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Săptămînal juridic

Următorul recensămînt 
al populaţiei va avea loc 
pînă în 2014

Situaţia la zi: 
2300 de persoane 
sinistrate

„Respectarea drepturilor 
omului în RM”, 
abordată în Raportul de 
stare a ţării pe anul 2009

(Tudor Octavian)

Săptămîna curentă a sosit la Chi-
şinău comisarul european pentru po-
litica regională Johannes Hahn. Este 
al treilea comisar european care vi-
zitează Republica Moldova pe par-
cursul ultimelor două luni şi aceasta 
denotă faptul că relaţiile bilaterale 
dintre Uniunea Europeană şi Repu-
blica Moldova „funcţionează foarte 
bine”, a declarat în cadrul unei con-
ferinţe de presă Dirk Schuebel, şeful 
Delegaţiei UE la Chişinău. 

„Cu această ocazie intenţionăm 
să semnăm un memorandum pri-
vind cooperarea regională. Acest 
fapt demonstrează nivelul avansat 
de cooperare pe care o avem, pen-
tru că este cea de-a treia vizită a 
unui Comisar în perioada de 2 luni. 
Putem spune că relaţia noastră bi-
laterală în contextul acestor vizite 
funcţionează foarte bine. Aşteptăm 
acum să lucrăm asupra cadrului de 
stabilizare a politicii interne”, a de-
clarat Dirk Schuebel. 

În context, oficialul european a 
trecut în revistă principalele eveni-
mente derulate pe plan bilateral de 
la ultima sa întîlnire cu presa. El a 
menţionat în special vizita Comisa-
rului European pentru agricultură 
care s-a aflat în Moldova la începu-
tul lunii iunie, precum şi întrunirea 
care a avut loc la 15 iunie la Luxem-
burg. 

„Cea mai mare noutate produsă 
la Luxemburg a fost faptul că am 
reuşit să deschidem dialogul privind 
vizele dintre Moldova şi Europa. Ne 
aşteptăm ca următoarea întrunire pri-
vind vizele să aibă loc la Chişinău. 
Apoi am avut vizita a 18 persoane 
ce au făcut o analiză amplă pentru 
deschiderea negocierilor privind 
acordul aprofundat pentru liberali-
zarea regimului de vize. Aşteptăm 
acum să fie reprezentat acest raport 
final care sperăm să fie finalizat pînă 
la sfîrşitul anului. De asemenea, am 
avut o misiune de verificare a pro-

Autorităţile moldovene au început elaborarea Pla-
nului naţional de integrare a refugiaţilor, un proiect de 
mare actualitate pentru ţară. Această acţiune a fost dic-
tată de fluxul tot mai mare de cetăţeni străini în Mol-
dova,  care vin în speranţa că vor găsi siguranţa, după 
intemperiile care s-au năpustit asupra lor  în locurile 
de  reşedinţă permanentă.

 Programul TAIEX a fost lansat  în anul 1996, iar 
în Republica Moldova este aplicat din anul 2007.  Prin-
cipalele domenii cuprinse în programul TAIEX sînt 
ocrotirea sănătăţii,  securitatea, agricultura, transportul, 
mediul înconjurător. Acest program este un instrument 
de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii. TAIEX este 
finanţat de către Comisia Europeană.

„Moldova a demonstrat eficienţa aplicării acestuia 
în practică”, a declarat Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene. 

„Utilizarea instrumentului TAIEX este foarte im-
portantă în cadrul negocierilor între Moldova şi Uniu-
nea Europeană privind semnarea acordului de asociere. 
Multe ţări au beneficiat de oportunităţile pe care le oferă 
acest program pînă la aderarea la UE. Este o experienţă 
foarte pozitivă pentru Republica Moldova, astfel a apre-
ciat programul Dirk Schuebel.

Instrumentul TAIEX a devenit accesibil pentru Mol-
dova după ce Comisia Europeană a lansat noua politică 
de bună vecinătate şi îmbunătăţirea relaţiilor cu ţările 
vecine. Ea este chemată să sprijine autorităţile în efortul 
de racordare a legislaţiei la normele europene, precum 
şi stabilirea unor relaţii de parteneriat de lungă durată cu 
ţările Uniunii Europene.

Biroul Migraţie şi Azil al Republicii Moldova, cu 
responsabilităţi de soluţionare a acestor şi altor proble-
me conexe, pînă la punerea în aplicare a programului nu 
avea experienţă în elaborarea unor legi şi programe de 
integrare a refugiaţilor.

„Datorită programului TAIEX am obţinut ajutor şi 
asistenţă, spune Natalia Guma, şef adjunct al direcţiei 
refugiaţi a Biroului Migraţie şi Azil al Republicii Mol-
dova. „Am depus cerere pentru o deplasare la colegii 
noştri din Olanda,  în vederea preluării experienţei de 
lucru cu mii de refugiaţi”.

Potrivit Nataliei Guma, specialiştii de la Biroul Mi-
graţie au participat şi anterior la proiectele UE, care au 
fost destul de eficiente. 

Referindu-se la vizita în Olanda în cadrul progra-
mului, ea spune: „Am vizitat cîteva centre preocupate 
de problemele  refugiaţilor, precum şi Centrul special 
pentru copii care nu sînt însoţiţi de părinţi. Olanda are 
o experienţă bogată în acest domeniu, în această ţară 
relativ mică se numără peste 25 mii de refugiaţi. Aceste 
centre contribuie la integrarea refugiaţilor în societate, 
ei frecventează cursuri de însuşire a limbilor, capătă in-
struire pe o profesie sau alta”.

Biroul Migraţie al Republicii Moldova a elaborat 
un plan de integrare a refugiaţilor, ce include cursuri 
de însuşire a limbii de stat, cursuri de instruire a unei 
profesii, seminare informaţionale  privind legislaţia ţă-
rii şi multe alte chestiuni importante. În raioane au fost 
reparate case pentru a le da posibilitate refugiaţilor să se 
acomodeze, precum şi se depun eforturi în vederea asi-
gurării acestora cu servicii medicale. Acest proiect este 

implementat cu sprijinul direct al Comisiei Europene şi 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Ministrul de Stat Victor Bodiu este convins că „în 
prezent nu există un alt instrument similar TAIEX, care 
poate să acorde atît de urgent sprijin în organizarea mi-
siunilor de experţi şi vizitelor de documentare”.

„Cetăţenii Republicii Moldova au posibilitatea de a 
efectua cu asistenţa programului TAIEX nu numai vizi-
te de informare, dar şi stagii în una din cele 27 de ţări ale 
Uniunii Europene”, subliniază Dirk Schuebel.

duselor alimentare şi veterinare care 
a făcut o analiză amplă şi sperăm 
pe viitor să extindem piaţa de ex-
port al acestora. Recent, am avut şi 
cea de-a treia rundă de negocieri pe 
marginea acordului de asociere. Ea 
s-a produs într-o manieră bună, reu-
şind să avansăm în diferite domenii. 
Două din cele 4 grupuri de lucru au 
reuşit să îşi finalizeze activitatea. În 
timp ce cu celelalte grupuri am re-
uşit să avansăm destul de bine. Ur-
mătoarea rundă de negocieri privind 
acordul de asociere se va desfăşura 
în octombrie, la Bruxelles, cel mai 
probabil pe data de 8 octombrie”, a 
declarat ambasadorul UE la Chişi-
nău. 

Rugat să se pronunţe pe margi-
nea „cadrului de stabilizare a poli-
ticii interne”, Dirk Schuebel a apre-
ciat că situaţia politică internă din 
Moldova se încadrează în limitele 
unei campanii electorale, deşi nede-
clarate, cînd partidele fac declaraţii 
şi acţiuni menite să atragă electo-
ratul de partea lor. Şeful Delegaţiei 
UE la Chişinău crede că situaţia po-
litică în Moldova nu poate degrada 
pînă la folosirea armelor. El a făcut 
această apreciere în contextul decla-
raţiilor recente ale liderului Partidu-
lui Comuniştilor, care a lansat actu-
alei guvernări „o ultimă avertizare” 
privind dizolvarea Parlamentului şi 
desfăşurarea alegerilor anticipate. 
Tot el a declarat că deţine informaţie 
potrivit căreia guvernarea se pregă-
teşte să folosească împotriva even-
tualilor protestatari – „apărători ai 
democraţiei” – „tehnica blindată şi 
puştile automate”. 

„Eu nu sînt înclinat să văd situ-
aţia atît de dramatic cum o descrie 
dumnealui şi sper totuşi că politici-
enii rezonabili prevalează în această 
ţară şi această criză va fi depăşită şi 
soluţionată”, a afirmat Dirk Schue-
bel.  

Punctul de pornire în activitatea TAIEX îl constituie 
invitaţia sau cererea, de aceea reprezentanţii structurii 
interesate ar trebui să dea dovadă de iniţiativă. Proce-
dura este următoarea: ministerele, serviciile şi departa-
mentele îşi determină oportunităţile şi fac demersurile 
respective. În ţările partenere ale programului TAIEX 
sînt organizate seminare teoretice şi practice, în cadrul 
cărora participanţii iau cunoştinţă de chestiunile legate 
de activitatea,  politica şi legislaţia CE.

