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Condiţiile de odihnă 
pentru copii şi 
adolescenţi pentru 
anul 2011

Pentru a beneficia de un regim 
de vize liberalizat cu UE, 
trebuie să gestionăm eficient 
atît imigrarea, cît şi emigrarea

Apărătorii drepturilor 
omului bat alarma: 
STOP torturii în Moldova

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,   
Iurie Leancă, a întreprins o vizită oficială în Israel, potrivit 
Serviciului mass-media şi relaţii cu publicul al MAEIE. 

Această vizită marchează 19 ani de la stabilirea relaţii-
lor diplomatice moldo-israeliene şi are drept scop impulsi-
onarea relaţiilor în diverse domenii de interes reciproc. 

Evenimentul a demarat cu întrevederea dintre ministrul 
Iurie Leancă şi preşedintele Statului Israel, Shimon Peres. 

Cei doi oficiali au discutat un spectru larg de subiecte 
aflate pe agenda bilaterală. Printre acestea se numără per-
spectivele de diversificare a relaţiilor de cooperare între 
cele două ţări, evoluţiile recente din regiune, inclusiv cele 
privind Procesul de Pace în Orientul Mijlociu. Totodată, 
preşedintele Shimon Peres a subliniat importanţa cooperă-
rii în domenii de interes comun pentru ambele ţări, specifi-
cînd agricultura bazată pe tehnologii avansate, domeniu în 

marginea creării unei Zone de Comerţ Liber, 
Aprofundat şi Cuprinzător, potrivit Direcţiei 
comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern. 

Prim-ministrul Vlad Filat a apreciat lan-
sarea negocierilor drept o nouă etapă a rela-
ţiilor cu UE. 

,,Crearea Zonei de Comerţ Liber, Apro-
fundat şi Cuprinzător va deschide calea către 
integrarea economiei moldoveneşti în piaţa 
comună a Uniunii Europene, ceea ce va adu-
ce beneficii întregii societăţi”, a menţionat 
premierul. 

Acordarea mandatului a fost, de aseme-
nea, salutată şi în concluziile consiliului cu 
privire la Politica Europeană de Vecinătate. 
În acelaşi document, consiliul a salutat pre-
zentarea de către Moldova şi Ucraina a ra-
poartelor de progres privind liberalizarea re-
gimului de vize, menţionînd că aceste docu-
mente vor servi drept modele utile şi pentru 
alţi parteneri estici ai UE. 

Amintim că, în ianuarie 2010, au fost lan-
sate negocierile pe marginea Acordului de 
Asociere dintre RM şi UE. În iunie 2010, au 
fost lansate negocierile pe marginea Acordu-

Delegaţia Parlamentului Republicii Mol-
dova participă, în perioada 20-24 iunie 2011, 
la sesiunea ordinară a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (APCE), care se desfăşoa-
ră la Strasbourg, Franţa. Din delegaţie fac par-
te deputaţii Liliana Palihovici (PLDM), Ana 
Guţu (PL), Igor Corman (PDM), Valeriu   Ghi-
leţchi (PLDM) şi Grigore Petrenco (PCRM).

Pe agenda sesiunii APCE figurează dezba-
terea anuală referitoare la situaţia drepturilor 
omului în Europa, informează Serviciul de 
presă al Parlamentului, într-un comunicat. 

În acest context, sînt discutate şi adopta-
te proiectele de rapoarte şi rezoluţii privind 
„Parlamentele naţionale – garanţi ai drepturi-
lor omului în Europa” şi „Rolul parlamentelor 
în consolidarea şi dezvoltarea drepturilor so-
ciale în Europa”. 

Sesiunea mai include şi dezbateri tema-
tice referitoare la cooperarea între Consiliul 
Europei şi democraţiile emergente din lumea 
arabă, solicitarea Parlamentului din Maroc 
privind acordarea statutului de partener pentru 
democraţie la APCE, partajarea responsabili-
tăţilor cu privire la azilanţi şi refugiaţi în Eu-
ropa, exercitarea dreptului de vot de la vîrsta 
de 16 ani, situaţia din Tunisia, reforma APCE, 
precum şi progresul procedurii de monitoriza-
re a adunării.

Potrivit tradiţiei, se vor adresa cu discur-
suri plenului adunării personalităţi politice in-
vitate la sesiunea APCE, între care preşedin-
tele Ucrainei, Viktor Ianukovici, preşedintele 
Armeniei, Serzh Sargsyan, ministrul de Exter-
ne al Bulgariei, Nikolay Mladenov.

Lucrările sesiunii APCE vor fi precedate, 
conform regulamentului, de reuniuni ale co-
misiilor parlamentare şi ale grupurilor politice 
din cadrul APCE. 

care Israel deţine o experienţă bogată. 
În cadrul vizitei sale oficiale, viceprim-ministrul Iurie 

Leancă a fost primit şi de Patriarhul Ierusalimului Theophilos 
al III-lea, care a binecuvîntat vizita demnitarului moldovean 
pe pămîntul sfînt. Sanctitatea Sa a informat delegaţia MA-
EIE despre prezenţa seculară a Patriarhiei şi scopul princi-
pal de menţinere a unui echilibru spiritual în Ierusalim. Iurie      
Leancă, la rîndul său, l-a informat pe Sanctitatea Sa despre 
susţinerea instituţiilor bisericeşti de către autorităţile statului 
nostru, dar şi despre poziţia echidistantă de neimplicare în 
afacerile interne ale bisericii. 

Totodată, Iurie Leancă a avut o întrevedere cu viceprim-
ministrul Statului Israel, Dan Meridor. În cadrul acesteia, cei 
doi vicepremieri au avut un schimb amplu de opinii pe mar-
ginea situaţiei din Orientul Mijlociu, a relaţiilor Israelului cu 
Iran, Siria, precum şi asupra evoluţiilor Procesului de Pace.

lui de liberalizare a vizelor, iar pe data de 16 
iunie, în cadrul Consiliului pentru Transport 
al Uniunii Europene, a fost adoptat mandatul 

de negociere cu Republica Moldova a Acor-
dului privind dezvoltarea Spaţiului Aerian 
Comun.

ecent, Consiliul Afaceri Externe al UE 
a adoptat mandatul pentru iniţierea ne-
gocierilor cu Republica Moldova pe 

Începe ziua cu DREPTUL!

Viaţa este o glumă foarte serioasă.
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Chişinăul are undă verde să 
negocieze cu UE crearea Zonei 

de Comerţ Liber

Iurie Leancă a avut o întrevedere cu 
preşedintele Statului Israel, Shimon Peres

Cinci parlamentari 
moldoveni la sesiunea 

APCE
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Creşte numărul celor mai temuţi 
terorişti în Republica Moldova
12 nume noi, inclusiv cîţiva lideri ai reţelei Al-Qaida au fost 

incluse de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova (SIS) în lista „persoanelor şi entităţilor implicate în 
activităţi teroriste”.

Potrivit unui ordin semnat de Gheorghe Mihai, directorul 
SIS, lista teroriştilor a fost completată cu Khalil şi Badruddin 
Haqqani, apreciaţi drept şefi ai unei reţele teroriste apropiate de 
mişcarea Taliban din Afganistan şi în relaţii de colaborare cu 
Al-Qaida.

O noutate constituie şi includerea lui Doku                                            
Umarov, unul din liderii rebelilor ceceni, ajuns pe lista te-
roriştilor internaţionali şi declarat criminal abia în acest an. 
Oficiali din cadrul Centrului Antiterorist al SIS spun că modifi-
cările în lista respectivă se fac în baza Rezoluţiei 1267 a Con-
siliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 15 
octombrie 1999, care a impus sancţiuni faţă de reţelele teroriste 
Al-Qaida şi Taliban.

Potrivit reprezentanţilor Centrului Antiterorist, lista este 
obligatorie pentru ţara noastră şi se reînoieşte periodic în baza 
deciziilor Consiliului de Securitate al ONU.

Oficialii au precizat că Osama bin Laden a rămas în lista te-
roriştilor, chiar dacă a fost ucis în urma unei operaţiuni a forţelor 
speciale a SUA. Aceasta pentru că încă nu a fost exclus nici la 
nivel global.

În prezent, în lista persoanelor şi entităţilor implicate în acti-
vităţi teroriste figurează 429 de persoane şi 115 organizaţii care 
aparţin sau sînt asociate cu reţelele Taliban şi Al-Qaida. La aces-
tea se mai adaugă alţi 25 de terorişti şi 27 de grupări teroriste.

Accizele pentru vin şi suc de struguri vor 
fi anulate începînd cu 2012
Fără accize pentru producătorii autohtoni de vin şi suc de 

struguri. Premierul Vlad Filat a declarat la întîlnirea cu repre-
zentanţii sectorului vitivinicol că accizele vor fi anulate începînd 
cu anul viitor.

Vlad Filat, prim-ministru: ,,Începînd cu anul 2012 tot ce ţine 
de accize la propriu şi la figurat, ceea ce ţine de vinuri dar şi de 
produse din struguri să fie exclus. Eu îmi asum să am o comu-
nicare în acest sens cu FMI şi sper că această acţiune va ajuta 
producătorii de vin din R. Moldova să scape de anumite proce-
duri pe de o parte şi să intervină şi la capitolul preţ cu condiţia să 
avem adaos şi la calitate”.

Vinificatorii anunţă că acesta este un bun pas pentru con-
solidarea ramurii. Totodată, la cererea acestora urmează să fie 
clarificată situaţia în privinţa taxelor percepute la licenţierea 
companiilor de vinificaţie dar şi în ceea ce ţine de certificarea 
vinurilor. O problemă care urmează a fi rezolvată este cantitatea 
mică a cotelor la exportul de vin.

Constantin Olaru, ,,Vismos”: ,,Producţia care o avem la în-
treprinderile noastre e pe departe de posibilitatea de export. Sînt 
unele reţineri. În primul rînd aş vrea să mă refer la relaţiile cu 
Federaţia Rusă. Eu consider că ar trebui la nivel de asociaţie sau 
la nivel guvernamental, relaţiile comerciale de vînzare a produ-
cătorilor de vin, către Federaţia Rusă, să se amelioreze”.

Totodată, o altă problemă pare a fi consumul mic de vin pe 
piaţa internă. Oficialii vor ca moldovenii să consume mai mult 
vin calitativ şi mai puţine băuturi spirtoase tari.

Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii: ,,Trebuie să sporim 
consumul de vin calitativ în interiorul ţării aşa cum ne cere pro-
iectul în care ne implicăm, ca să reducem consumul de alte bău-
turi mai nocive. Din cei 6 litri calculaţi pe cap de locuitor, doar 
1,4 l sînt de producţie industrială, restul sînt vinuri de casă. Ar fi 
bine să ajungem la un nivel de 20 de l, ca România, în 4 ani”.

