, pentru data de 3 iulie 2009, ora 
9.30, la şedinţa judiciară (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă intentată de Dolghier Gheorghe, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                   D. Suşchevici

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  

Şoroc Oleg Ion, a.n. 25.02.1969, cu ultimul dom. cunoscut               
s. Mărcăuţi, r-l Briceni, pentru data de 4 august 2009, ora 
15.00, la şedinţa judiciară (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă intentată de Şoroc Nona, privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Expres-Taxi”, pentru data de 30 iunie 2009, ora 9.00, la şe-
dinţa   judiciară  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 506) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de Zop Gheorghe, privind recu-
perarea prejudiciului material şi moral cauzat prin vătămarea 
sănătăţii.

Judecător                                                      Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stancov Iurie cu 
dom. în mun. Chişinău, str. Suceviţa nr.16, apt. 42, pentru data 
de 14 iulie 2009, ora 15.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Vitea-
zul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
Bivol Elena, privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                  Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Laptiş Vladimir 
cu dom. în mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu nr.9, apt. 6, pen-
tru data de 14 iulie 2009, ora 16.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Laptiş Elena, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                  Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Agafonova Elena 
Valeriu, pentru data de 6 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judi-
ciară  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe ca-
uza civilă nr. 2-2549/09, intentată de Agafonov Egor, privind 
pierderea dreptului de folosire a casei de locuit.

Judecător                                           Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zagorodniuc 
Gheorghe, pentru data de 10 iulie 2009, ora 8.30, la şedinţa   
judiciară  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă nr. 2-2894/09, intentată de Zagorodniuc Victoria, 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                            Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ryabstsev Natalia, pentru data de 13 iulie 2009, ora 16.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă nr. 2-2110/09 intentată de Caranicolov, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şvera Svetlana şi Panpuh Iurii, pentru data de 3 septembrie 
2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 613) în calitate de pîrîţi la examinarea cauzei SRL „Lidi-
ros-Prim”, privind evacuarea din bunul imobil.

Judecător                                                            A. Panov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM,  solicită prezentarea  cet. Tatarciuc Nina, 
pentru data de 14 iulie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judicia-
ră  (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de copîrît pe cauza civilă 
intentată de Biriucova Elena către Tataru Uliana, privind înca-
sarea sumei.

Judecător                                                     Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Padalco Irina Mihail a.n. 22.02.1964, şi Hodosevici Elena 
Vladimir a.n. 05.06.1975, pentru data de 9 septembrie 2009, 
ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în 
calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de ÎCS „Procredit”, 
privind încasarea sumei.

Judecător                                                    Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Donţu Ion şi Covaş Dumitru, pentru data de 14 septembrie 
2009, ora 15.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev nr. 3, bir. 16) 
unde va avea loc examinarea cauzei privind încasarea datoriei 
bancare la BC „Moldindkonbank”.

Judecător                                                         E. Cobzac
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Al-Qawasmi Rafat, pentru data de 18 august 2009, ora 
16.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinski  nr. 13, bir. 17) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Zaru Natalia, 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                 Viorica Mihaila

citaţii în judecată

În  ATEnţIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

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

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Ivanov Valentin, pentru data de 24 august 2009, ora 12.30, 
la şedinţa   judiciară  (str. Zelinski  nr. 13, bir. 17) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Hovsepean Khoren, 
privind încasarea sumei.

Judecător                                                Viorica Mihaila
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Vidraşco Maria, 
pentru data de 8 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de Vidraşco Veaceslav, privind desfacerea că-
sătoriei.

Judecător                                      Mardari Dumitru
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Borş Elena, Borş 
Tatiana, pentru data de 15 iulie 2009, ora 15.00, la şedinţa   ju-
diciară  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrîţi pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex-Prest” SRL, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                Oxana Robu
www

Judecătoria  Nisporeni solicită prezentarea  cet. Fetcov 
Oleg, dom. or. Nisporeni, str. M.  Sadoveanu nr.12, pentru data 
de 9 iulie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (Nisporeni str. 
I. Vodă nr.5, bir. 4) în calitate de reclamat pe cauza civilă inten-
tată de Fetcov Uliana, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                        Gr. Şîşcanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Promar Tur”, pentru data de 15 septembrie 2009, ora 
13.15, la şedinţa judiciară (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă.