După lansarea programului TAIEX în Moldova, au 
făcut stagii de ridicare a calificaţiei 1300 de funcţionari 
de stat, care au participat la 50 de acţiuni diferite – semi-
nare, misiuni ale experţilor şi vizite de instruire în ţările 
Uniunii Europene.
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Proiectul Comisiei EuropeneTAIEX: 
Moldova se apropie tot mai mult de CE

Al treilea comisar 
european vizitează 

Moldova pe 
parcursul a două 

luni 
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Funcţionarii consulari din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale 
Republicii Moldova de peste hotare vor fi instruiţi în scopul îmbunătăţirii capacităţi-
lor de acordare a asistenţei consulare. 

În acest sens, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) în cooperare cu 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova (MAEIE) 
va organiza o sesiune de instruire, care va aborda intervenţiile consulare în proble-
mele ce ţin de relaţiile cu migranţii. Evenimentul are ca scop susţinerea eforturilor 
MAEIE de a elabora un plan analitic pentru programul de instruire a funcţionarilor 
MAEIE în problemele diasporei.

Printr-un program special, funcţionarii consulari vor fi instruiţi în protecţia juridi-
că a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare şi implementarea acordurilor 
de readmisie, documentarea cetăţenilor, transcrierea actelor de stare civilă, schim-
bările procedurale privind rolul Oficiului de Stare Civilă, canalele de informare şi 
serviciile de asistenţă pentru întoarcerea şi reintegrarea migranţilor.

Funcţionarii consulari vor fi informaţi şi despre politicile şi priorităţile naţionale 
referitoare la piaţa muncii şi migraţie, identificarea şi acordarea de asistenţă victime-
lor traficului, minorilor neînsoţiţi şi migranţilor în situaţii dificile, şi rolul funcţiona-
rilor consulari în protecţia copilului şi oferirea de asistenţă victimelor traficului.

Un accent speci-
al se va pune pe rolul 
funcţionarilor con-
sulari în gestionarea 
relaţiilor cu diaspora, 
în promovarea legă-
turilor diasporei cu 
ţara natală, implica-
rea diasporei în viaţa 
socială a Moldovei şi 
mobilizarea resurselor 
acesteia pentru dez-
voltarea socioecono-
mică a ţării. 

Acest program este 
organizat în cadrul 
proiectului finanţat de 

UE „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a parteneriatu-
lui de mobilitate UE-Moldova”.

15 ani de membru monitorizat 
al Consiliului Europei
Guvernul a preconizat mai multe manifestaţii pentru ziua în 

care Moldova marchează 15 ani de la aderarea la Consiliul Eu-
ropei. Toate însă au fost anulate din cauza calamiţitălor naturale 
care s-au abătut asupra ţării. 

„Cred într-adevăr că cel mai bun mod de a celebra această zi 
importantă pentru ţara noastră este de a fi solidari cu cei care au 
nevoie de sprijinul nostru”, a declarat, la o conferinţă de presă, 
prim-ministrul Vlad Filat. 

Republica Moldova a fost prima ţară din spaţiul ex-sovietic 
care a aderat la CoE. 

„Noi ne-am angajat să punem la baza acţiunilor noastre de-
mocraţia, drepturile omului şi supremaţia legii. Moldova şi-a 
asumat un şir de angajamente, printre care asigurarea indepen-
denţei justiţiei, ajustarea cadrului legislativ, semnarea şi ratifi-
carea instrumentelor europene. Acestea, în mare parte, au fost 
realizate”, a spus Filat. 

După 15 ani însă, Moldova continuă să se afle sub monitori-
zarea oficialilor europeni. 

„Drumul pe care-l avem de parcurs nu e unul uşor şi mai sînt 
multe de făcut pentru transformarea Republicii Moldova într-un 
stat cu adevărat european. Guvernul şi-a propus ca obiectiv cen-
tral în relaţia cu CoE încheierea monitorizării, ceea ce va con-
stitui barometrul democraţiei în societatea noastră”, a declarat 
şeful cabinetului de miniştri. 

Printre restanţele ţării noastre faţă de Consiliul Europei se 
numără reformarea justiţiei, a organelor de poliţie şi asigurarea 
democraţiei locale. 

„S-a elaborat un plan de acţiuni de onorare a acestor angaja-
mente”, a dat asigurări Vlad Filat. 

Republica Moldova a aderat la CoE pe 13 iulie 1995. Consi-
liul Europei, care îşi are sediul la Strasbourg, a fost constituit pe 
4 mai 1949 şi are 47 de membri cu drepturi depline.

Alegerea preşedintelui de popor 
promovează democraţia
Recent, la sediul Alianţei Franceze din Moldova, Philippe 

Claret, profesor de drept la Universitatea Montesquieu Bordea-
ux IV, a prezentat o dezbatere publică pe tema „Prezidenţialis-
mul francez: avantajele şi dezavantajele alegerii şefului statului 
prin sufragiu popular”. 

Profesorul a împărtăşit experienţa Franţei, menţionînd, tot-
odată, că practica ţărilor postcomuniste demonstrează că acest 
tip de alegere a preşedintelui este binevenit pentru promovarea 
democraţiei. „Poate fi şi cazul R. Moldova”, a spus Philippe Cla-
ret, iar „poporul moldav trebuie să fie mai tolerant şi să accepte 
compromisuri pentru a depăşi criza politica în care se află”. 

Cel mai mare avantaj, după părerea profesorului Claret, 
menţionat în cadrul conferinţei, este posibilitatea poporului de 
a alege direct un preşedinte care să-i reprezinte interesele şi să-i 
apere drepturile, pentru că un şef de stat ales de popor promo-
vează o politică eficace.

Militarii moldoveni la un exerciţiu 
de menţinere a păcii
Un contingent al Armatei Naţionale participă, în perioada 

12-24 iulie, la un exerciţiu multinaţional de menţinere a păcii 
„Sea Breeze 2010”, care se desfăşoară în Ucraina. Efectivul Ar-
matei Naţionale este compus din şase ofiţeri de stat-major şi un 
pluton de infanterie în număr de 30 de militari din cadrul Batali-
onului 22 de menţinere a păcii. 

„Participarea la acest exerciţiu este importantă pentru Arma-
ta Naţională, în contextul pregătirii profesionale a efectivului”, 
a declarat superiorul contingentului, maiorul Vitalie Rusu. Mili-
tarii moldoveni vor participa la misiuni de patrulare, escortare a 
convoiului, aplanarea protestelor şi controlul muniţiilor. 

„Sea Breeze 2010” este un exerciţiu multinaţional de men-
ţinere a păcii în spiritul parteneriatului pentru pace. În total, vor 
participa peste 600 de militari din nouă ţări: Azerbaidjan, Belgia, 
Georgia, Germania, Grecia, Moldova, Turcia, SUA, Ucraina.  
Armata Naţională participă pentru prima oară la un asemenea 
eveniment.

Desfiinţarea zonei euro va permite 
întregii Europe să revină la creştere 
economică
Revenirea statelor din zona euro la sistemul de monede na-

ţionale va permite întregii Europe să revină la creşterea econo-
mică, apreciază Christopher Smallwood, economist la „Capital 
Economics”. 

„În interesul sănătăţii economice şi succesului Uniunii Euro-
pene, zona euro trebuie desfiinţată. În condiţiile actuale, mem-
brii cei mai slabi ai uniunii monetare, respectiv Portugalia, Ita-
lia, Irlanda, Grecia şi Spania, riscă să se confrunte cu o perioadă 
lungă, ani sau chiar decenii de scădere economică şi deflaţie”, a 
afirmat Smallwood. 

Politica Germaniei de a-şi baza creşterea economică pe ex-
porturi reduce perspectiva dezvoltării exporturilor partenerilor 
ei, a adăugat el. 

„Germania, în pofida excedentului comercial mare, refuză să 
lase consumul intern să crească, ceea ce nu ajută economiile mai 
slabe. Acestă politică forţează statele cu economii mai slabe să 
ia măsuri deflaţioniste, care măresc şi mai mult deficitele buge-
tare”, a spus economistul. 

Economiile mai slabe din zona euro pot renunţa la euro, re-
venind la monedele naţionale, pe care le pot lăsa să se deprecie-
ze, îmbunătăţindu-şi în acest fel competitivitatea şi relansîndu-şi 
exporturile, apreciază economistul de la „Capital Economics”.