Moldova mai săracă decît Uzbekistan şi 
foarte aproape de Nicaragua
Global Finance a realizat un top al celor mai bogate ţări din 

lume, iar potrivit acestuia, Moldova este mai săracă decît Uz-
bekistan sau Vietnam şi mai ,,bogată” decît Pakistan sau Nica-
ragua. 

Cu un PIB pe cap de locuitor de 2.937 de dolari calculaţi la o 
rată de schimb ajustată în 2010, Moldova ocupă locul 131în cla-
samentul bunăstării. Dintre ţările din Europa, ţara noastră este 
ultima în clasament.

Topul Global Finance arată că Uzbekistanul o duce mai bine 
decît noi cu 3.016 dolari pe cap de locuitor. Moldova este urmată 
de Solomon Islands cu 2.854 dolari pe cap de locuitor şi Nicara-
gua cu 2.636 dolari pe cap de locuitor.

Din statele post-sovietice, PIB pe cap de locuitor mai mic 
decît Republica Moldova au doar Kîrgîzstan şi Tadjikistan. Cel 
mai mare PIB din fostul spaţiu sovietic îl are Estonia 18.275 de 
dolari pe fiecare locuitor, care ocupă locul 47 în topul celor mai 
bogate ţări din lume.

Primul loc în topul Global Finance este ocupat de Qatar, cu 
un PIB de 90.149 de dolari pe cap de locuitor, în timp ce SUA 
se situează doar pe locul şase, cu 47.700 de dolari pe cap de 
locuitor.

Cel cel mai bogat stat din Europa este Luxemburg, cu 79.411 
dolari pe cap de locuitor. Vecinii noştri ocupă locul 68 în top. 
Astfel, cu un PIB per capita de 12.131 de dolari, România este 
sub Panama şi înaintea Bulgariei. Ultima are un PIB pe cap de 
locuitor de 12.067 de dolari.

OECD: Pentru a creşte 
competitivitatea, sînt necesare 
reforme în învăţămînt, acces la 

finanţare şi atragerea 
investiţiilor

În cadrul Conferinţei Ministeriale a Iniţiativei 
pentru Europa de Est şi Caucazul de Sud, ce a avut 
loc la Praga, Organizaţia pentru Cooperare Econo-
mică şi Dezvoltare (OECD) a prezentat noul raport 
pentru competitivitate, comunică Serviciul de presă 
al Ministerului Economiei. Conform OECD, ţările 
din regiune trebuie să devină mai competitive dacă 
doresc să atragă mai multe investiţii străine, precum 
şi să intensifice punerea în aplicare a reformelor prin 
abordarea a trei bariere ce constituie impedimente în 
calea competitivităţii.

Astfel, potrivit OECD, este necesară îmbunătă-
ţirea calităţii generale a sistemului de învăţămînt, 
astfel încît, programul curricular să reflecte necesi-
tăţile pieţii muncii. De asemenea, OECD recomandă 
ţărilor din regiune să îmbunătăţească accesul la fi-
nanţare pentru IMM prin îmbunătăţirea cadrului le-
gal şi regulatoriu ce afectează sistemul de creditare, 
precum şi să dezvolte instituţiile de micro-creditare. 
O altă reformă se impune în politicile investiţionale 
şi cadrul de promovare în vederea îmbunătăţirii per-
cepţiei investitorilor.

În cadrul evenimentului, a fost adoptată Decla-
raţia ,,Încurajarea IMM, mediului de afaceri şi com-
petitivitate în Europa de Est şi Caucazul de Sud”. 
Viceministrul Economiei Octavian Calmîc a avut o 
intervenţie în cadrul căreia a prezentat priorităţile 
social-economice ale ţării în contextul procesului de 
integrare europeană, precum şi a evidenţiat provo-
cările pentru dezvoltarea durabilă a sectorului IMM. 
De asemenea, a fost evocată importanţa consolidării 
cadrului de cooperare cu partenerii de dezvoltare în 
vederea implementării agendei de reforme a RM şi 
necesităţile susţinerii financiare a acesteia.

La lucrările şedinţei au participat viceprim-mi-
nistru, ministru al Afacerilor Externe al Republicii 
Cehe, Karel Schwarzenberg şi Comisarul European 
pentru Extindere şi Politică de Vecinătate, Stefan 
Fule. Oficialul european a menţionat că UE intenţi-
onează elaborarea unei „foi de parcurs” care va avea 
ca scop ghidarea pentru implementarea ulterioară a 
Parteneriatului Estic, bazîndu-se pe rezultatele celui 
de-al II-lea Summit al Parteneriatului Estic, care va 
avea loc în septembrie 2011, la Varşovia.

Recent, a fost marcată Ziua re-
fugiatului. În ţara noastră nu sînt 
atît de mulţi refugiaţi, dar tuturor 
l-i se acordă ajutor financiar şi 
moral.

Broşuri cu sloganul ,,Sînt unul 
din cei cărora nu le este indife-
rent”, puteau primi toţi doritorii 
în Grădina Publică ,,Ştefan cel 
Mare”. Prin aceasta, reprezentan-
ţa ONU în Moldova a decis să 
le amintească cetăţenilor despre 
aceea că în ţara noastră locuiesc 
refugiaţi şi ei sînt sprijiniţi. Bro-
şurile au fost repartizate chiar de 
refugiaţi. 

Ecaterina Silvestru, director 
adjunct al Biroului de migraţie şi 
azil, şef Direcţia refugiaţi: ,,Noi le 
oferim posibilitatea de a locui în 
Centrul de cazare pentru migranţi 
şi refugiaţi. Specialiştii din Secţia 
de integrare examinează situaţia 
fiecărei persoane, unde lucrează 
aceasta, unde îşi face studiile, ce 
grădiniţă frecventează, care sînt 
succesele la şcoală, care este sta-
rea de sănătate”.

Refugiaţii ajung în Moldo-

Comisia de la Veneția a 
răspuns Curții Constituționale 
a R. Moldova la interpelarea 
făcută în privința modalității 
de alegere a președintelui R. 
Moldova. În documentul său 
final, instituția europeană con-
sideră că este de competența 
Curții Constituționale să 
facă interpretarea finală a 
Constituției, însă, cea mai 
bună soluție ar fi modificarea 
ei. 

La 19 aprilie 2011, Curtea 
Constituţională a Republicii 
Moldova a solicitat Comisiei 
de la Veneţia să dea un scurt 
amicus curiae formulînd trei 
întrebări: Ar putea fi dizolvat 
Parlamentul în mod repetat, 
din cauza aceluiași motiv și 
anume, nealegerii preşedin-
telui? Trebuie să fie aplicată 
în mod repetat procedura de 
alegere a preşedintelui Re-
publicii Moldova, după ale-
gerile anticipate ale noului 
Parlament, dizolvat din cauza 
imposibilităţii de alegere a 
şefului statului? Poate adopta 
Parlamentul, prin lege organi-
că, un mecanism care ar insti-
tuţionaliza o procedură aptă să 
asigure alegerea şefului statu-
lui şi să nu admită dizolvarea 
repetată a Parlamentului?

Răspunsul  Comisiei  de la  Veneția:   Cum să 
alegem președintele  țări i

În ceea ce privește prima 
întrebare, potrivit Comisiei 
de la Veneția, Constituţia nu 
doar că permite, ba chiar im-
pune dizolvarea Parlamentu-
lui în mod repetat, dacă acesta 
se află în imposibilitatea de a 
alege noul preşedinte al ţării. 
În teorie, Parlamentul ar pu-
tea fi dizolvat pentru acelaşi 
motiv de un număr nedefinit 
de ori. 

Întrebările a doua și a tre-
ia fiind interdependente au 
fost interpretate împreună. 
Comisia de la Veneţia con-
sideră că, pentru a facilita 
alegerea preşedintelui, unele 
ajustări suplimentare proce-
durale legate de diferitele eta-
pe ale procedurii de alegere a 
preşedintelui ar putea fi clari-
ficate printr-o lege organică, 
cum ar fi: termene relevante, 
sau posibilitatea desfășurării 
a mai mult de două tururi de 
scrutin, sau mai multor ale-
geri repetate etc. Totuși, în 
opinia Comisiei de la Vene-
ţia, majoritatea necesară pen-
tru alegerea preşedintelui este 
o problemă de substanţă, un 
criteriu fundamental pentru 
validitatea alegerilor. Este un 
criteriu în mod explicit prevă-
zut de Constituţie şi de Legea 

organică, acesta fiind unul 
din principiile constituţionale 
care trebuiesc respectate, de 
asemenea, în cazul unor noi 
alegeri organizate după dizol-
varea Parlamentului care nu a 
reușit să aleagă preşedintele. 

Comisia de la Veneția 
atenționează că în ierarhia 
normelor, legi organice se 
află în inferioritate de Con-
stituţie şi n-o pot contrazice. 
Prin urmare, o lege organică 
nu trebuie să permită posibi-
litatea de alegere a preşedin-
telui cu alt număr de voturi 
decît trei cincimi. Modul cel 
mai potrivit de a schimba 
majoritatea necesară pentru 
alegerea preşedintelui este 
printr-un amendament consti-
tuţional, adoptat în conformi-
tate cu procedura prevăzută 
de însăși Constituţia. Spre 
deosebire de constituţiile al-
tor țări care prevăd mecanis-
me similare pentru alegerea 
preşedintelui, Constituţia Re-
publicii Moldova nu conţine 
nici o reglementare care ar 
putea să întrerupă cercul vi-
cios al organizării alegerilor 
și dizolvărilor Parlamentului 
dacă acesta nu este în stare să 
aleagă președintele. Totodată, 
Comisia de la Veneția consi-

deră modelul Greciei ca cel 
mai reușit pentru Republica 
Moldova. În această țară, în 
cazul unei imposibilități de 
alegere a președintelui cu o 
majoritate calificată (două 
treimi şi apoi de trei cincimi), 
numărul de voturi cu care 
poate fi ales șeful statului este 
redus progresiv, pînă la o ma-
joritate simplă a candidaţilor 
înscrişi în ziua votării. 

Comisia de la Veneţia 
consideră că doar instanţa 
constituţională naţională are 
autoritatea de a oferi o inter-
pretare finală a Constituţiei. 
Prin urmare, este de compe-
tenţa Curţii Constituţionale 
a Republicii Moldova să de-
cidă dacă, în condiţiile actu-
ale, este justificată abaterea 
de la o interpretare textuală 
a articolului 78 din Constitu-
ţie şi scoaterea în evidență a 
contextului constituţional ge-
neral, care să permită printr-o 
lege organică să reglementeze 
problema majorităţii pentru 
alegerea preşedintelui, după 
dizolvarea Parlamentului aflat 
în imposibilitate de alegere 
a șefului statului. Totuși, cea 
mai bună soluţie juridică ar fi 
modificarea Constituţiei, după 
cum a fost sugerat anterior. 

va de obicei din ţările care sînt 
afectate de conflicte: Afganistan, 
Sudan, Palestina, Siria. Acestor 
persoane Moldova le oferă unul 
din cele 4 statute de refugiat pre-
văzute de lege, şi anume - deplin, 
politic, umanitar sau temporar. O 
bună parte din refugiaţi rămîn în 
Moldova pentru totdeauna. Spre 
exemplu sudanezul Elsheikh   
Mohamed a devenit traducător din 
limba arabă în limba română. De 
10 ani trăieşte în ţara noastră, el 
deja o consideră drept patria sa.