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

Judecător                                                          V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Ost Nord Agrocom”, pentru data de 15 septembrie 2009, 
ora 13.00, la şedinţa judiciară (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă.

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

Judecător                                                         V. Orîndaş
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Melnic Aurelia, Stoian Cristina, pentru data de 7 septem-
brie 2009, ora 10.00, la şedinţa judiciară  (str. Zelinski  nr. 13, 
bir. 17) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Mîţu Tatianei către Sergiu Mîţu, privind partajul averii comune 
în devălmăşie.

Judecător                                                Viorica Mihaila

AnUnţ
Guidea Grigore domiciliat în oraşul Nisporeni, str. Alexan-

dru cel Bun nr. 107, anunţă pierderea certificatului de căsătorie 
nr. 21 din 28.02.1981, înregistrat  la OSC Nisporeni între Gui-
dea Grigore şi Tabîc Elena.

                                                                      Guidea G.

CEC a stabilit sumele pe care le 
pot cheltui concurentii electorali

în campanie
Partidele politice, angajate în cursa electorală pentru 

alegerile parlamentare anticipate, vor putea cheltui în 
campanie 7,5 mil. de lei, iar candidaţii independenţi – 
pînă la jumătate de milion de lei. 

Aceasta este decizia CEC, care a stabilit plafonul mij-
loacelor financiare ce pot fi virate pentru alegerile  parla-
mentare din 29 iulie. 

De asemenea, CEC a stabilit şi cuantumul creditului 
fără dobîndă, pentru partide politice şi alte organizaţii 
social-politice – 25 mii lei, iar pentru candidaţi indepen-
denţi – 3 mii lei.
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Vladimir BRAşOVEAnU, 
judecător în cadrul judecătoriei centru 

mun. chişinău – 45 de ani
Mult stimate domnule Vladimir Braşovea-

nu cu totul şi cu totul specială este ziua dum-
neavoastră de naştere din acest an, vîrsta fru-
moaselor împliniri.

Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia 
frumoasei aniversări acest sincer mesaj de 
felicitare. Popasul aniversar la care aţi ajuns 
constituie o oportunitate de a pune pe cîntar 
succesele. Astfel, avansarea prin muncă, res-
ponsabilitate, perseverenţă, devotament dome-
niului ce vi l-aţi ales ca destin – justiţia –, vă 
determină inconfundabilitatea. 

Vă dorim viaţă  îndelungată, plină de reali-
zări şi bucurii, clipe cît mai durabile de satis-
facţie şi înălţare sufletească.

 La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re Ana Albu, judecător Bălţi; maria Avornic, 
judecător Hînceşti; ion Păcăleu, judecător 
Făleşti; ion naşco, judecător Ştefan Vodă; ion 
Procopciuc, procuror al raionului Ungheni.

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.

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

Întîlnirile cu prietenii, ac-
tivităţile care ne plac cel mai 
mult, filmele preferate sau 
pur şi simplu cîteva ore de 
relaxare sînt metodele ideale 
pentru îndepărtarea stresului 
zilnic, dar pentru o perioadă 
scurtă de timp.

Pentru ca el să nu revină 
după prima săptămînă de lu-
cru de după concediu, trebu-
ie să ne alcătuim o strategie 
clară pentru combaterea stre-
sului pe termen lung, astfel 
încît situaţiile dificile să fie 
depăşite cu calm şi relaxare.

Identificarea sursei
Controlarea nivelului de 

stres va începe de la identifi-
carea precisă a sursei. Nu este 
atît de simplu precum pare 
pentru că, după identificarea 
ei, va trebui să ne asumăm 
obiectiv partea de vină pentru 
crearea situaţiilor stresante.

Este nevoie astfel de o 
analiză atentă a acţiunilor şi 
obiceiurilor noastre, precum 
şi a modului în care reacţio-
năm în anumite situaţii date.

Pentru a şti cu exactitate 
care este sursa de stres, intre-
bările cele mai utile în acest 
sens sînt: „De cînd durează 
această perioadă stresantă?”, 
„Face deja parte din viaţa mea 
această tensiune?” şi „Ceilalţi 
sînt vinovaţi pentru nivelul 
meu de stres sau eu?”.