Funcţionarii consulari din Moldova vor 
fi instruiţi în problemele ce ţin 

de relaţiile cu migranţii 

l Curtea Constituţională

În perioada 14-16 iulie 
2010, o delegaţie a Curţii 
Constituţionale, formată din 
preşedintele acesteia Dumi-
tru Pulbere şi judecătorii Ele-
na Safaleru, Valeria Şterbeţ, 
Petru Railean, s-a aflat într-o 
vizită de lucru la Baku, capi-
tala Republicii Azerbaidjan. 
Vizita este efectuată la invi-
taţia Curţii Constituţionale 
a ţării date, fiind prilejuită 

DELEGAŢIE  A  CURŢII  CONSTITUŢIONALE LA  BAKU
de semnarea Memorandu-
mului de  colaborare între  
cele două autorităţi de ju-
risdicţie constituţională. De-
cizia oficializării  relaţiilor 
de colaborare şi schimb de 
experienţă existente deja se 
bazează pe comunitatea de 
interese şi responsabilitatea 
pentru respectarea principii-
lor democraţiei, supremaţiei 
dreptului, protecţiei dreptu-

rilor şi libertăţilor omului.
În februarie anul curent, 

preşedinţii ambelor curţi, 
Dumitru Pulbere şi Forhad 
Abdullaev, au semnat  la 
Chişinău Protocolul asupra  
intenţiilor de colaborare între 
Curtea Constituţională a Re-
publicii Moldova şi Curtea  
Constituţională a Republicii 
Azerbaidjan.

În cadrul vizitei de lu-

cru, juraţii constituţionali 
din Moldova vor avea între-
vederi  cu oficiali din ţara 
gazdă la Curtea Supremă 
de Justiţie, Megelis (Parla-
ment) şi instituţia ombud-
smanului, vor beneficia de 
un program de documentare 
istorică şi culturală la mai 
multe muzee  şi locuri me-
morabile ale capitalei Azer-
baidjanului. 

Ministerul Justiţiei, în cooperare cu Fundaţia germană pen-
tru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), a organizat dezba-
teri privind răspunderea judecătorilor în Republica Moldova.

Noile reglementări privind 
răspunderea disciplinară a jude-
cătorilor sînt foarte salutabile, iar 
reforma se află pe calea corectă 
spre consolidarea justiţiei într-un 
stat de drept şi merită a fi sprijini-
tă, menţionează expertul german 
Edgar Isermann, ex-Preşedinte 
al Judecătoriei Supreme a lan-
dului Saxonia de Jos, Germania. 
De asemenea, Edgar Isermann 
susţine că această reformă con-
solidează reputaţia justiţiei din 
Republica Moldova pe plan  in-
ternaţional. 

Reamintim că amendamente-
le elaborate de Ministerul Justi-
ţiei pentru a spori răspunderea disciplinară a judecătorilor şi 
pentru a evita exercitarea presiunilor asupra judecătorilor au 
fost adoptate de Parlament în cadrul şedinţei din 9 iulie 2010. 

Acestea se referă în special la completarea listei abaterilor 
disciplinare, prevăzute în Legea cu privire la statutul judecă-
torului. Astfel, judecătorii vor fi sancţionaţi dacă nu vor pu-

l Ministerul Justiţiei

Experţii germani salută modificările referitoare la sporirea 
răspunderii judecătorilor

blica hotărîrile judecătoreşti pe pagina web a instanţei, dacă 
vor emite o hotărîre prin care au fost încălcate drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului sau dacă nu vor respecta 

din motive neîntemeia-
te orarul şedinţelor de 
judecată. În cazul să-
vîrşirii unei abateri dis-
ciplinare care afectează 
imaginea sistemului 
judecătoresc sau în ca-
zul săvîrşirii repetate a 
abaterilor disciplinare, 
judecătorul va fi elibe-
rat din funcţie. De ase-
menea, a fost instituită 
o nouă obligaţie pentru 
judecători de a informa, 
în scris, preşedintele 
instanţei judecătoreşti 
unde acesta activează şi 

Consiliul Superior al Magistraturii despre orice tentativă de a 
fi influenţat în procesul de examinare a cauzelor.

Modificările care au fost elaborate de Ministerul Justiţiei 
pentru a spori răspunderea disciplinară a judecătorilor şi pen-
tru a evita exercitarea presiunilor asupra judecătorilor pot fi 
vizualizate pe pagina web a ministerului. 

Autorităţile vor să 
modifice legislaţia cu 
privire la asigurările 

de locuinţe
Autorităţile vor să modifice le-

gislaţia cu privire la asigurări, ast-
fel încît Guvernul să nu fie nevoit 
să plătească despăgubiri oamenilor 
afectaţi de calamităţile naturale. 
Cel puţin asta este părerea premi-
erului Filat.

Vladimir Filat a declarat, în 
cadrul discuţiei sale cu Grupul de 
donatori pentru Republica Moldo-
va, că sistemul de asigurare a bu-
nurilor trebuie eficientizat. În caz 
de necesitate, asigurările de bunuri 
pot deveni obligatorii, astfel încît 
cheltuielile Guvernului să fie mini-
me în cazul calamităţilor naturale 
şi să nu fie nevoit să construiască 
case de locuit pentru sinistraţi. În 
urma inundaţiilor din acest an, 
peste 500 de case nu mai pot fi re-
stabilite.

Potrivit datelor Comisiei Naţi-
onale a Pieţei Financiare, în 2009, 
primele provenite din asigurarea 
bunurilor împotriva calamităţilor 
au fost de peste 50 de milioane 
de lei. Dintre acestea, peste 27 de 
milioane provin de la asigurarea 
construcţiilor. În primul trimestru 
al anului 2010, primele încasate de 
la asigurarea imobilelor au fost de 
peste 10 milioane de lei.
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Specialiştii în domeniul 
drepturilor omului susţin că 
fenomenul torturii este pre-
zent  în orice societate, atîta 
doar  că în unele ţări el are 
un nivel mai scă-
zut, în altele mai 
puţin scăzut, pe 
cînd în unele sta-
te acesta este un 
proces sistematic. 
Potrivit datelor, în 
Republica Mol-
dova fenomenul 
torturii continuă să 
se manifeste încă, 
fapt confirmat în 
special în urma 
evenimentelor din 
aprilie 2009 cînd 
cazurile de aplica-
re a torturii, mai 
cu seamă în comi-
sariatele de poliţie, 
au luat amploare. 
Astfel, elaborarea 
unor mecanisme 
eficiente  menite să 
combată acest fenomen dis-
tructiv, la nivel de stat, devine 
o necesitate. 

În aria acestor preocupări 
se înscrie şi crearea în pre-
mieră a noii subdiviziuni a 
Procuraturii Generale ce are 
drept obiectiv coordonarea 
activităţii în domeniul respec-
tiv la nivel republican. Aceas-
tă subdiviziune răspunde 
necesităţilor timpului şi este 
antrenată plenar în activitatea 
de protecţie a drepturilor şi 

Încă un pas înainte în combaterea torturii făcut de Procuratura Generală
libertăţilor fundamentale ale 
omului fără de care edificarea 
unui  stat democratic bazat pe 
drept ar fi imposibilă.

Potrivit unui comunicat 

al PG, recent o delegaţie de 
reprezentanţi - consilieri pe 
problemele drepturilor omu-
lui  ai misiunii OSCE, prin-
tre care Liane Adler  şi Dace 
Lukumiete, au vizitat PG. Din 
partea PG la întîlnire au parti-
cipat Andrei Pîntea, prim-ad-
junct al Procurorului General, 
Anatolie Pîrnău, procuror, 
şef-interimar al Secţiei asis-
tenţă juridică internaţională 
şi integrare europeană, şi Ion 
Caracuian, procuror, şef-in-

terimar al Secţiei combatere 
tortură.

Discuţiile participanţilor 
la întrunire s-au axat în mod 
special pe subiectele ce vi-

zează asistarea 
procurorilor în 
vederea afir-
mării şi îndrep-
tăţirii misiunii 
de prevenire şi 
combatere a fe-
nomenului tor-
turii.

A p r e c i i n d 
intenţia re-
prezentanţilor 
OSCE privind 
promovarea şi 
sprijinirea efor-
turilor instituţi-
onale în dome-
niul combaterii 
torturii, A. Pân-
tea a subliniat că 
această activita-
te constituie una 
din priorităţile 

fundamentale pentru Procu-
ratura Republicii Moldova. 

,,Fenomenul torturii deja 
de mult timp se află în vizorul 
procuraturii, însă necesitatea 
creării unei secţii specializate 
anume în investigarea cazuri-
lor de aplicare a tratamente-
lor inumane şi degradante s-a 
accentuat după evenimentele 
din 7 aprilie 2009”, a mai 
specificat A. Pârnău.

Deşi Secţia combatere 
tortură a fost recent creată în 

cadrul PG, această activitate 
a început a fi gestionată în 
procuraturile teritoriale încă 
din noiembrie 2007, cînd prin 
ordinul Procurorului General 
au fost desemnaţi procurorii 
responsabili de recepţiona-
rea şi examinarea plîngerilor 
parvenite de la cetăţeni. Prin 
urmare, subdiviziunea în ca-
uză va monitoriza acest seg-
ment al activităţii la nivelul 
procuraturilor teritoriale şi va 
fi controlată direct de Procu-
rorul General. Totodată, la in-
dicaţia conducerii instituţiei 
secţia va exercita nemijlocit 
urmărirea penală pe anumite 
cazuri de tortură.