Au venit în Moldova şi refugi-
aţi din Europa, ce e drept nu pen-
tru a găsi o viaţă mai bună.

Ecaterina Silvestru: ,,Au fost şi 
vecinii din România, din Spania. 
Dar aceştia nu au căutat o protec-
ţie legală în ţara noastră, ci posibi-
lităţi de a fugi de la răspundere în 
faţa legii din ţările lor”.

În prezent în Moldova locuiesc 
228 de refugiaţi - 97 din ei au un 
statut umanitar temporar, 70 - au 
statut permanent de refugiaţi iar 
circa 60 de persoane aşteaptă să l-i 
se acorde un anumit statut.

Marcarea Zilei mondiale a refugiatului

A avut loc ceremonia de 
înmînare a licenţelor de avocat

Recent, ministrul Justiţiei Oleg Efrim a participat la evenimentul 
de înmînare a licenţelor pentru 132 de avocaţi, care au susţinut exa-
menul de calificare în profesie. 

La eveniment au fost prezenţi preşedintele Uniunii Avocaţilor din 
Republica Moldova, Gheorghe Amihalachioaie şi Ion Păduraru, de-
canul Baroului Chişinău.

Ministrul Justiţiei Oleg Efrim a felicitat tinerii avocaţi, menţi-
onînd că: „Rolul avocaţilor la înfăptuirea justiţiei este unul foarte 
important. De modul în care îşi îndeplineşte sarcinile un avocat, de-
pinde şi calitatea hotărîrii pe care o pronunţă judecătorul”.

Licenţa este actul ce confirmă statutul avocatului şi se eliberează 
de către Ministerul Justiţiei in baza hotărîrii Comisiei de licenţiere a 
profesiei de avocat, iar jurămîntul avocatului constituie baza juridi-
co-morală de exercitare a profesiei.
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ocietatea civilă bate 
alarma! În ajunul Zilei 
internaţionale a ONU 

pentru susţinerea victimelor 
torturii, apărătorii drepturi-
lor omului îndeamnă autori-
tăţile să oprească tortura pe 
ambele maluri ale Nistrului 
şi să-i tragă la răspundere 
reală pe torţionari. Potrivit 
acestora, tratamentul inuman 
în locurile de detenţie rămîne 
cronic răspîndit şi agravat de 
faptul că statul nu-i atrage la 
răspundere pe torţionari sau 
odată iniţiată ancheta, dese-
ori le aplică pedepse simbo-
lice sau îi scoate definitiv de 
sub urmărire penală. Con-
cluzia aparţine Centrului de 
reabilitare a Victimelor Tor-
turii „Memoria”, Asociaţiei 
„Promo-LEX” şi Amnesty 
International Moldova.

Potrivit directorului exe-
cutiv al Amnesty Internatio-
nal Moldova, Cristina Pere-
teatcu, responsabilitatea este 

Apărătorii drepturilor omului bat alarma: 
STOP torturii în Moldova

Deşi se vorbeşte foarte mult despre tortură 
şi consecinţele deosebit de nefaste ale acesteia, 
despre destine zbuciumate şi vieţi distruse, deşi 
în fruntea statului se declară o guvernare demo-
cratică, care pune cel mai mare preţ pe dreptu-
rile omului şi valorile general-umane, fenomenul 
torturii pare să se simtă încă la el acasă, în Mol-
dova.  Cea mai recentă dovadă în acest sens este 
cazul pierdut de Republica Moldova  la CEDO, 
zilele trecute, persoana care s-a plîns Înalţii Curţi 
fiind una din victimele torturii în 2006. 

esenţa oricărei societăţi echi-
tabile, iar într-o asemenea so-
cietate, dreptul la integritatea 
fizică a fiecăruia este protejat 
nu numai de semnături pe 
tratatele internaţionale, dar 
de acţiuni concrete întreprin-
se de stat pentru prevenirea 
tratamentului inuman în lo-
curile de detenţie. „Anume 
pentru acest lucru, printre 
altele, se colectează impo-
zitele. În cazul Republicii 
Moldova reiese că noi, cetă-
ţenii acestei ţări, contribuim 
cu bani pentru a fi torturaţi”, 
concluzionează Cristina Pe-
reteatcu.

În acelaşi timp, directo-
rul executiv al RCTV „Me-
moria”, Ludmila Popovici, 
subliniază importanţa con-
cordării metodelor de inves-
tigare a cazurilor de tortură 
cu standardele internaţiona-
le, cum ar fi implementarea 
recomandărilor din Protoco-
lul de la Istanbul: „Acesta 

este un instrument de bază 
pentru o investigare eficientă 
şi un ghid pentru documen-
tarea cazurilor de tortură şi 
al tratamentelor inumane şi/
sau degradante, pentru ra-
portarea constatărilor către 
autorităţile relevante şi asi-
gurarea standardelor minime 
pentru ca un stat să respecte 
şi să garanteze o documen-
tare eficientă a torturii. Im-
plementarea Protocolului 
de la Istanbul în Republica 
Moldova ar putea fi o contri-
buţie importantă în stoparea 
impunităţii pentru torţionari, 
pentru triumfarea justiţiei 
şi la asigurarea oferirii des-
păgubirilor pentru victime 
şi familiile lor”, precizează 
Ludmila Popovici. 

O altă problemă ce per-
petuă, în opinia apărători-
lor drepturilor omului, este 
impasul în regiunea trans-
nistreană, care nu se subor-
donează structurilor consti-
tuţionale şi unde tortura este 
utilizată la scară largă. „În 
regiunea respectivă nu există 
nici un instrument credibil, 
legal şi eficient de monitori-
zare a situaţiei în locurile de 
detenţie, iar situaţia scapă de 
sub control din cauza impu-
nităţii persoanelor din acest 
teritoriu al RM”, menţionea-
ză Alexandru Postică, direc-
torul executiv al Asociaţiei 
„Promo-LEX”. 

„Chiar dacă Transnistria 
se află în afara controlu-
lui de facto al autorităţilor 
constituţionale, acesta nu 

este un argument plauzibil 
pentru Republica Moldova, 
deoarece nimeni nu a anulat 
obligaţia pozitivă a statului 

faţă de persoanele aflate pe 
teritoriul său”, punctează 
Alexandru Postică.

Menţionăm că Ziua in-
ternaţională a ONU pentru 
susţinerea victimelor torturii 
este marcată anual, începînd 
cu 1997, la data de 26 iunie, 
promovînd Convenţia ONU 
împotriva torturii şi altor pe-
depse şi tratamente inumane 
sau degradante, care a intrat 
în vigoare în 1987. 

Republica Moldova s-a 
alăturat Convenţiei în anul 
1995, iar în 2006, Parla-
mentul a ratificat Protoco-
lul opţional al acestui tratat. 
Monitorizarea respectării 
prevederilor Convenţiei este 
efectuată de Comitetul ONU 
împotriva torturii. Ultima vi-
zită a reprezentanţilor aces-
tuia în Republica Moldova 
a avut loc în 2010. Ulterior, 
a fost publicat un raport în 
acest sens, care a subliniat 
importanţa eradicării tortu-
rii. 

De asemenea, problema 
torturii a fost semnalată în 
rapoartele Amnesty Interna-
tional pentru Moldova din 
2007 şi 2009, precum şi în 
rapoartele anuale Amnesty 
International din mai mulţi 
ani, inclusiv din anul curent.

Lilia DUMINICA

S

amicel.cnpac.org.md – este adresa pri-
mului Centru de Resurse online în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei asupra co-
pilului din Moldova, lansat recent de Centrul 
Național de Prevenire a Abuzului față de Co-
pii (CNPAC). Centrul de Resurse este găzdu-
it de site-ul www.cnpac.org.md.

Centrul de Resurse al CNPAC oferă acces 
la informaţii din domeniul violenței asupra 
copiilor şi prezintă acte normative, legi, acte 

internaționale, studii şi materiale mass-me-
dia. În plus, vizitatorii au posibilitatea de a 
discuta pe forum şi de a adresa online între-
bări specialiştilor de la CNPAC. Accesul la 
informații este oferit nu doar prin complexi-
tatea resurselor, ci şi prin faptul că tematica 
va fi oferită publicului în 2 limbi - română 
şi rusă.

Centrul de Resurse se adresează unui pu-
blic-ţintă divers – copii, părinţi, profesionişti 
- cu conţinuturi adaptate intereselor acesto-
ra.

Printre cei mai doriți vizitatori ai Centru-
lui de Resurse sînt copiii. Ei sînt ghidați de 
doi prieteni virtuali şi aici vor putea obține 

multe cunoștințe din domeniul deprinderilor 
de viață, vor afla cum să recunoască violenţa, 
cum să se protejeze de abuz și cum să comu-
nice eficient. Părinții găsesc diverse materia-
le care pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Sînt 
oferite recomandări nu doar părinților care 
au nevoie de sprijin pentru a rupe cercul vi-
cios al violenței, dar și părinților interesați de 
metode de disciplinare pozitivă a copilului. 
Profesioniştii responsabili de protecţia copi-
lului și alți specialiști care interacţionează cu 
copiii la locul de muncă, dispun de un suport 
informaţional pentru o intervenție reușită în 
asistarea copilului-victimă a abuzului; ei pot, 
de asemenea, concretiza detalii de procedură 
și primi consultații online.

Deoarece CNPAC promovează un aspect 
important al justiţiei pentru copii, audierea 
copilului în condiţii prietenoase – acest su-
biect este abordat separat și complex în cadrul 
Centrului de Resurse, cu trecerea în revistă a 
experienţei CNPAC în această direcţie.

„Cel mai mult ne bucură faptul că, de 
acum înainte, doritorii de a obține informații 
la această temă le vor avea. În activitatea cen-
trului nostru sînt frecvente situațiile în care 
părinții, copiii mai mari și specialiștii cu care 
colaborăm nu dispun de aceste informaţii și 
nici nu au de unde să le ia. Centrul de resurse 
a fost soluţia pe care am găsit-o la această 
problemă, alături de colegii noştri din alte 
ţări care au lansat centre de resurse similare 
în cadrul unui proiect comun”, a menționat 
Daniela Sîmboteanu, preşedinte CNPAC.

Numai în anul 2010, Centrul de asistență 
psiho-socială ,,Amicul” din Chișinău, speci-
alizat în asistența copiilor supuși diverselor 
forme de abuz, a asistat peste 300 de copii-
victime.