După ce afli exact ce anu-
me a declanşat perioada mai 
dificilă, cît de mult te afec-
tează şi dacă stă în puterea 
ta să rezolvi această situaţie, 
ai facut deja primul pas spre 

vindecare, ai acceptat că ai 
această problemă.

Jurnalul de stres
Poate părea ridicol, dar o 

problemă aşezată pe hîrtie 
poate fi mai uşor rezolvată 
decît dacă este tăinuită. Pen-
tru a putea vedea evoluţia 
sau involuţia stării de stres, 
ea trebuie consemnată în fie-
care moment.

Jurnalul de stres este me-
toda ideală pentru a vedea, 
dupa un timp, dacă meto-
dele noastre de îndepărtare 
a stresului sînt utile. Putem 
începe cu metodele pe care 
le folosim în mod uzual.

Cele mai frecvente, şi 
cele mai dăunatoare, sînt 
fumatul, ieşirile cu prietenii 
deşi starea generală nu este 
una bună sau, dimpotrivă, 
izolarea de ei, mesele dese 
şi consistente, sedentarismul 
ori reprizele prelungite de 
somn.

Scrie în jurnalul tău de 
stres care sînt consecinţele 
acestor măsuri disperate cu 
care vrei să depăşeşti peri-
oadele dificile. Vei vedea că, 
odată scrise, nu vei mai dori 
să apelezi la ele ştiind că ur-
mările lor nu sînt benefice.

Educarea personală
Dialogul interior trebuie 

să primeze dacă vrei să închei 
pentru totdeauna cu perioade-
le stresante din viaţa ta. Cu-
noaşterea de sine, impunerea 
anumitor reguli şi educarea 
personală sînt foarte impor-
tante pentru orice strategie de 

eliminare a stresului.
Situaţiile stresante pot să 

fie evitate sau schimbate. Re-
acţiile tale cu privire la sursa 
de stres pot fi fie adaptate, 

fie acceptate. În toate aceste 
situaţii problemele încordate 
îşi găsesc rezolvare.

Pentru a putea să începi o 
strategie pentru îndepărtarea 
stresului, învaţă să spui „nu”. 
Astfel, vei putea să eviţi dis-
cuţiile şi întîlnirile mai puţin 
plăcute şi vei face doar ceea 
ce îţi place.

Evită întîlnirile cu persoa-
nele care reprezină o sursă de 
stres. Dacă nu poţi face acest 
lucru, încearcă cel puţin să li-
mitezi durata întîlnirilor.

Lucrurile sau acţiunile 

neplăcute vor fi evitate com-
plet. Îndepărtezi din mintea 
ta sintagma „trebuie” şi vei 
face loc pentru „doar dacă 
îmi face placere”.

Nu te angaja în discuţii în-
cordate şi nu asista la certuri, 
discuţii aprinse sau scanda-
luri. Ascultă muzică veselă, 
încearcă să zîmbeşti mai mult 
şi evită să ai vreun moment 
de cădere emoţională.

Consemnează fiecare eta-
pă a strategiei în jurnalul tău 
pentru ca următoarea etapă 
încordată din viaţa ta să îţi 
fie perfect cunoscută. Nu te 
va mai lua prin surprindere 
şi, cunoscînd exact consecin-
ţele, o vei putea rezolva din 
timp, fără prea mare efort.

Violenţa la adolescenţi, determinată de 
o mutaţie genetică

Băieţii care prezintă o anumită mutaţie a genei monoa-
minoxidază A (MAOA), denumită şi „gena războinicilor”, 
sînt predispuşi să se alăture bandelor de cartier şi să folo-
sească armele, devenind extrem de violenţi, potrivit unui 
studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea de Stat din 
Florida.

Această asociere este valabilă doar în cazul băieţilor, in-
formează sciencedaily.com. Fe-
tele care prezintă aceeaşi mutaţie 
a genei MAOA par să fie mult 
mai rezistente la potenţialele 
efecte violente pe care această 
variaţie genetică le imprimă asu-
pra comportamentului adoles-
cenţilor.