Din considerentul că de-
ocamdată nu există procurori 
pregătiţi să investigheze aces-
te cazuri, se pune accentul în 
mare parte pe donatorii stră-
ini, în special pe suportul Mi-
siunii OSCE de a contribui pe 
diverse căi la instruirea lor în 
cercetarea metodelor de pre-
venire, depistare şi combatere 
a torturii.

Potrivit datelor statistice 
prezentate în cadrul între-
vederii, pe parcursul anului 
2009 au fost pornite 233 de 
cauze penale în privinţa co-
laboratorilor de poliţie, din 
care 58 de cauze pentru acte 
de tortură, alte 87 pentru de-
păşirea atribuţiilor de servi-
ciu cu aplicarea violenţei. În 
instanţele de judecată au fost 
remise 65 de cauze penale 

dintre care: 12 pentru tortură, 
iar 13 pentru depăşirea atri-
buţiilor de serviciu cu apli-
carea violenţei. Respectiv au 
fost pronunţate 32 de sentin-
ţe de condamnare dintre care 
4 pentru tortură şi 14 pentru 
depăşirea atribuţiilor sau ex-
cesul de putere. În 14 cazuri 
au fost pronunţate sentinţe de 
încetare din diferite motive, 
inclusiv cu tragerea la răs-
pundere administrativă.

De asemenea, în cadrul 
discuţiilor procurorii au 
menţionat numărul redus al 
cazurilor de condamnare la 
închisoare a poliţiştilor pen-
tru comiterea unor astfel de 
infracţiuni. În acest sens,  
participanţii la eveniment 
s-au expus asupra necesităţii 
redresării situaţiei în domeniu 
prin asigurarea condiţiilor în 
care sentinţele să fie adecvate 
faptelor comise. Astfel, a fost 
evocată necesitatea instruirii 
procurorilor şi judecătorilor 
în cadrul seminarelor  tema-
tice, pentru a impulsiona pro-
cesul de asigurare a drepturi-
lor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului în Republica 
Moldova.

În finalul discuţiilor, re-
prezentanţii OSCE şi-au ară-
tat  disponibilitatea pentru 
soluţionarea pozitivă a solici-
tărilor de asistenţă din partea 
Procuraturii Republicii Mol-
dova.

Irina BUREA

Concluziile experţilor au 
fost discutate recent în cadrul 
unei mese rotunde, cu parti-
ciparea reprezentanţilor so-
cietăţii civile. La eveniment 
au fost invitate şi  partidele 
politice aflate la guvernare, 
dar şi cele extraparlamenta-
re, care au obţinut în cadrul 
ultimelor alegeri generale, 
mai mult de 1% din voturi. 
Organizatorii evenimentu-
lui au fost interesaţi să afle 
ce cred partidele politice 
despre reforma sistemului 
de securitate, despre nivelul 
foarte scăzut de încredere a 
populaţiei faţă de formaţiu-
nile politice în general şi ce 
trebuia să facă acestea pen-
tru a-l spori, pentru a angaja 
populaţia în procesul politic, 
despre  nivelul optim de des-
centralizare a administraţiei 
publice în RM. Experţii in-
dependenţi ar mai fi vrut să 
afle şi ce cred partidele poli-
tice în legătură cu un aseme-
nea aspect important cum ar 
fi identitatea şi dacă acestea 
încearcă, în continuare, să 

„Respectarea drepturilor omului în RM”, 
abordată în Raportul de stare a ţării pe anul 2009

identifice identitatea etnică 
în RM sau o identitate civi-
că bazată pe drepturi. Deşi 
7 din partidele invitate şi-au 
confirmat anterior prezen-
ţa, la masa rotundă au venit 
doar două: Partidul Naţional 
Liberal şi Mişcarea social 
politică „Democraţia acasă”. 
Valeriu Prohniţchi, director 
Expert-Group, le-a propus, 
în acest sens, formaţiunilor 
politice să-şi formuleze o 
altă prezentare a mesajelor şi 
le-a recomandat să treacă de 
nivelul populist şi să se anga-
jeze în discuţii mai concrete, 
focusate pe necesităţile reale  
ale cetăţenilor. 

În cadrul raportului au 
fost prezentate şi rezultatele 
sondajului sociologic „Mol-
dova 2009: Starea ţării şi a 
oamenilor”. „Moldovenii îşi 
iubesc ţara, dar nu şi statul”, 
este una din concluziile son-
dajului. Potrivit acestuia, în-
crederea cetăţenilor în insti-
tuţiile statului, în justiţie, în 
sistemul bancar şi în institu-
ţiile menite să le asigure se-

curitatea personală este foar-
te joasă. Doar fiecare a patra 
persoană consideră că intere-
sele şi aşteptările sale sînt re-
flectate în politicile statului. 
Cei mai nemulţumiţi la acest 
capitol, circa 40%, au vîrsta 
cuprinsă între 30 şi 44 ani, au 
studii gimnaziale şi 
venituri mici. În 
aceeaşi proporţie, 
moldovenii con-
sideră că securita-
tea personală şi a 
membrilor familiei 
lor nu le este asi-
gurată şi doar puţin 
peste jumătate din 
respondenţi se simt 
într-o oarecare mă-
sură protejaţi. Tine-
rii în special tind să 
fie mai pesimişti, se 
simt neprotejaţi şi 
consideră că drep-
turile lor sînt în-
călcate. „Faptul că 
aceştia se simt cei 
mai expuşi amenin-
ţărilor de securitate perso-
nală ar putea fi o consecinţă 
directă a violenţelor politi-
ce din aprilie 2009”, se mai 
spune în sondaj. Şi tot tinerii 
par să fie cei mai dispuşi să 
plece definitiv din Republica 
Moldova pentru a-şi asigu-
ra un nivel de viaţă decent. 
Doar 10 la sută din respon-
denţi sînt de părerea că Re-
publica Moldova va face faţă 

unopr eventuale calamităţi 
naturale. Această neîncre-
dere în capacitatea ţării este 
larg răspîndită şi distribuită 
egal între diferite categorii 
ale populaţiei.

La capitolul respectării 
drepturilor omului, situaţia 

nu este deloc îmbucurătoare. 
În opinia experţilor indepen-
denţi şi a reprezentanţilor so-
cietăţii civile rezultatele sînt 
îngrijorătoare şi mult mai 
negative decît în 2007. Doar 
un sfert din respondenţi au 
răspuns că drepturile li se 
respectă, în timp ce aproape 
jumătate se simt lezaţi în ma-
joritatea drepturilor sau chiar 
în toate. De altfel, oamenii 

nu cred nici în capacitatea 
justiţiei de a le face dreptate, 
în situaţia în care drepturile 
lor legitime ar fi violate. 

Pe de altă parte, moldove-
nii tind să creadă că  „votul 
lor contează”. Numărul  celor 
care consideră că prin partici-

parea la alegeri pot schimba 
lucrurile prevalează aproape 
dublu asupra ponderii celor 
care se arată sceptici în acest 
sens. Acest lucru este valabil 
în special pentru cetăţenii cu 
venituri mari şi studii supe-
rioare, precum şi pentru cei 
care locuiesc în Chişinău. 
Este interesant că de o încre-
dere destul de mare se bucură 
administraţia publică locală, 

peste 50 la sută din respon-
denţi au confirmat acest lu-
cru. La fel de interesant este 
că această încredere s-a con-
solidat considerabil în 2009 
faţă de 2007. De asemenea, 
nivelul încrederii este mai 
înalt printre locuitorii capi-

talei. Cu toate acestea, 
majoritatea moldoveni-
lor încă mai cred  că au 
puţine lucruri de spus în 
procesul decizional, atît 
la nivel local, cît mai 
ales la nivel naţional.

Totuşi, în pofida 
constrîngerilor cu care 
se confruntă ţara la mo-
ment, peste 1/3 din res-
pondenţi s-au declarat 
foarte mîndri de faptul 
că sînt cetăţeni ai RM. 
De la bine la foarte 
bine − aceasta pare a fi 
evoluţia patriotismului 
moldovenilor în perioa-
da 2007-2009. Prezintă 
interes faptul că gradul 
de patriotism depinde 

prea puţin de profilul edu-
caţional şi etnic, de gen sau 
venituri. 

Sondajul a fost realizat 
în perioada 11-29 octombrie 
2009, pe un eşantion de 1070 
de respondenţi, reprezenta-
tiv pentru populaţia adultă  a 
Republicii Moldova, de către 
compania IMAS-Inc. 

Lilia STRÎMBANU

„Drepturile omului, societatea civilă 
şi democratizarea în viziunea partidelor 
politice”. Acesta este doar unul din su-
biectele abordate în Raportul de stare a 
ţării, pe anul 2009, raport lansat recent, 
în cadrul unei mese rotunde, de Centrul 
analitic independent Expert-Group.

Proiectul UE 
privind reforma 
supravegherii 

financiare 
a înregistrat 

progrese
Uniunea Europeană 

(UE) a realizat progrese 
importante legate de unul 
dintre cele mai importan-
te proiecte, acela al regle-
mentării finanţelor, care 
vizează întărirea suprave-
gherii în sectorul bancar 
ca urmare a crizei declan-
şate în 2008. 