Primul Centru de Resurse online în 
domeniul prevenirii abuzului faţă de copii 

în Moldova

Recent, ministrul Justiţiei Oleg Efrim a avut o întrevedere cu Valeriu Zubco, Procuro-
rul General al Republicii Moldova. Întrevederea a fost organizată la iniţiativa ministrului 
Justiţiei, discuţiile fiind axate pe subiectele reformei în domeniul justiţiei, în special par-
tea ce ţine de reforma procesual-penală şi reformarea modului de organizare şi funcţiona-
re a instituţiei procuraturii.

 În rezultatul discuţiilor s-a convenit fuzionarea grupurilor de lucru din cadrul Minis-
terului Justiţiei şi din cadrul Procuraturii Generale, care actualmente lucrează în paralel 
asupra reformei procesual-penale şi  instituţiei procuraturii. S-a decis că pe viitor grupuri-
le de lucru se vor întruni în cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit unui orar de lucru stabilit 
de comun acord. Adoptarea acestei decizii a fost necesară în vederea asigurării unor acţi-
uni coerente şi coordonate, ale ambelor instituţii, pe filiera reformelor în justiţie.

 Decizia agreată  de ambii oficiali vine să confirme încă o dată deschiderea Ministeru-
lui Justiţiei şi a Procuraturii Generale de a colabora în cel mai eficient mod pentru obţine-
rea unui rezultat comun, care va contribui la o reformă eficientă şi durabilă a  procedurii 
penale şi a instituţiei procuraturii din Republica Moldova. 

 

Conducătorii auto şi candidaţii pentru 
obţinerea permisului de conducere vor avea 
parte de un nou sistem de examinare teoreti-
că. Acesta presupune două seturi de întrebări, 
selectate de sistem aleato-
riu, conform temelor legis-
laţiei rutiere, tehnicilor de 
acordare a primului ajutor 
medical şi noţiunilor gene-
rale de mecanică auto. 

Potrivit unui comuni-
cat de presă al Centrului 
Resurse Informaţionale de 
Stat „Registru”, chestio-
narul va conţine cîte 20 de 
întrebări pentru categoriile 
A, B, B+E, H, I şi subca-
tegoriile A1, A2, B1şi 26 de întrebări pentru 
categoriile C, C+E, D, D+E şi subcategoriile 
C1, C1+E, D1, D1+E, F. 

Know how-ul acestui sistem constă în 

propunerea a trei limbi pentru susţinerea exa-
menului, prezentarea argumentării răspunsu-
lui corect pentru întrebările răspunse incorect 
şi aplicarea mai multor variante de întrebări, 

ceea ce va face exa-
menul mai eficient. 

Persoanele progra-
mate pentru examen 
în perioada 15 iunie 
- 10 iulie 2011 vor pu-
tea susţine proba teo-
retică, la alegere, atît 
în sistemul actual, cît 
şi în cel nou. Noul sis-
tem va fi implementat 
după 10 iulie şi se va 
folosi doar acesta. 

Setul de întrebări şi grilele de corectare 
pentru examenul de obţinere a permisului de 
conducere sînt elaborate în limbile română, 
rusă şi engleză. 

După 10 iulie, şoferii vor da examenul altfel 

Ministrul Justiţiei şi Procurorul General 
au decis fuzionarea grupurilor de lucru
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Proiectul lansat recent pe 
o perioadă de 18 luni vizează 
municipiul Bălţi, raioanele 
Făleşti, Edineţ, Ungheni şi 

Leova din Republica Moldo-
va, precum şi judeţele Iaşi, 
Botoşani şi Vaslui din Româ-
nia. 

Obiectivul general al 
acestuia este de a contribui 
la dezvoltarea şi promovarea 
sănătăţii mintale pentru ado-
lescenţii şi tinerii din zona 
vizată, bazate pe creşterea 
rolului societăţii civile şi a 

a aplicaţii au participat, în 
total, circa 2 mii de militari 
din 13 state membre NATO 

şi semnatare ale programului „Par-
teneriat pentru Pace”. Statul major 
al aplicaţiilor a fost dislocat în ora-
şul Odesa, iar trupele au activat la 
Baza de instruire „Şirokiy Lan” din 
apropierea oraşului Nikolaev. Din 
partea Moldovei, la exerciţiu au 
luat parte militarii din Batalionul cu 
destinaţie specială „Fulger” şi din 
Batalionul 22 de menţinere a păcii 
al Armatei Naţionale, format din 62 
de militari.

La ceremonia de închidere 
au fost prezenţi lideri ai exerciţiu-
lui, comandanţi ai grupurilor ope-
rative, comandanţi de companie 
şi circa 200 de militari din Ucraina, 
SUA, Republica Moldova, Mace-
donia şi Georgia, detaşaţi la exer-

Profesionalismul militarilor moldoveni apreciat 
de partenerii internaţionali

Profesionalismul militarilor moldoveni este înalt apreci-
at pe plan internaţional. O demonstrează şi recenta parti-
cipare  a unui contingent al Armatei Naţionale la exerci-
ţiul multinaţional de menţinere a păcii „Sea Breeze 2011”, 
desfăşurat în Ucraina. În cadrul ceremoniei de închidere, 
reprezentanţii statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice 
au ţinut să sublinieze importanţa prestaţiei aduse de  mi-
litarii din Moldova pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
exerciţiului.

ciţiu. În cadrul evenimentului, mi-
litarii contingentelor internaţionale 
au primit diplome şi premii. Milita-
rii din Batalionul cu destinaţie spe-
cială şi cei din forţele aeropurtate 
ucrainene au făcut schimb de insig-
ne de paraşutişti în semn de apreci-
ere a colaborării în cadrul efectuării 
salturilor.

„Militarii Armatei Naţionale din 
Republica Moldova au avut o pre-
staţie reuşită la exerciţiul multina-
ţional de menţinere a păcii ,,Sea 
Breeze 2011”, dînd dovadă de pro-
fesionalism şi abilităţi excepţionale 
de colaborare cu militarii din con-
tingentele participante la aplica-
ţii”, a declarat colonelul David A. 
Gruss,  locţiitorul comandantului 
Brigăzii multinaţionale a exerciţiu-
lui „Sea Breeze 2011”.

Comandantul Batalionului „Ful-

ger”, maiorul Radu Burduja, a ţinut 
să sublinieze că pentru militarii 
moldoveni, participarea la exerciţiu 
a fost un pas înainte în dezvoltarea 
profesională. „Am efectuat un nu-
măr total de 90 de salturi folosind 
procedura de cădere liberă cu para-
şute MC-5, precum şi paraşute D6. 
Faptul că am depăşit numărul plani-
ficat de salturi este o dovadă a cola-
borării eficiente pe care am avut-o 
cu trupele aeropurtate ucrainene”, a 
punctat Burduja.

Potrivit sursei citate, pentru 
prima dată, paraşutiştii moldoveni 
au efectuat salturi din AN-26 de 
la o altitudine de 4200 m, şi para-
şutări cu echipament şi armament 
folosind containere cu greutatea 
de 30-40 kg. „Un moment foar-
te important pentru ei a fost şansa 
de a practica salturi de la înălţimi 
limită de 1500 de metri, unde pa-
raşutiştii trebuiau să reacţioneze 
la timp”, a menţionat Burduja.

„Chiar dacă la procedeele tac-
tice nu am avut probleme datorită 
pregătirii excelente a militarilor 
noştri pentru îndeplinirea misiu-
nilor, au existat totuşi dificultăţi 
în procedurile de paraşutare din ca-
uza navelor aeriene utilizate şi pa-
raşutele D6, care erau o experienţă 

nouă pentru noi”, a mai specificat 
maiorul.

În opinia militarilor din Bata-
lionul cu destinaţie specială şi din 
Batalionul 22 de menţinere a păcii, 
detaşaţi la exerciţiul multinaţio-

nal „Sea Breeze 2011”, colabora-
rea cu militarii ucraineni, ameri-
cani, precum şi cei din Macedonia 
şi Georgia, a fost pentru ei una 
eficientă în îndeplinirea misiunilor 
comune de luptă, iar participarea 

la un exerciţiu multinaţional de ge-
nul ,,Sea Breeze 2011” le-a oferit 
posibilitatea să-şi perfecteze tactici-
le şi procedeele utilizate în activita-
tea lor zilnică, să înlăture barierele 
lingvistice existente pînă atunci, 

şi nu în ultimul rind, să realizeze un 
schimb de experienţă în domeniul 
în care activează.

Lilia DUMINICA

L

„Graniţe comune. Soluţii 
comune” pentru adolescenţii 

din Moldova şi România

comunităţii locale. Proiectul 
sprijină cooperarea transfron-
talieră prin schimburi de ex-
perienţă, transfer şi valori-

zarea de bune practici între 
profesionişti şi organizaţii 
active în domeniul sănătăţii 
mintale, de pe ambele părţi 
ale graniţei.

Astfel, 1250 de tineri cu 
vîrste cuprinse între 13-18 
ani vor participa la acţiuni de 
informare şi instruire în do-
meniul sănătăţii mintale, care 
vor genera o mai bună adap-

tare psiho-socială, reducerea 
problemelor în procesul de 
studii, a problemelor de com-
portament, a agresivităţii, o 
stare mintală generală mai 
bună etc. 

Printre beneficiarii proiec-
tului se numără şi 60 de pro-
fesori, 20 de medici şcolari, 
zece asistenţi medicali şco-
lari, zece psihologi şcolari, 
20 de ONG-uri cu activităţi în 
domeniul social şi al sănătăţii 
mintale, patru administraţii 
locale etc. 

Proiectul este derulat de 
către Grupul de Iniţiativă 
pentru Dezvoltare Locală Iaşi 
(România), în colaborare  cu 
Asociaţia SOMATO din Băl-
ţi, Asociaţia „Alianţa Între 
Generaţii” din Făleşti (Re-
publica Moldova), Asociaţia 
HELICOMED şi Asociaţia de 
prietenie România-Ucraina 
(din România). Acesta face 
parte din Programul Operaţi-
onal Comun România-Ucrai-
na-Republica Moldova 2007-
2013. 

Valoarea totală a proiectu-
lui este de 165 931 euro, din 
care circa 149 000 euro repre-
zintă fonduri nerambursabile 
oferite de Uniunea Europea-
nă. Menţionăm că Programul 
Operaţional Comun Româ-
nia-Ucraina-Republica Mol-
dova 2007-2013 este finanţat 
de Uniunea Europeană prin 
intermediul Instrumentului 
European de Vecinătate şi Par-
teneriat şi cofinanţat de statele 
participante în program. 

Lilia DUMINICA

Peste 1200 de adolescenţi din Moldova şi Ro-
mânia, dar şi profesori, medici, asistenţi medicali 
şi psihologi şcolari vor beneficia de informare şi 
instruire în domeniul sănătăţii mintale, în vede-
rea unei adaptări psiho-sociale mai bune, a redu-
cerii problemelor de învăţare, a problemelor de 
comportament, a agresivităţii tinerilor. Acţiunea 
face parte din proiectul „Iniţiative de cooperare 
transfrontalieră privind sănătatea mintală a ado-
lescenţilor din zona de graniţă România-Republi-
ca Moldova”.