Studiul a fost coordonat de expertul în criminologie Ke-
vin M. Beaver, de la Universitatea de Stat din Florida, autor 
a peste 50 de studii comportamentale.

„Studiile precedente au relevat o anumită asociere între 
mutaţia genei MAOA şi o serie largă de comportamente anti-
sociale, uneori violente, dar lucrarea actuală confirmă faptul 
că această mutaţie prezice asocierea la bandele de cartier”, a 
explicat Kevin M. Beaver. „Această mutaţie îi delimitează în 
mod clar pe acei membri ai bandelor care vor avea un com-
portament violent şi care vor folosi arme de ceilalţi membri 
care sînt mai puţin predispuşi să adopte un astfel de compor-
tament”, a adăugat specialistul american.

Gena MAOA afectează concentraţiile neurotransmiţăto-
rilor din organism, precum dopamina şi serotonina, asociate 

cu stările de dispoziţie şi cu comportamentul, iar mutaţiile ei 
asociate cu caracterul violent sînt ereditare.

Cercetările anterioare au relevat faptul că „gena războini-
cilor” este mai des întîlnită în culturile marcate de războaie 
şi agresiuni.

Gena MAOA este localizată pe cromozomul X. Bărba-
ţii, care au un cromozom X şi un cromozom Y, prezintă o 
singură copie a acestei gene, în timp ce femeile, care au doi 
cromozomi X, prezintă două copii ale acesteia. Bărbaţii care 
sînt purtători ai acestei mutaţii a genei MAOA asociată cu vi-
olenţa nu beneficiază de o a doua copie care să o pondereze, 
aşa cum se întîmplă în cazul femeilor. Specialiştii consideră 
că acesta este motivul pentru care efectele violente provoca-
te de mutaţiile genei MAOA au fost detectate doar în cazul 
bărbaţilor.

Studiul, organizat de National Longitudinal Study of 
Adolescent Health, a analizat structurile ADN şi diverse in-
formaţii despre stilul de viaţă recoltate de la un eşantion for-
mat din 2500 de persoane. Studiul a fost publicat în revista de 
specialitate Comprehensive Psychiatry.

imagini bizarre intr-un mall
Imagini bizare surprinse de o cameră de supraveghere a 

unui Mall din Chile. O apariţie ciudată a fost filmată în faţa 
magazinului. Un fel de umbră gri, de dimensiuni mici, poate 
fi observată în partea de jos a ecranului, în dreapta. Se poate 
observa cum umbra se mişcă înspre partea de sus a ecranu-
lui, apoi dispare. Cu toate că poate fi văzută pe înregistrare, 
ciudata apariţie nu este observată de niciunul dintre oamenii 
care trec pe stradă. În lipsa altor explicaţii logice, cotidianul 
„The Sun” susţine că ar fi vorba despre fantoma unui copil.

Cele mai multe cupluri îşi unesc 
destinele în octombrie 

 Anul trecut, cele mai multe căsătorii au fost înregistrate în 
luna octombrie (13,8%), iar cele mai puţine – în luna aprilie 
(2,9%). Rata de nupţialitate este de 7,5 căsătorii la 1000 de 
locuitori. În total, şi-au unit destinele 26,7 mii de cupluri, cu 

9,1% mai puţine decît în 
2007, cu referire la Biroul 
Naţional de Statistică. 

Vîrsta medie la prima 
căsătorie este de 25de ani 
pentru bărbaţi şi 23de ani 
pentru femei. 

Din totalul căsători-
ilor înregistrate în 2008, 
proporţia persoanelor 

divorţate, care s-au recăsătorit a fost de 18,4% la bărbaţi şi 
de15,1% la femei, iar proporţia persoanelor văduve care s-au 
recăsătorit a constituit 0,9 % şi 1,8%. 

Rata de divorţ a scăzut faţă de anul 2007 cu 9,4 %. În medie 
s-au înregistrat 3,5 divorţuri la 1000 de locuitori. Din totalul 
divorţurilor, 29,7% au reprezentat cuplurile cu copii minori. 
31,2% din divorţuri au intervenit după o perioadă de căsnicie 
mai mică de 5 ani. Durata medie a căsătoriei desfăcute prin 
divorţ a fost de 11 ani.  
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