Miniştrii de Finanţe 
din cele 27 de state mem-
bre, reuniţi la Bruxelles, 
au convenit să negocie-
ze cu Parlamentul Euro-
pean (PE) de pe o poziţie 
nouă. 

Ei au acceptat să în-
credinţeze un nou mandat 
preşedinţiei belgiene a 
UE pentru a discuta su-
biectul cu europarlamen-
tarii care sînt încă divizaţi 
în această privinţă. Acest 
proiect trebuie să consti-
tuie obiectul unui acord 
între instituţii. 

„Sînt bucuros în spe-
cial pentru că am putut 
să convenim asupra unei 
aprobări a acestui man-
dat”, a declarat ministrul 
belgian de Finanţe, Didier 
Reynders, la încheierea 
reuniunii.
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Sloganul Zilei mondiale a popu-
laţiei în acest an este „Fiecare con-
tează”. Cu ocazia acestui eveniment, 
Fondul ONU pentru populaţie reafir-
mă dreptul fiecărei persoane de a fi 
contabilizată, altfel spus, de a avea o 
statistică credibilă a numărului de po-
pulaţie în RM.  Mesajul se conturează 
pe necesitatea desfăşurării recensă-
mîntului, pe analiza datelor şi rolului 
important al guvernului şi parteneri-
lor de dezvoltare şi nu în ultimul rînd 
al Fondului Naţiunilor Unite pentru 
Populaţie în acest proces. Pentru Re-
publica Moldova, care se confruntă 
cu mari probleme demografice, fapt 
confirmat nu doar de experţi inde-
pendenţi, ci şi de Valentina Buliga, 
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, contează fiecare copil, 
cetăţean, angajat, fiecare persoană 
în etate. Fotografierea prin recensă-
mînt a populaţiei permite structurilor 
statului, guvernelor, parlamentelor 
să adopte legi, să elaboreze politici, 
programe sociale de instruire, de in-
tervenţie, pentru a consolida capaci-
tăţile statului inclusiv prin creşterea 
numărului de populaţie. „Numărînd 
fiecare cetăţean, ştiind structura fi-
ecărei familii din RM, evaluînd ne-
cesităţile acesteia, ne putem angaja 
să rezolvăm problemele existente, 
astfel încît fiecare cetăţean din RM 
să se simtă bine, protejat aici acasă”, 
susţine Valentina Buliga. „Este im-
portant să desfăşurăm acest recensă-
mînt cu demnitate, să ne încadrăm în 
termenele prevăzute de legislaţia na-
ţională, de experienţa internaţională 
şi să obţinem astfel întregul tablou al 
RM”, a mai declarat ministrul.

„Dacă în RM ultimul recensă-
mînt s-a petrecut în 2004, următorul 
trebuie să aibă loc pînă în 2014”, a  
menţionat Boris Gîlcă, reprezentant 
adjunct al Fondului ONU pentru po-

Următorul recensămînt al populaţiei va avea loc pînă în 2014
„Republica Moldova trebuie să întreprindă acţiuni 

ferme pentru a desfăşura recensămîntul populaţiei 
pînă în anul 2014, cînd se încheie şi runda globală 
2005-2014 a recensămintelor”. Acesta a fost mesa-
jul transmis de către Fondul ONU pentru populaţie 
(FONUP) Guvernului RM cu ocazia Zilei mondiale a 
populaţiei, celebrată tradiţional în lume pe 11 iulie. 

pulaţie în Moldova. „Conform stan-
dardelor, recensămîntul trebuie să se 
petreacă o dată la 10 ani, însă sînt ţări 
care îl desfăşoară o dată la 5 ani”, a 
mai specificat acesta. Cu certitudine, 
înregistrarea statistică a populaţiei nu 
se va petrece în anii electorali, fie că 
este vorba de alegeri parlamentare 
sau locale. Astfel prevede practica 
internaţională.

„Accesul la date statistice de ca-
litate este un atribut esenţial al unei 
bune guvernări, al unei guvernări 
transparente, axate pe necesităţile 
individului şi ale populaţiei în gene-
ral”, a ţinut să accentueze Boris Gîl-
că. El a mai spus că aceste date ajută 
factorii de decizie să adopte hotărîri 
în cunoştinţă de cauză cu privire la 
politicile şi programele de reducere 
a sărăciei, de îmbunătăţire a sistemu-
lui de educaţie, a sistemului social şi 
de asigurare a egalităţii de genuri. În 
această ordine de idei, Boris Gîlcă 
consideră că Guvernul trebuie să se 
pronunţe foarte clar asupra datei des-
făşurării recensămîntului în timpul 
apropiat. El a comunicat că mesajul 
organizaţiei pe care o reprezintă este 
ca executivul să adopte o decizie în 
acest sens pentru a putea mobiliza re-
sursele necesare. Şi asta pentru a evi-
ta situaţia din 2004, cînd autorităţile 
abilitate, doar cu trei luni înainte de 
desfăşurea recensămîntului au înce-
put să adune surse de la donatori. „Or, 
în special activitatea de mobilizare a 
resurselor trebuie făcută cu mult timp 
înainte”, a punctat acesta. El a asigu-
rat că în momentul în care Guvernul 
îşi va expune ferm hotărîrea cu refe-
rire la data desfăşurării numărătorii 
oficiale, Fondul ONU pentru popula-
ţie, alături de comunitatea donatori-
lor, va susţine executivul RM în or-
ganizarea acestui exerciţiu, în primul 
rînd prin mobilizarea mijloacelor 

financiare necesare. De asemenea, 
pentru a obţine informaţii de calitate 
este necesar ca recensămîntul să fie 
planificat şi să respecte recomandări-
le internaţionale în domeniu.

În context, Lucia Spoială, direc-
tor general al Biroului Naţional de 
Statistică (BNS), a comunicat că  in-
stituţia pe care o conduce a elaborat 

deja proiectul de lege cu privire la 
recensămîntul general al populaţiei. 
Acesta urmează a fi prezentat Gu-
vernului spre examinare. Conform 
estimărilor prealabile ale BNS, re-
censămîntul din anul 2014 va im-
plica un buget de circa 5,5 mln$ sau 
1,04-1,07$ per persoană. Lucia Spo-
ială şi-a exprimat speranţa că împre-
ună cu autorităţile publice centrale 
şi instituţiile abilitate se va ajunge 
la precizarea şi estimarea bugetului 
necesar realizării recensămîntului şi 
la implicarea finanţatorilor străini. 
În anul 2004, pentru înregistrarea 
statistică a populaţiei s-au cheltuit 3 
mln lei, fiecărei persoane revenindu-i 
astfel, cîte circa 1$. Potrivit sursei, 
pentru realizarea recensămîntului 
anterior au fost angajate 15 mii de 
persoane. Cifra va rămîne neschim-
bată şi pentru următoarea acţiune de 
înregistrare statistică la nivel naţio-
nal. Persoanele angajate vor fi remu-
nerate din bugetul repartizat pentru 
recensămînt. La elaborarea chestio-
narelor vor fi luate în calcul practi-
cile internaţionale. Acest exerciţiu 

va fi coordonat atît de ONU, cît şi de 
Eurostat, care deţine credibilitatea şi 
expertiza internaţională în domeniu. 
În 2004, în anchetă au fost incluse 53 
de întrebări. Nu se ştie însă dacă nu-
mărătoarea va cuprinde şi regiunea 
transnistreană. Aceasta va depinde, 
nu în ultimul rînd, de discursurile 
şi negocierile care vor fi purtate cu 

autorităţile autoproclamatei rmn. Cu 
privire la contabilizarea persoanelor 
de peste hotare, Lucia Spoială a men-
ţionat că aceasta se va face în baza 
statisticii oficiale a migraţiei, la fel 
vor fi antrenate persoane din diaspo-
ră sau din instituţiile  abilitate pentru 
chestionarea cetăţenilor RM care sînt 
în străinătate. 

Referindu-se la semnificaţia re-
censămîntului pentru societate, B. 
Gîlcă a transmis şi un mesaj către po-
pulaţie. El a spus că cetăţenii ar tre-
bui să fie bine informaţi şi să partici-
pe activ şi deschis la acest exerciţiu, 
deoarece aceasta se face pentru dez-
voltarea durabilă a ţării, a societăţii 
şi a individului în particular. În plus, 
recensămîntul joacă un rol semnifi-
cativ şi în cazul unor crize umanitare, 
al unor calamităţi. Inundaţiile care 
au loc în prezent pe teritoriul ţării 
demonstrează încă o dată importan-
ţa cunoaşterii datelor exacte despre 
populaţie, a numărului de maturi, 
copii, bătrîni, persoane cu dizabili-
tăţi, dispersate pe fiecare localitate în 
parte. Şi asta pentru a putea interveni 

urgent şi prompt în asemena cazuri. 
B. Gîlcă a ţinut să accentueze că 
Fondul ONU pentru populaţie salută 
iniţiativele actualului guvern: trans-
parenţa şi deplina acoperire a popu-
laţiei în recensămînt fără politizarea 
acestuia, desfăşurarea unei campa-
nii informative şi de sensibilizare a 
populaţiei pentru participare la el şi 
deschiderea guvernului la ajustarea 
legislaţiei naţionale la cele internaţi-
onale. Un exemplu bun în acest sens 
este şi Legea naţională cu privire la 
recensămîntul general al populaţiei, 
lege care se planifică a fi adoptată în 
Parlament în trimestrul doi al anului 
2011. „Acest act vine să specifice 
participarea obligatorie a populaţiei 
la recensămînt, ceea ce va permite 
acoperirea aproape sută la sută a ratei 
de participare a cetăţenilor. Este un 
exemplu evident de aliniere a RM la 
bunele practici internaţionale şi la le-
gislaţia europeană şi internaţională”, 
consideră Gîlcă.