Miniştrii Justiţiei din România şi Republi-
ca Moldova, Cătălin Predoiu şi Oleg Efrim, 
s-au întîlnit, marţi, la Bucureşti, partea ro-
mână oferindu-şi sprijinul pentru integrarea 
europeană şi elaborarea unei strategii pentru 
dezvoltarea justiţiei în Republica Moldova.

,,Aş vrea să reamintesc faptul că Minis-
terul Justiţiei din România are cu Ministerul 
Justiţiei din Republica Moldova un proiect 
strategic, care vizează schimbul de experi-
enţă, armonizarea politicilor din domeniul 
justiţiei şi sprijinul reciproc în legătură cu 
integrarea europeană”, a declarat Cătălin 
Predoiu, în cadrul unei conferinţe de presă 
comune.

Printre domeniile în care vor colabora 
cele două părţi se numără serviciul de pro-
baţiune şi administraţiile naţionale a peniten-
ciarelor.

Cătălin Predoiu a anunţat că România 
oferă cinci burse pentru membrii Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor din Republi-
ca Moldova şi zece locuri pentru şcolarizarea 
agenţilor de penitenciare la Şcoala de Agenţi 
de Penitenciare de la Tîrgu Ocna.

De asemenea, în domeniul probaţiunii 
s-au realizat schimburi de experienţă şi a fost 
încheiat un protocol de colaborare.

În plus, au existat consultări permanente 
între cele două ministere pentru armonizarea 
legislaţiei, astfel ca pe termen lung cele două 
ţări să aibă reglementări similare.

,,Pentru viitor, ne-am propus un dialog 
foarte intens în ceea ce priveşte strategia de 
dezvoltare a justiţiei ca serviciu public în Re-
publica Moldova. Ministerul Justiţiei din Re-
publica Moldova este în curs de elaborare a 
acestei strategii şi noi am convenit să punem 
în legătură specialiştii din cele două ministere, 
astfel încît să fie găsite cele mai bune soluţii 
şi să expunem problemele, cu care noi ne-am 
confruntat”, a adăugat Cătălin Predoiu.

De asemenea, Cătălin Predoiu a ex-
pus şi experienţa României în desfiinţa-
rea unor parchete şi instanţe cu volum 
mic de activitate, în efortul de a con-
centra resursele umane şi constituirea 
unor unităţi puternice.

,,Dacă în plan tehnic lucrurile stau 
în afară de orice dubiu, în plan politic 
lucrurile stau mai delicat. În mod fi-
resc, închiderea unor instanţe a creat 
probleme. Fiecare parlamentar doreşte 
să păstreze instanţele din propria cir-
cumscripţie”, a mai spus ministrul ro-
mân al Justiţiei.

Cele două părţi au mai discutat des-
pre crearea unei platforme de comu-
nicare online, sub forma unui portal, 
astfel încît specialiştii să poată ţine le-
gătura permanent.

La rîndul său, ministrul Justiţiei din 
Republica Moldova, Oleg Efrim a mulţumit 
Guvernului României pentru sprijinul con-
stant acordat ţării sale, apreciind buna cola-
borare cu ministrul Cătălin Predoiu.

,,Ţara noastră este angajată într-un proces 
amplu de reformă. Am pornit un parcurs de 
integrare europeană. Rezultatele alegerilor 
locale, care s-au încheiat duminică, în care 
forţele democratice au obţinut o victorie 
zdrobitoare, ne arată sprijinul poporului în 
reformele pe care le-am iniţiat”, a declarat 
Oleg Efrim.

România promite Republicii Moldova 
sprijin pentru elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a justiţiei
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e lîngă diminuarea fe-
nomenului corupţiei, 
respectarea drepturilor 

omului şi alte condiţii im-
puse de Uniunea Europeană 
Republicii Moldova, în pro-
cesul liberalizării regimului 
de vize, managementul efi-
cient al migraţiei şi azilului 
reprezintă, de asemenea, o 
parte componentă a Planului 
de acţiuni pe acest segment. 
Prin urmare, devine necesar 
de a adopta o Strategie Na-
ţională în domeniul migraţiei 
şi azilului şi de a  elabora un 
plan de acţiuni în acest sens, 
iar de aceasta se pare că ar 
depinde succesul primei 
faze. Această primă etapă 
presupune ajustarea cadru-
lui legal, iar cea de-a doua – 
aplicarea legislaţiei. Îndepli-
nirea completă a primului set 
de condiţii de referinţă va fi 
atent examinată şi verificată 
de către Comisia Europeană 
şi Consiliul Uniunii Europe-
ne înainte de luarea unei de-
cizii de a iniţia evaluarea ce-
lui de-al doilea set de criterii 
de referinţă. De menţionat că 
iniţial se preconiza finaliza-
rea fazei întîi, în iunie 2011.

Aşadar, devine lesne de 
înţeles de ce e nevoie de a ur-
genta definitivarea Strategiei 
Naţionale în domeniul mi-

graţiei şi azilului, aflată acum 
la etapa dezbaterilor publice. 
Totodată, autorităţilor le re-
vine sarcina de a informa 
cetăţenii prin intermediul 
unei campanii ample precum 

că liberalizarea regimului de 
vize cu Uniunea Europeană 
nu presupune dreptul de a 
munci, ci o şedere de pînă la 
90 de zile. 

La fel, devine necesară 
elaborarea politicilor de stat 
eficiente privind susţinerea 
persoanelor originare din 
RM aflate peste hotare, iar 
continuarea bunelor practici 

în acest sens este foarte im-
portantă. Şi nu putem să nu 
menţionăm aici practica în-
cheierii de acorduri bilatera-
le cu „statele-gazdă” ale ce-
tăţenilor Republicii Moldova 

privind garanţiile drepturilor 
în domeniul asigurării soci-
ale, aşa cum a fost făcut cu 
Grecia, Bulgaria, Portugalia, 
Italia. 

De asemenea, este aştep-
tată elaborarea unui pachet de 
legi cu privire la protecţia şi 
integrarea străinilor, precum 
şi  aderarea la Convenţia din 
1954 privind Statutul Apatri-

zilor şi Convenţia din 1961 
privind Reducerea Cazurilor 
de Apatridie. Or, acum aces-
te persoane nu dispun de acte 
de stare civilă, deşi se află pe 
teritoriul RM încă de la dez-

membrarea Uniunii Sovieti-
ce. O altă problemă ţine de 
eliberarea documentelor de 
călătorie pentru refugiaţi. 

Acestea sînt principale-
le constatări ale Grupului 
de lucru pe vize, frontiere 
şi regiunea transnistreană al 
Convenţiei Naţionale pen-
tru Integrarea Europeană. 
Propunerile au fost adoptate 

recent, la o masă rotundă la 
care au participat reprezen-
tanţi ai administraţiei publice 
centrale, societăţii civile. 

Dreptul precizează că 
următoarea masă rotundă 

va avea loc la Bălţi, pentru 
a depăşi cadrul tradiţional 
al municipiului Chişinău, 
suprasaturat de dezbateri. 
Tema aleasă este prevenirea 
corupţiei, conflictului de in-
terese, activitatea Comisiei 
Centrale de Control al decla-
raţiilor cu privire la venituri 
şi proprietate.

Pe lîngă grupul de lucru 

Pentru a beneficia de un regim de vize liberalizat cu UE, trebuie 
să gestionăm eficient atît imigrarea, cît şi emigrarea

pe vize, frontiere şi regiunea 
transnistreană, Convenţia 
Naţională pentru Integrarea 
Europeană mai include altele 
două: agricultură şi dezvol-
tare regională; comerţ, ser-

vicii, concurenţă. Acest 
format este unul care reu-
şeşte să permită atingerea 
consensului dintre autori-
tăţi şi societatea civilă pe 
formula politicilor care 
urmează a fi puse la punct 
şi în același timp, în prac-
tică, pentru a apropia Re-
publica Moldova de Uniu-
nea Europeană.

Proiectul „Convenţia 
Naţională pentru Inte-
grarea Europeană” este 
implementat de Institu-
tul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale (IDIS) 
„Viitorul”, Asociaţia pen-
tru Politică Externă, Cen-
trul Analitic Independent 
„Expert-Grup”, Centrul 

de Cercetare al Asociaţiei 
Slovace pentru Politică Ex-
ternă,  cu susţinerea financi-
ară a Ministerului Afacerilor 
Externe al Slovaciei. Paralel, 
un asemenea proiect este 
desfăşurat în Ucraina.

  Cor. DREPTUL

Armata Naţională a Republicii 
Moldova renunţă la pasul de defi-
lare sovietic, adoptînd ,,un model 
european”, care, la prima vedere, 
seamănă cu acela folosit de militarii 
Armatei Române.  

La parada militară din 27 august 
2011, consacrată aniversării a 20 de 
ani de la proclamarea independen-
ţei Republicii Moldova, efectivele 
militare din cadrul Forţelor Armate 
vor trece prin Piaţa Marii Adunări 
Naţionale cu noul pas de defilare. 
Noua variantă a pasului de defilare a 
fost prezentată recent de Batalionul 
de gardă al Ministerului 
Apărării, preşedintelui in-
terimar al Republicii Mol-
dova, Marian Lupu. „Este 
un model european. Unul 
solemn, dar, concomitent, 
este un model de defilare 
care păstrează sănătatea 
acestor băieţi tineri care 
au o viaţă înainte”, a apre-
ciat Lupu, după exerciţiul 
demonstrativ.

Potrivit ministru-
lui Apărării, Vitalie                 
Marinuţa, după aprobarea 
noii formule a pasului de 
defilare, instituţia va îna-
inta preşedintelui Republi-
cii Moldova proiectul mo-
dificărilor şi completărilor 
Regulamentului instrucţiei de front 
al Forţelor Armate, care va stipula 
trecerea la noul model de defilare a 
militarilor în timpul diferitor cere-
monii. „În Regulamentul instrucţi-
ei de front va fi modificat pasul de 
defilare, de manevră, mişcarea mîi-
nilor şi poziţia pe loc repaus. Pro-
cedeele menţionate devin mai uşor 
asimilabile în procesul de instruire 
a efectivului Forţelor Armate şi, re-
spectiv, implică mai puţin efort fizic 

din partea acestora”, a declarat mi-
nistrul Marinuţa.

Guvernul R. Moldova a decis că 
va aloca peste 9 milioane de lei pen-
tru parada militară organizată în Pia-
ţa Marii Adunări Naţionale în data 
de 27 august – Ziua Independenţei. 
La parada militară, urmează să par-
ticipe 1528 de persoane. Astfel, Mi-
nisterul Apărării va fi reprezentat la 
paradă de 1018 persoane (inclusiv 
91 de participanţi la conflictul ar-
mat din anul 1992), Ministerul Afa-
cerilor Interne - 389 persoane, iar 
Serviciul Grăniceri -121 persoane. 

De asemenea, la parada militară vor 
participa şi 86 de unităţi de tehnică 
auto şi blindată. Ministerul Apărării 
va antrena 66 de unităţi de tehnică, 
Ministerul Afacerilor Interne - 14, 
iar Serviciul Grăniceri - 6. În afa-
ră de aceasta, la parada militară din 
Piaţa Marii Adunări Naţionale vor 
fi implicate 600 unităţi de siste-
me de artilerie şi armament, dintre 
care: 360 unităţi ale Ministerului 
Apărării, 160 unităţi ale Ministe-

rului Afacerilor Interne şi 80 unităţi 
ale Serviciului Grăniceri. Parada 
militară cu participarea unităţilor 
militare ale Armatei Naţionale, sub-
diviziunilor Ministerului Afacerilor 
Interne şi ale Serviciului Grăniceri, 
cu tehnica şi armamentul din dotare, 
va avea loc în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale la 27 august 2011 – Ziua 
Independenţei Republicii Moldova. 
Ministrul Apărării a subliniat că 
mijloacele financiare pentru desfă-
şurarea paradei militare n-au fost 
planificate în bugetul pentru anul 
2011, iar structurile implicate vor 

folosi aceşti bani 
pentru diferite 
activităţi de pre-
gătire şi organi-
zare. „Este vorba 
despre cheltuieli 
ce vizează asigu-
rarea cu obiecte 
de echipament 
a participanţilor 
la parada milita-
ră, asigurarea cu 
carburanţi-lubri-
fianţi, produse 
alimentare, pre-
gătirea tehnicii 
şi armamentului 
şi procurarea in-
strumentelor de 
percuţie şi altor 

rechizite de paradă”, a accentuat 
ministrul Apărării, în calitate de res-
ponsabil pentru constituirea forma-
ţiunilor de paradă.

Totodată, la Chişinău, într-o şe-
dinţă a Consiliului colegial al Mi-
nisterului Apărării, au fost discutate 
problemele reformării şi moderni-
zării structurilor Armatei Naţionale, 
precum şi activitatea comandamen-
telor militare în direcţia respectivă, 
eveniment la care a participat și 

Armata R. Moldova renunţă la pasul de defilare sovietic 
preşedintele interimar al Republi-
cii Moldova, Marian Lupu. Potrivit 
acestuia, atît Armata Naţională, cît 
şi întregul sistem de apărare, au ne-
voie de reformare, dar acestea trebu-
ie modernizate în baza unor progra-
me şi strategii bune determinate, şi 
nu în baza unor abordări sporadice. 
„Astăzi discutăm chestiuni strategi-
ce, care în mod evident au tangenţă 
şi cu partea financiară şi nu doar. În 
cadrul ultimei şedinţe a Consiliului 
Suprem de Securitate, a fost discu-
tată Analiza Strategică a Apărării, 
au fost făcute concluziile necesare 
şi trasate sarcinile de rigoare. Rămî-
ne doar să definitivăm care va fi pa-
chetul resurselor financiare în raport 
cu Produsul Intern Brut sau alte for-
mule, fiindcă, în funcţie de resursele 
disponibile, depinde tactica pe care 
trebuie s-o aplicăm pentru reforma-
rea armatei. Armata are nevoie de 
reformă, armata are nevoie de re-
surse de dotare”, a accentuat Marian 
Lupu. Potrivit ministrului Apărării, 
Vitalie Marinuţa, adoptarea de că-
tre Parlament a Strategiei Securită-
ţii Naţionale va permite instituţiei 
elaborarea şi punerea în funcţiune 
a Strategiei Militare Naţionale, un 
element foarte important în procesul 
de construcţie militară, modernizare 
şi reformare a Armatei Naţionale. În 
cadrul şedinţei au fost puse în discu-
ţie proiectele de dezvoltare a coman-
damentelor forţelor terestre, aviaţie 
şi logistică, care urmează să fie fina-
lizate şi înaintate spre aprobare pînă 
la finele anului. Marinuţa consideră 
că implementarea acestor programe 
de modernizare a Armatei Naţionale 
va permite crearea unei structuri mi-
litare moderne, completată cu cadre 
profesioniste şi dotată cu tehnică şi 
armament, care ar asigura securita-
tea militară a Republicii Moldova. 

AIE va semna un 
Acord privind 

formarea 
administrațiilor locale 

Liderii AIE s-au întîlnit recent 
într-o ședință comună, în cadrul că-
reia au discutat mai multe subiecte 
privind rezultatele alegerilor loca-
le și semnarea unui Acord privind 
formarea administrațiilor locale. 

Liderul PLDM, prim-ministrul, 
Vlad Filat a declarat după ședință 
că documentul care va fi semnat 
este continuarea Acordului de con-
stituire a Alianței pentru Integrare 
Europeană și va puncta principiile 
de partajare a responsabilităților 
în activitatea consiliilor raiona-
le. ,,Urmează să stabilim aceste 
principii și după ce vom semna 
acest acord, va fi făcut public”, a 
menționat Filat.

La rîndul său, liderul PL,      
Mihai Ghimpu a menționat că AIE 
există la nivel central și acum este 
nevoie să fie consolidată printr-o 
alianță locală. Ghimpu a mai de-
clarat că va fi constituit un grup 
de lucru care va pregăti acest do-
cument. Acordul va fi elaborat de 
Mihai Moldovanu, Victor Bodiu și 
Valeriu Lazăr. 

Și președintele interimar, lide-
rul PD, Marian Lupu a remarcat 
că decizia de elaborare a Acordu-
lui privind formarea puterii locale 
este una unanimă și vizează extin-
derea AIE de la nivel central la cel 
local. 

Amintim că, în turul II al ale-
gerilor locale au fost aleși 505 pri-
mari. Cei mai mulți primari aleși 
în turul doi sînt de la PLDM - 163 
candidați. Pe locul doi sînt primarii 
democrați - 133 de reprezentanți. 
Urmează primarii comuniști, 
care au cîștigat turul doi în 87 de 
localități și cei liberali, care au 
cîștigat în 70 de primării.

P
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La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Educaţie juridică

Vrem să ştim ce înseamnă alegeri nevalabile şi 
ce se întîmplă dacă şi  în turul doi de scrutin la 
alegerile locale generale vor fi comise fraude elec-
torale grave. 

Un grup de alegători,
r-n Orhei

Conform art.136 din Co-
dul electoral, alegerile sînt 
considerate nevalabile în 
anumite circumscripţii dacă 
la ele au participat mai pu-
ţin de 1/4 din numărul per-
soanelor înscrise în listele 
electorale. Hotărîrea cu pri-
vire la declararea alegerilor 
nevalabile se adoptă de către 
Comisia Electorală  Centra-
lă  în  baza actelor prezenta-
te de consiliile electorale de 
circumscripţie, iar potrivit 
art.137, alegerile sînt decla-
rate nule dacă în cadrul ope-
raţiilor electorale au fost co-
mise încălcări ale  Codului 
electoral  care au influenţat 
rezultatele votării şi atribui-
rea mandatelor. Hotărîrea cu 
privire la declararea alege-
rilor nule se adoptă de către 
Comisia  Electorală Centrală 
în baza hotărîrilor instanţe-
lor de judecată respective.

 În baza art.138 dacă în 

anumite circumscripţii sau 
secţii de votare alegerile 
sînt declarate nevalabile sau 
nule, Comisia Electorală 
Centrală dispune efectuarea, 
în termen de 2 săptămîni, 
a votării repetate pe baza 
aceloraşi liste electorale, cu 
aceleaşi candidaturi şi cu 
participarea aceloraşi consi-
lii şi birouri electorale, con-
curenţii electorali vinovaţi 
de încălcări ale prevederilor 
Codului electoral fiind ex-
cluşi din buletinele de vot în 
baza unei hotărîri judecăto-
reşti definitive, iar consiliile 
şi birourile electorale care 
au comis asemenea încălcări 
fiind  înlocuite.

Votarea repetată se efec-
tuează în strictă conformita-
te cu prevederile capitolelor 
9 şi 10 din Codul electoral şi 
se consideră valabilă indife-
rent de numărul alegătorilor 
care au participat la votare.

În scopul bunei organizări 
a odihnei de vară a copiilor 
şi adolescenţilor în sezonul 
estival 2011 şi respectării 
prevederilor Legii nr. 96-XVI 
din 13 aprilie 2007 privind 
achiziţiile publice, Guvernul 
Republicii Moldova prin Ho-
tărîrea 304 din 27.04.2011 a 
decis că:

1. Ministerele, alte auto-
rităţi administrative centra-
le, în comun cu autorităţile 
administraţiei publice locale 
şi Confederaţia Naţională a 

Sindicatelor din Republica 
Moldova:

a) vor finaliza pînă la 20 
mai 2011, lucrările de pregă-
tire a taberelor de odihnă şi 
întremare a sănătăţii copiilor 
şi adolescenţilor, inclusiv a 
celor cu sejur de zi, dotîndu-
le cu inventarul şi utilajul ne-
cesar;

b) vor întreprinde măsuri-
le necesare pentru extinderea 
în continuare a reţelei tabe-
relor de odihnă şi întremare 
a sănătăţii copiilor şi adoles-
cenţilor.

2. Finanţarea taberelor de 
odihnă şi întremare a sănătă-
ţii copiilor şi adolescenţilor 
se va efectua din bugetul de 
stat şi bugetele unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale, din su-
mele plătite de părinţi şi din 
mijloacele speciale alocate 
de întreprinderi, organizaţii 
şi asociaţii, urmînd ca auto-
rităţile fiecărei unităţi admi-
nistrativ-teritoriale să stabi-
lească preţurile biletelor în 
taberele de odihnă şi întrema-
re a sănătăţii copiilor şi ado-
lescenţilor din teritoriul ad-
ministrat, în conformitate cu 
prevederile pct.5 al hotărîrii 
de Guvern, expus mai jos. 
    3. Ministerul Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei va 
utiliza suma alocată din buge-
tul de stat în scopul organiză-
rii odihnei de vară a copiilor 
şi adolescenţilor, în confor-
mitate cu prevederile Legii 
bugetului de stat pe anul 2011 
nr. 52 din 31 martie 2011. 
    4. Cu excepţia biletelor de 
odihnă repartizate de Minis-
terul Muncii, Protecţiei So-

Condiţiile de odihnă pentru copii şi adolescenţi 
pentru anul 2011

ciale şi Familiei, autorităţilor 
administraţiei publice centra-
le şi locale li se recomandă: 
    1) să acorde gratuit pînă 
la 25 la sută din totalul bile-
telor repartizate în taberele de 
odihnă şi întremare a sănătăţii 
copiilor şi adolescenţilor ur-
mătoarelor categorii de copii 
(din familiile beneficiare de 
ajutor social, în conformitate 
cu Legea nr. 133-XVI din 13 
iunie 2008 cu privire la ajuto-
rul social  şi/sau care au be-
neficiat de ajutor material în 

ultimele 12 luni, în baza Le-
gii Fondului republican şi a 
fondurilor locale de susţinere 
socială a populaţiei nr. 827-
XIV din 18 februarie 2000, 
cu modificările şi completări-
le ulterioare):

a) copii orfani;
b) copii din familii mono-

parentale;
c) copii din familii defa-

vorizate;
d) copii din familii cu 3 şi 

mai mulţi copii;
e) copii aflaţi sub tutelă/

curatelă;
f) copii plasaţi în servicii 

de tip familial;
g) copii plasaţi în centre 

de plasament temporar;
h) copii din familii în care 

ambii părinţi sînt cu dezabili-
tăţi;

i) copii din familii în care 
ambii părinţi sînt pensionari;

j) copii care au obţinut 
performanţe la studii sau sînt 
învingători la olimpiadele di-
dactice şi extradidactice;

2) să comercializeze do-
ritorilor restul biletelor de 
odihnă şi întremare a sănătă-
ţii copiilor şi adolescenţilor 
cu 10-20 la sută din cost;

3) să decidă,  în funcție de 
necesități și pe termene utile, 
în baza schemei de încadrare, 
asupra angajării personalului 
în taberele de odihnă şi în-
tremare a sănătății copiilor şi 
adolescenților, prevăzute în 
actele normative în vigoare.