În contextul Zilei mondiale a 
populaţiei, Fondul ONU pentru po-
pulaţie, în colaborare cu Reţeaua 
naţională de educatori „De la egal 
la egal” au desfăşurat săptămîna tre-
cută o imitaţie de recensămînt în cî-
teva raioane ale republicii. Aceasta 
a demonstrat că populaţia cunoaşte 
importanţa contabilizării statistice, 
70 la sută consideră că recensămîn-
tul este o acţiune necesară pentru 
viitorul ţării, iar fiecare al treilea 
crede că acesta trebuie să aibă loc 
cît mai curînd posibil. Mai mult de 
jumătate din cei chestionaţi au în-
credere în datele recensămîntului şi 
şi-au reafirmat participarea activă la 
el. Totodată, există şi persoane care 
nu cunosc cînd a avut loc ultimul re-
censămînt, ce înseamnă el şi de ce 
este important. Chiar dacă majorita-
tea pare să fie informată, în Repu-
blica Moldova există un gol infor-
maţional la acest capitol, în special 
în mediul rural. Acest gol urmează 
a fi acoperit prin campanii de comu-
nicare desfăşurate la nivel naţional, 
care ar explica foarte clar populaţiei 
avantajele acestui exerciţiu.

Lilia STRÎMBANU

Decretul emis de preşedintele 
interimar Mihai Ghimpu prin care 
ziua de 28 iunie 1940 a fost de-
clarată „Zi a ocupaţiei sovietice” 
este neconstituţional. Aşa au decis 
magistraţii Curţii Constituţionale 
(CC). Decizia Curţii va fi publica-
tă în Monitorul Oficial în termen 
de 10 zile, iar  Decretul urmează a 
fi anulat. Curtea a motivat şi de ce 
Decretul preşedintelui interimar a 
fost declarat drept neconstituţional.  
„Preşedintele interimar al RM prin 
decretul său a încercat să dea apre-
cieri juridice evenimentelor istori-
ce şi politice. Acesta a fost motivul 
care a stat la baza hotărîrii judecă-
torilor Curţii Constituţionale”, a 
declarat Dumitru Pulbere, preşe-
dintele Curţii Constituţionale. 

Decizia a fost pronunţată în 
absenţa preşedintelui interimar. 
Mihai Ghimpu s-a grăbit să ajungă 
la Rezeni, Ialoveni, unde a fost in-
augurat un monument al victime-
lor regimului comunist. Totuşi el 
a participat la dezbateri apărîndu-
şi poziţia. Ghimpu a adus în faţa 
Curţii copia decretului semnat de 
el şi una a decretului semnat de 
fostul preşedinte comunist, Vla-

dimir Voronin, prin care a fost con-
damnat fascismul. 

„Şi atunci mă întreb ce facem 
azi? Considerăm neconstituţional 
decretului lui Ghimpu, atunci mîine 
trebuie declarat neconstituţional şi 
decretul lui Voronin care condamnă 
fascismul. Şi atunci cum ? Noi sîn-
tem pentru crimele fasciste şi comu-
niste?”, a menţionat Mihai Ghim-
pu, preşedinte interimar al RM.  
Decizia Curţii a fost previzibilă şi 
logică, consideră reprezentantul 
comuniştilor, care au şi depus con-
testaţia invocînd că prin semnarea 
acestui decret Ghimpu şi-a depăşit 
atribuţiile constituţionale. 

„Autorităţile de cel mai înalt 
nivel al statului, la luarea decizii-
lor, pentru viitor să se conducă de 
Constituţia Republicii Moldova, de 
Legea Supremă şi numai de Legea 
Supremă”, a spus Sergiu Sîrbu, re-
prezentant PCRM la CC. 

„Deasupra oricărei opinii, din 
acest moment, există Hotărîrea Curţii 
Constituţionale care este obligatorie şi 
nu poate fi contestată în nici o instan-
ţă şi ea urmează să fie respectată”, a 
spus Oleg Efrim, viceministrul Justi-
ţiei, reprezentantul guvernului la CC. 

În dimineaţa zilei de luni, 12 iunie, şi 
preşedintele Asociaţiei istoricilor şi 
politologilor „Pro-Moldova” şi-a ex-
pus poziţia critică faţă de acest decret 
pe care l-a numit „act de delegalizare 
a Republicii Moldova ca stat”. 

„Dacă e să urmărim logica decre-
tului lui Ghimpu, înseamnă că trebu-
ie să revenim la „normalitate” – să 
ne întoarcem la situaţia de pînă la 38 
iunie, adică Basarabia trebuie să re-
vină în componenţa României. Aces-
ta este scopul în fine al Decretului”, 
şi-s exprimat părerea Sergiu Naza-
ria, preşedinte AIP „Pro Moldova”.  
„Nimeni nu pune la îndoială De-
claraţia de Indepenmdenţă a RM pe 
care am votat-o şi eu. Comuniştii au 
fost împotrivă”, a spus Mihai Ghim-
pu. 

Decretul emis de Mihai Ghimpu 
a stîrnit controverse pe plan intern 
dar şi pe plan internaţional. Federa-
ţia Rusă a criticat dur punctele stipu-
late în document. 

Protest în faţa Curţii 
Constituţionale

Un grup de tineri a protestat  faţă 
de decizia Curţii Constituţionale în 
baza căreia decretul prezidenţial pri-

vind ziua de 28 iunie 1940 va fi anulat. 
Tinerii au scandat: „Ruşine” şi au 
cerut demisia judecătorilor care au 
adoptat hotărîrea. Curtea Constitu-
ţională nu a comentat manifestaţia.  
Înarmaţi cu pancarte, fluiere şi tobe 
tinerii au scandat mai bine de o oră 
în faţa Curţii Constituţionale, chiar 
dacă nimeni nu se afla în incinta in-
stituţiei.

„Este o ignoranţă totală ceea ce 
a fost ieri, a ignora adevărul din 28 
iunie 1940. Asta înseamnă a ignora 
sutele de mii de deportaţi, propri-
etăţi expropriate”, a spus Anatol 
Hristea-Stan. 

Protestul nu a trecut fără inci-
dente. Pentru că aveau păreri dife-
rite, un protestatar şi un trecător au 
fost la un pas de încăierare.

Curtea Constituţională nu a co-
mentat manifestaţia tinerilor. Po-
trivit şefului Serviciului de Presă, 
majoritatea magistraţilor sînt în de-
plasare de serviciu. 

  
Şelin vrea demontarea 
pietrei commemorative 

din PMAN
La doar o zi de la declararea 

drept neconstituţional a decretu-

lui emis de preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu cu privire la decla-
rarea zilei de 28 iunie 1940 drept 
„Zi a ocupaţiei sovietice”, Partidul 
Social Democrat (PSD) vrea ca şi 
piatra comemorativă, instalată în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, să 
fie demontată.

Secretarul general al PSD, Ser-
giu Corobceanu, a trimis o scrisoa-
re în acest sens Consiliului munici-
pal prin care cere să fie inclusă pe 
ordinea de zi, la una din şedintele 
următoare, această chestiune. Co-
robceanu este de părere că piatra 
comemorativă trebuia să fie insta-
lată cu acordul CMC. În acelaşi 
timp, acesta cere ca cheltuielile 
pentru demontarea pietrei să fie su-
portate de către persoanele care se 
fac vinovate.

DREPTUL precizează că pia-
tra comemorativă a fost instalată 
în PMAN pe 26 iunie, la doar o 
zi după ce preşedintele interimar 
a emis decretul privind ziua de 28 
iunie 1940. Ulterior, pe acest loc 
urmează să fie instalat un monu-
ment în memoria victimelor regi-
mului comunist din Moldova. Cur-
tea Constituţională a declarat drept 
neconstituţional decretul emis de 
Mihai Ghimpu.

S. C.

CC: decretul emis de Mihai Ghimpu este neconstituţional. Mihai Ghimpu: decretul meu este constituţional
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Un şir de întreprinderi din R. Moldova vor bene-
ficia, pe parcursul lunii iulie, de consultanţă gratuită 
din partea unor experţi americani în domeniul co-
mercializării produselor prin Internet, modernizării 
fermelor de vaci şi al proiectării sistemelor eficiente 
de irigare.