5. Costul maxim al unui 
bilet în taberele de odihnă şi 
întremare a sănătăţii copiilor 
şi adolescenţilor se va calcula 
în funcţie de durata schimbu-

lui, reieşind din costul orien-
tativ al unei zile în taberele de 
odihnă şi întremare a sănătă-
ţii copiilor şi adolescenţilor, 
conform anexei nr.1, expuse 
mai jos.

6. Consiliilor raionale, 
Primăriilor municipiilor Chi-
şinău şi Bălţi şi Comitetului 
Executiv al unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia (Gagauz-
Yeri) li se recomandă: 

a) să efectueze recepţio-
narea și să elibereze autori-
zaţii taberelor de odihnă şi 

întremare a sănătăţii copiilor 
şi adolescenţilor din teritoriu 
şi să informeze, pînă la 26 
mai 2011, Ministerul Educa-
ţiei despre gradul de pregătire 
a lor;

b) să întreprindă acţiuni-
le necesare pentru asigurarea 
prioritară a taberelor de odih-
nă şi întremare a sănătăţii 
copiilor şi adolescenţilor cu 
produse alimentare, exercit-
înd un control permanent şi 
riguros asupra calităţii lor.

7. Ministerul Sănătăţii 
va asigura monitorizarea 
aprovizionării taberelor de 
odihnă şi întremare a sănătă-
ţii copiilor şi adolescenţilor 
cu echipamentele medicale 
şi medicamentele necesare, 
conform legislaţiei, precum 
şi va efectua, potrivit compe-
tenţei, supravegherea sanita-
ro-epidemiologică a acestor 
unităţi în perioada pregătirii, 
deschiderii şi funcţionării 
lor.

8. Ministerul Educaţiei:
a) va asigura instruirea 

responsabililor din direcţiile 
generale raionale (munici-
pale) învăţămînt, tineret şi 
sport în vederea organizării 
odihnei şi întremării sănătă-
ţii copiilor şi adolescenţilor 
în sezonul estival;

b) va asigura, în comun 
cu direcţiile generale raiona-
le (municipale) învăţămînt, 
tineret şi sport, universităţile 
şi colegiile pedagogice, com-
pletarea taberelor de odihnă 
şi întremare a sănătăţii copi-
ilor şi adolescenţilor cu per-
sonal didactic calificat;

c) va monitoriza procesul 
educaţional desfăşurat în ta-
berele de odihnă şi întremare 
a sănătăţii copiilor şi adoles-
cenţilor.

9. Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţii-
lor va asigura funcţionarea 
mijloacelor de telecomuni-
caţii în taberele de odihnă şi 
întremare a sănătăţii copiilor 
şi adolescenţilor.

10. Ministerul Afacerilor 
Interne va asigura ordinea şi 
securitatea publică în tabe-
rele de odihnă şi întremare 
a sănătăţii copiilor şi adoles-
cenţilor, inclusiv escortarea, 
în modul stabilit, a vehicule-
lor care vor transporta copiii 
şi adolescenţii.

Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului nr. 304 

din 27 aprilie 2011

Costul orientativ al unei zile în taberele de 
odihnă şi întremare  a sănătăţii copiilor 

şi adolescenţilor (10-12 zile)

Nr. 
d/o

Tipul taberelor de 
odihnă şi întremare 
a sănătăţii copiilor şi 

adolescenţilor

Costul unei zile de 
odihnă pentru un 

copil (lei)

1. Tabără de odihnă şi 
întremare a sănătăţii

116, 67
 

2. Tabără sportivă a şcolilor 
sportive pentru copii şi 
juniori

125,00

3.  
 

Tabără sportivă pentru 
elevii claselor superioare

125,00
 

4. Tabără turistică pentru 
adolescenţi

133,00

5. Tabără de întremare cu 
sejur de zi

80,83

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(iunie 2011,  nr. 24(379)

&

ATENŢIE la scăldat: 
MAI recomandă părinţilor să îşi 

supravegheze copiii
Ministerul de Interne îndeamnă populaţia ca în zilele 

de caniculă să se scalde doar în locurile special amenaja-
te, să evite scăldatul în stare de ebrietate, iar părinţii să îşi 
supravegheze copiii.

Asta după ce în ultimele două săptămîni, patru copii 
au murit înecaţi. Trei minori s-au înecat în rîurile Prut şi 
Nistru, acolo unde curenţii de apă sînt puternici.

Autorităţile mai îndeamnă populaţia să evite scăldatul 
seara şi noaptea sau atunci cînd temperatura de afară este 
sub 22 de grade. De asemenea, nu intraţi în apă cu anve-
lope sau scînduri.

Cel mai des, victimele înecului sînt copiii. Şi asta, 
pentru că nu sînt supravegheaţi de către părinţi sau se 
scaldă în locuri periculoase, susţin reprezentanţii MAI. 
De la începutul anului, 40 de oameni au murit înecaţi.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului PP „PROCHEF” SRL, pentru data de 5 
iulie 2011, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de FPC „DRANCOR” SRL privind încasarea datoriei, sub 
sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător  Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Milevila Lux” SRL, pentru data de 6 iulie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă: ,,Papermoon” SRL către „Mile-
vila Lux” SRL privind rezilierea unilaterală a contractului.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Linasofia” SRL, mun. Chişinău 
pentru data de 12 iulie 2011, ora 9.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată de SRL „Bissvit”, mun. Chişinău 
privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Gheorghe Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „MAXIVIABIL”, pentru data de 
12 iulie 2011, ora 10.05, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de FPC „ROGOB” SRL privind încasarea datoriei şi a 
dobînzii, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător  Gheorghe Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „TOP MAGAZINE”, pentru data 
de 12 iulie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de FPC „ROGOB” SRL privind încasarea datoriei şi a 
dobînzii, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător  Gheorghe Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Sadîk Mahmoud” ÎI, pentru data de 9 august 2011, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă: ,,Drancor” SRL către „Sadîk 
Mahmoud” ÎI privind înapoierea bunurilor.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rudivest”, pentru 
data de 9 august 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SA „Orhei” privind încasarea a 9795,97 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Romaura” SRL, cu sediul în mun. Chi-
şinău, str. Mesager nr. 5/2, apt. 311, pentru data de 3 octombrie 
2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 218) unde va avea loc examinarea cauzei civile intenta-
tă de FPC „ROGOB” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului „Geotir-Info” SRL, mun. Chişinău, pentru 
data de 5 octombrie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de FPC „ROGOB” SRL, mun. Chişinău 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Gheorghe Muntean
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chissa Ariton, pentru data de 30 iunie 2011, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de farmacia „Ilenuţa-Farm” SRL.

Judecător   Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Delogramatic Alin, pentru data de 8 iulie 2011, ora 8.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Bălănuţă Alexandru 
privind repararea daunei materiale cauzate prin infracţiune.

Judecător   D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernopol Eugeniu, pentru data de 15 iulie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet-lor: Daicu Anatol, Daicu 
Tamara privind repararea prejudiciului.

Judecător   A. Catană

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Tabac Nina, pentru data de 18 iulie 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Cotea Eugeniu privind 
rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobiliare.

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. Diuţa Ghenadie Anatol, pentru data de 7 octombrie 2011, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) 
în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de reclamantul 
SAR „Donaris Group” SA privind restituirea despăgubirii de 
asigurare.

Judecător   A. Andronic.
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Borozan            
Valentina Vasilievna a.n. 1963, domiciliată: mun. Chişinău, 
or. Durleşti, str. Cartuşului, nr. 50, apt. 59, pentru data de 11 
iulie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea 
reclamantului Borozan Ion privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Roşca Mihail, pentru data de 29 iunie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Marin-Roşca Aliona privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gribanov        
Maxim Vadim, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. A. Puşkin nr. 52, apt. 39, pentru data de 8 iulie 2011, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Donţu Ion, pentru data de 12 iulie 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă privind încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „AGGESTUS”, pentru data de 13 iulie 
2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
4) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Botnariuc Nelea privind rambursarea datoriei. 

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

Judecător  V. Gâscă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Vetrici Denis, pentru data de 20 iulie 2011, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă privind încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Burlacu Artur, pentru data de 27 iulie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Burlacu Galina privind partajarea 
apartamentului.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dovgancin Mihail, pentru data de 15 august 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Compact Impex” 
privind revendicarea bunului din posesie.

Judecător  Oleg Melniciuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Straşniuc Larisa şi Melenciuc Ecaterina, pentru data 
de 12 iulie 2011, ora 12.15, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
intentată de Bivol Raisa privind încasarea sumei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tican Serghei, 
pentru data de 14 iulie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile intentată de Tican Natalia privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

Judecător  Ecaterina Silivestru
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Berzoi Simion, 
pentru data de 8 iulie 2011, ora 14.15, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Spoticailo Natalia privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită REPETAT prezentarea cet. Miroşnicenco Irina 
Vasile, cu ultimul domiciliu în Orhei, pentru data de 12 iu-
lie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă înaintată de 
SRL „Orhei-gaz” privind încasarea datoriei.

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. Buzu Vasile Dumitru a.n. 09.03.1971, 
cu ultimul domiciliu în Orhei, str. Iachir nr. 4, apt. 48, pentru 
data de 13 iulie 2011, ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Buzu Veronica Aftenie privind desfacerea 
căsătoriei.

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. Lazăr Simion, cu ultimul 
domiciliu în satul Ivancea, Orhei, pentru data de 15 iulie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Lazăr 
Oxana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   V. Negruţa
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Amiraslanov 
Alirza Hidaiat Oglî a.n. 1983, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
or. Făleşti, str, Ştefan cel Mare nr. 145, apt. 119, pentru data 
de 15 iulie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir.1) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea reclamantei Cernei Natalia privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător  Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Sava (Pe-
traşcu) Oleg, domiciliat în satul Şişcani, Nisporeni, pen-
tru data de 18 iulie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în 
cauza civilă nr. 2-386/2011 privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Rusu Nicolae, cu ultimul 
domiciliu în satul Budei, Orhei, pentru data de 11 iulie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Rusu Na-
dejda privind obligarea de a da acordul de plecare a copilului 
minor peste hotare.