În acest scop, trei experţi în materie din SUA au 
fost selectaţi prin concurs pentru a oferi consultanţă 
pe bază de voluntariat în cadrul Programului „De 
la Fermier la Fermier” (FtF), implementat în ţara 
noastră de CNFA, cu suportul financiar al USAID.

În perioada 1-17 iulie, prin intermediul Progra-
mului FtF, în Moldova se va afla Jasha Levenson, 
specialist în crearea paginilor electronice şi în mar-
keting, din Maryland, SUA, pentru a acorda asisten-
ţă Cooperativei „Vita-Lact” din satul Ignăţei, raionul 
Rezina. Voluntarul va lucra cu managementul coo-

perativei pentru a elabora structura 
şi designul unui site al „Vita-Lact”. 
Expertul va instrui, de asemenea, 
angajaţii cooperativei în menţine-
rea şi actualizarea paginii web şi 
va oferi instrucţiuni privind co-
merţul prin Internet (electronic), 
promovarea produselor, precum 
şi securitatea site-ului. Dr. Teren-
ce Podmore, profesor în ingineria 
civilă şi de mediu al Universităţii 
de Stat din Colorado, specialist în 
irigare şi ingineria drenajelor, va 
asista, în perioada 19 iulie-3 au-
gust, SRL „Agrodor Succes” în 
proiectarea unor sisteme de irigare 
eficiente sub aspectul consumului 
de apă şi energie. În aceeaşi peri-
oadă, dr. Michael Brugger, mana-
ger al proiectului de inginerie şi 
profesor al Universităţii de Stat din 

Ohio, expert în proiectarea grajdurilor pentru vaci, 
va acorda asistenţă SRL „Goloseevo” din satul Ghi-
liceni, raionul Teleneşti, la modernizarea grajdului şi 
finalizarea planurilor de construcţie pentru extinde-
rea producerii laptelui. 

Americanii acordă gratuit consultanţă 
ţăranilor moldoveni Cel mai mare nivel de încredere ca sursă de informare o au reco-

mandările (61%), televiziunea (57%) şi Internetul (54%). Radioul are 
un nivel de credibilitate de 51%, ziarele de 48%, iar revistele de 44%. 
În acest context putem spune că atunci cînd moldovenii se informea-
ză, în primul rînd vor crede în autenticitatea celor spuse de către rude 
şi prieteni, şi într-o măsură mai mică în cele văzute la televizor.

Acestea sînt rezultatele unor cercetării trimestriale Magenta Nati-
onal Screening, efectuate de compania Magenta Consulting în 24 de 
centre urbane ale ţării, pe un eşantion de 1400 de respondenţi (marja 
de eroare nu depăşeşte ±3%), colectate în luna mai 2010.

De menţionat că Internetul, ca mijloc mass-media, are un nivel de 
încredere doar cu 3% mai mic decît televiziunea, şi a depăşit nivelul 
de încredere al celorlalte mijloace de comunicare în masă precum 
sînt radioul (51%), ziarele (48%) şi revistele (44%).

Analiza multicriterială a relevat faptul că cel mai mult cred în 
recomandări şi în televiziune persoanele cu un venit de peste 6000 
MDL, iar Internetul este preferat de către persoanele de pînă la 35 de 
ani, celibatarii sau cei care locuiesc în concubinaj, mai mult de către 
vorbitorii de limbă română şi cei cu venituri diferite.

Cel mai puţin cred în veridicitatea informaţiei din Internet persoa-
nele cu vîrsta de peste 45 de ani şi absolvenţii şcolilor generale.

Internetul, în faţa radioului 
şi ziarelor la capitolul încredere 

În zona lovită cel mai 
mult de inundaţii din raionul 
Hînceşti, potrivit datelor ofi-
ciale, sînt înregistraţi 2300 de 
sinistraţi.

Despre aceasta a comuni-
cat, la Nemţeni, ministrul de 
Stat, Victor Bodiu, în cadrul 
şedinţei Centrului de coman-
dă al grupului de lucru pentru 
prevenirea şi lichidarea con-
secinţelor calamităţilor natu-
rale. 

Potrivit lui Bodiu, au be-
neficiat de ajutor din partea 
statului 2013 sinistraţi. Restul 
nu au solicitat ajutor. Bodiu a 
mai spus, citat de Serviciul de 
presă al Guvernului, că a fost 
centralizat procesul de asigu-
rare cu hrană, ceea ce permite 
alimentarea simultană a circa 
2000 de persoane. Au fost cre-
ate condiţii pentru respectarea 
igienei personale. Ministrul 
de Stat a mai spus că au fost 
întreprinse circa 350 de curse 
pentru evacuarea bunurilor 
din casele inundate, acţiuni 
ce vor continua şi pe parcur-
sul zilelor următoare. În zona 
satelor Obileni şi Nemţeni au 
fost efectuate lucrări de forti-
ficare a digului. 

Toate persoanele 
sinistrate au primit 

cîte 500 de lei
Pemierul Vlad Filat a 

anunţat că toate persoanele 
sinistrate au primit cîte 500 
de lei, bani pentru necesităţi 
curente, iar în cazul în care 
aceasta va fi insufficient, 
Guvernul va aloca mijloace 
suplimentare. Potrivit şefului 
Serviciului Protecţie Civilă şi 
Situaţii Excepţionale, Mihai 

Situaţia la zi: 2300 de persoane sinistrate
Harabagiu, au fost continu-
ate lucrările de consolidare 
a digului din zona Sărăteni-
Obileni, unde este antrenat un 
efectiv de 2500 de persoane. 
Totodata,  pe parcursul ulti-
melor 42 de ore s-a atestat o 
descreştere a nivelului apei 
în rîul Prut pe segmentele 
Lipcani, Şirăuţi ale raionului 
Briceni cu 0,88 şi, respectiv, 
0,22 metri, nivelul apei fiind 
de 1,80 metri şi 2,84 metri. 

Pe segmentele de măsu-
rare ale raioanelor Glodeni, 
Făleşti, Ungheni, Hînceşti, 
Leova se înregistrează o men-
ţinere a nivelului apei, iar în 
raioanele Cantemir, Cahul o 
creştere a nivelului apei cu 
0,02m-0,06m.

400 milioane de lei 
pentru casele 
sinistraţilor

400 milioane de lei. Atît 
este nevoie pentru construcţia 
locuinţelor pentru sinistraţii 
din raionul Hînceşti. Premie-
rul Vlad Filat însă dă asigurări 
că situaţia este sub control şi 
că toţi cei care au avut de su-
ferit de pe urma inundaţiilor 
vor primi ajutorul necesar. În 
acelaşi timp, premierul spune 
că a avut mai multe întîlniri 
cu donatorii şi că cetăţenii vor 
avea sprijinul necesar.

Premierul a prezentat trei 
variante de soluţionare a pro-
blemei locuinţelor: recom-
pensa în valoarea imobilului 
distrus, procurarea unei alte 
case sau construcţia unei case 
noi. Ministerul Construcţii-
lor susţine însă că în termen 
de 10-15 zile va putea începe 
construcţia caselor. Pentru 

aceasta au fost identificate 
terenuri, de această dată în 
locuri unde apele rîului Prut 
nu vor ajunge. Acum este 
efectuată expertiza geodezică 

şi cea geologică. Vlad Filat a 
cerut ca cel tîrziu pînă în luna 
noiembrie, oamenii să treacă 
în noile locuinţe, precizînd 
că obiectivul de bază este ca 
persoanelor rămase fără case 
să li se asigure pentru început 
măcar o odaie, dormitorul şi 
bucătăria în stare finisată.

Biciclete şi dulciuri 
pentru copiii 
sinistraţilor

„Toti copiii din localită-
ţile afectate de inundaţii vor 

beneficia de toată susţinerea 
noastră sub toate aspectele – 
material, psihologic, medical. 
Iulian Mihalache, care la 15 
iulie împlineşte 8 ani, va pri-

mi din partea şefului statului 
o bicicletă, iar pentru masa de 
sărbătoare – cîteva torturi, ca 
să servească toţi prietenii”, a 
declarat şeful statului, Mihai 
Ghimpu, aflat într-o vizită la 
tabăra de vară „Cireşarii” din 
Vadul lui Vodă, unde sînt pla-
saţi 32 de copii din familiile 
sinistrate din satul Nemţeni, 
raionul Hînceşti.

Ghimpu le-a promis că 
zilele următoare le vor fi or-
ganizate excursii nu numai în 
municipiul Chişinău, dar şi în 

alte locuri pitoreşti din Repu-
blica Moldova. De asemenea, 
şeful statului le-a promis că 
în una din următoarele zile 
de odihnă va fi organizată 

vizita părinţilor şi a rudelor. 
Totodată, Mihai Ghimpu a 
dat indicaţii să fie examinată 
posibilitatea aflării copiilor 
în această tabără pentru toata 
perioada estivală. 

Facilităţi fiscale pentru 
companiile care ajută 

sinistraţii
Guvernul a acordat mai 

multe înlesniri agenţilor eco-
nomici care vor participa la 
lichidarea pagubelor provo-
cate de inundaţii. Aceştia vor 

fi scutiţi de plata TVA pentru 
mărfurile, lucrările şi servi-
ciile acordate în acest sens.