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

Judecător     V. Negruţa
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Roserp-Com”, pen-
tru data de 10 august 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Elita-5-Altepi” privind în-
casarea a 3758,04 lei.

Judecător     I. Gancear
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Diana Sîrcu, doctor în drept, conferen-
ţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Vladimir Grosu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Eugen 
Rîbca, magistru în drept, lector superior, Fa-
cultatea de drept, USM; Maria Avornic, ju-
decător Hînceşti; Ana Albu, judecător Bălţi; 
Arina Ialanji, judecător Bender; Constan-
tin Ghencea, judecător Cantemir; Marcel         
Soficiuc, preşedintele Judecătoriei Soroca; 
Dorin Munteanu, judecător Basarabeasca; 
Vladimir Braşoveanu, judecător Centru; Va-
sile Boaghe, procuror, şef adjunct secţie, Pro-
curatura Generală; Ion Procopciuc, procuror 
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 astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Ochelari de toate formele şi culorile, dar şi pe buzunarul fiecăruia. 
Comercianţii din magazinele de firmă spun că, vara aceasta, se poartă 
ochelari în stil aviator, retro şi cei cu imprimeuri. La mare căutare sînt şi 
ochelarii cu rama din titan, care este foarte elastică şi rezistentă.

,,Sînt ochelari din titan, chiar dacă ne aşezăm pe ei, nu se rup. Plus, 
la ei nu este o lentilă obişnuită, dar este o lentilă din policarbonat, mult 
mai rezistentă la şocuri”, a precizat Arina Fuior, manager, magazin de 
ochelari de marcă.

Astfel de ochelari costă 4 mii de lei. Dar acesta nu este cel mai 
mare preţ afişat în magazinele de marcă. Cei mai scumpi ochelari, care 
se vînd într-un centru comercial din Capitală, costă 10 mii 800 de lei. 
Aceştea costă atît de scump, pentru că sînt încrustaţi cu 23 de cristale 
Swarovski.

Mult mai ieftini sînt, însă, ochelarii vînduţi la Piaţa Centrală.
Medicii ne avertizează să fim prudenţi, atunci cînd ne alegem ochelari.
,,Pacienţilor mei, eu, de regulă, le recomand ca să procure lentilele 

protectoare în cadrul opticilor. Nu e neapărat să fie optică foarte scumpă 
sau un preţ foarte mare, dar să fie cît de puţin verificate aceste lentile”, 
spune Stela Barbă, medic oftalmolog.

În cazul în care lentilele ochelarilor nu au protecţie contra razelor 
ultraviolete, acestea permit dilatarea pupilei ochilor şi pătrunderea mai 
lejeră a fluxului de lumină. În rezultat, persoana poate suferi o arsură 
de retină.

Eşti sigur că mănînci să-
nătos şi că ai grijă ce cum-
peri? Dar ştii că, substanţele 
nocive se ascund acolo unde 
nici prin cap nu ţi-ar trece?

Sosurile, de exemplu sau 
produsele de panificaţie, sosul 
de soia, bomboanele, medica-
mentele, laptele şi produsele 
din carne, castraveţii muraţi 

şi margarina conţin aditivii: 
acid benzoic (E210) şi ben-
zonat de sodiu (E211). Aceste 
două substanţe sînt folosite în 
industria alimentară pentru ,,a 
masca” gustul ,,necomercial” 
al produselor cu o calitate în-
doielnică. Din păcate, acestea 
pot duce la apariţia migrene-
lor, a usturimilor de ochi sau 

Alimentele pe care le consumi sînt periculoase
chiar la pierderea temporară a 
acuităţii vizuale. 

Fructele uscate, sucurile şi 
băuturile alcoolice conţin adi-
tivul: dioxid de sulf (E220). 
Dacă ai probleme cu rinichii, 
citeşte toate etichetele şi nu 
cumpăra nici un produs care 
conţine E220. Dioxidul de 
sulf mai provoacă probleme 

de respiraţie (chiar şi astm), 
gastrice şi erupţii ale pielii.

Îndulcitorii şi produsele 
dietetice au aditivul: acesulf-
am de potasiu (E950). Mulţi 
nutriţionişti şi medici spun că 
îndulcitorii şi produsele care 
sînt pe bază de înlocuitori ar 
putea ,,ajuta” la apariţia can-
cerului de piele.

Femeile din Arabia Saudită cer 
dreptul de a conduce o maşină

Femeile din Arabia Saudită cer dreptul de a conduce o ma-
şină. Cîteva activiste au declanşat o campanie pe Internet şi 
cer tuturor femeilor din regat să nu se mai supună legii şi să se 
urce la volan.

Toate femeile din 
Arabia Saudită sînt obli-
gate să meargă pe străzi 
însoţite de un bărbat. 
Nu au voie să conducă 
maşini şi depind mereu 
de bărbaţii din familie 
pentru a ajunge acolo 
unde au treabă. Legea 
a fost impusă de cleri-
cii saudiţi care susţin 
că aceste drepturi sînt o 

tentaţie pentru femei să păcătuiască.
,,Nu sîntem împotriva legii, nu protestăm, nu facem nimic 

care să încalce legea. Vrem să fim înţelese de ce facem asta, 
noi ne iubim ţara”, a declarat Manal Al-Sharif, membră a gru-
pului Women 2 drive.

În ziua de azi, însă, şofatul a devenit o necesitate pentru 
femei chiar şi în Arabia Saudită. Acum ele sînt nevoite fie să-şi 
angajeze un şofer, fie să apeleze la un taxi, pe care nu întot-
deauna îl găsesc atunci cînd au nevoie.

,,L-am tot sunat pe fratele meu să vină să mă ia, dar avea 
telefonul închis. Plîngeam în stradă. Sînt o femeie în toată fi-
rea, am 32 de ani, sînt mamă şi plîngeam în stradă ca un copil 
pentru că nu găseam pe nimeni să vină să mă ia şi să mă ducă 
acasă”, a mai spus Manal Al-Sharif.

Vaccin care taie apetitul
Gata, poţi să nu mai mergi la sală sau să ţii o dietă. 
A apărut vaccinul care taie apetitul. Acesta blochează hor-

monii ce reglează pofta de mîncare şi a fost studiat pe şoareci. 
Animăluţele vaccinate au mîncat mai puţin şi au ars mai re-
pede calorii.

Dacă un asemenea vaccin ar fi la fel de eficient în cazul 
oamenilor, ar revoluţiona piaţa pastilelor pentru slăbit, care 
au efecte adverse şi nu pot fi folosite pe termen lung, spun 
cercetătorii de la Universitatea din Porto.

Cercetătorii au ataşat hormonul grelină, responsabil de 
reglarea apetitului, de particule de virus inofensive. Şoarecii 
vaccinaţi au început să producă anticorpi împotriva hormonu-
lui respectiv, avînd ca efect suprimarea senzaţiei de foame.

Testamentul incredibil al celui mai bogat 
om din lume

Carlos Slim se teme de moarte. Ştie că nu va pleca cu 
nimic din această lume, iar averea sa de peste 80 de miliarde 
de dolari, ce îl plasează pe locul I în topul celor mai bogaţi 
oameni ai planetei, s-ar putea să ajungă în mîini nepotrivite. 

Reporterii de la ,,Financial Times” au reuşit să îi ia un 
interviu magnatului din Mexic, care de departe tronează peste 
bogaţii lumii. La 71 de ani Carlos Slim a reuşit să strîngă 
peste 80 de miliarde de dolari, însă acum cînd priveşte spre o 
nouă etapă a vieţii sale, ştie că banii nu îl ajută foarte mult.

 ,,Cînd voi pleca din această lume voi fi complet gol. Nu 
voi lua nimic cu mine. La ce îmi folosesc aceşti bani?” –  sînt 
întrebări care în a şaptea decadă de viaţă par mai grele de 
răspuns decît orice problemă de marketing.

 Deţinător al companiei ,,America Movil”, un adevărat 
imperiu care se întinde în 19 state şi are aproape 300 de mili-
oane de clienţi, Carlos Slim deţine aproape 40% din acţiuni-
le Bursei din Mexic, avînd afaceri în domeniile mineritului, 
imobiliarelor, transporturilor.

 ,,Ce voi face cu averea mea? Le-o voi lăsa copiilor? Este 
o responsabilitate. Le voi da 98 sau 99 procente din banii mei? 

Este absurd. Îmi voi vinde afacerea? Cine să cumpere de la 
un străin. Aşa că voi lăsa totul statului Mexican”, a rezolvat 
Slim problema spinoasă a banilor. ,,După ce se vor percepe 
taxele, aproape fiecărui cetăţean mexican îi vor mai rămîne 
300 de dolari. Nu este mult, însă cu siguranţă vor aprecia ges-
tul meu”, a conchis Slim.

Carlos Slim este un familist convins şi crede în valori-
le familiei. Nu s-a mai recăsătorit după ce soţia lui a murit 
în urma unei crize renale. În fiecare duminică manîncă cina 
împreună cu cei şase copii ai săi. Nu are şofer personal. Asta 
poate sună puţin absurd, într-o ţară în care lupta dintre car-
telurile de droguri este acerbă însă vrea să ţină aproape de 
imaginea magnatului stil ,,Buffet”, care deşi are miliarde în 
spate, trăieşte modest şi curat.

Stai cel puţin două ore în faţa televizorului? 
Iată ce rişti! 

Diabetul poate să apară mai repede dacă petreceţi mai 
mult de două ore pe zi în faţa televizorului.

Vestea vine din partea 
cercetătorilor americani, 
care au descoperit o legătură 
directă între timpul petrecut 
în faţa televizorului şi starea 
de sănătate.  

În afara sedentarismu-
lui, ce apare prin înlocuirea 
timpului petrecut la activită-

ţile fizice, urmărirea televizorului este asociată cu obiceiurile 
alimentare nesănătoase atît la copii, cît şi la adulţi, după cum 
se arată într-un studiu citat de ,,Science Daily”. Astfel, de cele 
mai multe ori, relaxarea la televizor se asociază şi cu ,,ronţăi-
tul” gustărilor de tip fast-food (chipsuri, sandvişuri etc.). 

După mai multe calcule amănunţite s-a ajuns la concluzia 
că cei care se uită la televizor 2-3 ore pe zi prezintă un risc 
mai mare cu 20% de a dezvolta diabet de tip 2 şi un risc mai 
mare cu 15 procente de a se alege cu o afecţiune cardiovas-
culară.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A L E I D O S C O P

Află cît costă cei mai scumpi ochelari 
de soare vînduţi în Moldova