Hotărîrea a fost luată în 
cadrul şedinţei guvernului, 
desfăşurată pe 14 iulie la 
Nemţeni, raionul Hînceşti. 
Executivul a decis că agen-
ţii economici vor fi scutiţi şi 
de taxele vamale la importul 
mărfurilor. Totodată, aceştia 
nu vor achita accize pentru 
carburanţii utilizaţi pentru 
lichidarea consecinţelor ind-
undaţiilor.  Firmele implicate 
în construcţia caselor pentru 
sinistraţi vor fi alese în urma 
licitaţiei. Fiecare casă va avea 
3 odăi, o suprafaţă de 90 de 
metri pătraţi şi va costa 380 
de mii de lei, fără TVA. Lis-
ta celor care vor beneficia de 
casă nouă va fi întocmită de 
autorităţile locale. Cabinetul 
de miniştri a creat şi Comisia 
naţională pentru lichidarea 
consecinţelor inundaţiilor şi 
a alocat încă 275 mii lei pen-
tru persoanele care au avut de 
suferit de la Hînceşti, 32 de 
mii pentru cei de la Briceni 
şi 77 de mii – de la Ungheni. 
Satul Cotul Morii a fost aco-
perit în totalitate de ape, fi-
ind inundate 500 de case. În 
satul Nemţeni sînt distruse 
214 case, la Sărăteni – 20 
de case, iar la Obileni – 10 
case. În urma inundaţiilor de 
pe rîul Prut au fost evacuate 
2783 de persoane dintre care 
150 de copii. Pentru moment 
sînt antrenate 2700 de per-
soane pentru preîntîmpinarea 
şi lichidarea consecinţelor 
inundaţiilor.

S. C.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Care sînt principalele atribuţii ale agentului 
guvernamental pentru executarea hotărîrilor 
Curţii Europene a Drepturilor Omului?  

Marin Buliga, 
r-nul Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform articolului 6 din 
Legea cu privire la agentul 
guvernamental, agentul gu-
vernamental exercită urmă-
toarele atribuţii: 

a) reprezintă Guver-
nul Republicii Moldova la      
Curte şi îndeplineşte orice 
altă atribuţie prevăzută de 
Convenţie sau de Regula-
mentul Curţii;

b) supraveghează corecti-
tudinea măsurilor adoptate în 
vederea executării hotărîrilor 
pronunţate de Curte şi pro-
pune autorităţilor competente 
spre adoptare măsuri cu ca-
racter general întru evitarea 
noilor încălcări ale prevederi-
lor Convenţiei şi protocoale-
lor adiţionale;

c) informează Prim-minis-

trul despre evoluţia cauzelor 
la Curte;

d) reprezintă Guvernul 
la întrunirile specializate ale 
Comitetului de Coordona-
re pentru Drepturile Omului 
(CDDH) şi ale comitetului de 
Experţi pentru Perfecţionarea 
Procedurilor de Protecţie a 
Drepturilor Omului (DH-PR), 
subordonat acestuia;

e) asigură  informarea ju-
decătorilor, procurorilor şi 
funcţionarilor publici cu pri-
vire la jurisprudenţa Curţii;

f) informează periodic, 
inclusiv la cerere, Ministerul 
Afacerilor Externe despre 
măsurile care urmează să fie 
luate de autorităţile publice 
naţionale în vederea execută-
rii hotărîrilor Curţii. 

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:

(iulie 2010,  nr. 26(333)

&

De asistenţă socială be-
neficiază cetăţenii Republicii 
Moldova în funcţie de nivelul 
venitului global al unei per-
soane. Cuantumul venitului 
global al unei persoane, care 
acordă dreptul de a beneficia 
de o formă sau alta a asistenţei 
sociale, se reglementează prin 
actele legislative şi alte acte 
normative corespunzătoare.  
Cetăţenii străini şi apatrizii 
domiciliaţi în Republica Mol-

dova beneficiază de protecţie 
socială în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare.

De asistenţă socială bene-
ficiază persoanele şi familiile 
care, din cauza unor factori de 
natură economică, fizică, psi-
hologică sau socială, nu au po-
sibilitate să îşi asigure un nivel 
decent de viaţă, şi anume:

a) copiii şi tinerii ale căror 
sănătate, dezvoltare şi integri-
tate fizică, psihică sau morală 
sînt prejudiciate în mediul în 
care locuiesc;

b) familiile care nu îşi în-
deplinesc în mod corespunză-
tor obligaţiile privind îngriji-
rea, întreţinerea şi educarea 
copiilor;

c) familiile fără venituri 
sau cu venituri mici;

d) persoanele fără familie, 
care nu pot gospodări singure, 
care necesită îngrijire şi supra-
veghere sau sînt incapabile să 

Dreptul de asistenţă socială
facă faţă nevoilor sociomedi-
cale;

e) copiii cu dizabilităţi 
pînă la vîrsta de 18 ani;

f) familiile cu mulţi copii;
g) familiile monoparentale 

cu copii;
h) persoanele vîrstnice;
i) persoanele cu dizabili-

tăţi;
j) alte categorii de persoa-

ne şi familii aflate în dificulta-
te.

Necesitatea în 
asistenţă socială a ca-
tegoriilor de persoane 
şi familii specificate 
la art.7 este determi-
nată conform criteri-
ilor stabilite de către 
Ministerul Protecţiei 
Sociale, Familiei şi 
Copilului, de comun 
acord cu Ministerul 
Finanţelor. Persoanele 
şi familiile specifica-
te la art.7 au dreptul 
la alegerea liberă a 
formelor de asistenţă 
socială, în baza cererii 
depuse la autoritatea 
administraţiei publice 
locale.  Dreptul la pre-
staţii şi servicii sociale 

se stabileşte în temeiul anche-
tei sociale şi al actelor con-
statatoare.  Serviciile sociale, 
prevăzute de prezenta lege, se 
acordă în baza consimţămîn-
tului liber exprimat al persoa-
nei care necesită sprijin şi are 
discernămînt sau al reprezen-
tantului ei legal, în cazul în 
care aceasta este lipsită de sau 
limitată în capacitate de exer-
ciţiu. Beneficiarul de prestaţii 
şi/sau de servicii sociale este 
obligat să comunice în scris 
autorităţii, care i-a stabilit 
acest drept, despre orice eve-
niment de natură să conducă la 
modificarea, suspendarea sau 
încetarea dreptului. Dreptul 
la asistenţă socială nu exone-
rează persoana de responsa-
bilitate pentru sine şi pentru 
propria familie. În cazul în 
care se încalcă drepturile şi li-
bertăţile persoanei asistate ori 
asistentul social sau lucrătorul 

social nu respectă obligaţia de 
a păstra secretul profesional 
şi secretul intimităţii persoa-
nei menţionate, aceasta sau 
reprezentantul ei legal este în 
drept să sesizeze instanţa de 
judecată.

 Asistenţa socială se acor-
dă sub formă de:

a) prestaţii în bani (aloca-
ţii, compensaţii, indemnizaţii 
etc.) sau prestaţii în natură;

b) servicii sociale.
Asistenţa socială poate fi 

acordată şi indirect, inclusiv 
sub formă de gratuităţi sau de 
reduceri la procurarea unor 
bunuri sau la plata unor ser-
vicii curente ce ţin de locuin-
ţă.  Autorităţile administraţiei 
publice locale, în funcţie de 
posibilităţile financiare reale, 
pot institui şi acorda persoa-
nelor şi familiilor aflate în di-
ficultate, pe lîngă formele de 
asistenţă socială stabilite prin 
prezenta lege, şi alte forme de 
asistenţă socială. Alocaţiile, 
compensaţiile, indemnizaţiile, 
ajutoarele şi alte prestaţii acor-
date în bani sau în natură, tem-
porar sau permanent, sînt con-
siderate, conform legislaţiei, 
venituri la stabilirea dreptului 
la asistenţă socială.

Serviciile sociale reprezin-
tă activităţi specializate desfă-
şurate în favoarea persoanelor 
sau a familiilor menţionate.  
Serviciile sociale sînt comple-
mentare celor de asistenţă me-
dicală care se acordă conform 
legislaţiei. Calitatea serviciilor 
sociale se asigură prin respec-
tarea standardelor de calitate 
stipulate în contractele înche-
iate cu furnizorii de servicii. În 
categoria serviciilor sociale se 
includ şi serviciile acordate în 
instituţiile specializate (centre-
le sociale de zi sau de noapte, 
azilurile pentru bătrîni, centre-
le de reabilitare, protezare şi 
recuperare), plasarea în institu-
ţiile de asistenţă socială, servi-
ciile acordate de către secţiile 
de deservire socială la domi-
ciliu, examinarea la domiciliu 
de către consiliile de expertiză 
medicală a vitalităţii. Autori-

tăţile administraţiei publice 
locale organizează prestarea 
de servicii sociale în funcţie de 
problemele sociale existente 
în aria teritorială.  Acordarea 
prestaţiilor şi a serviciilor so-
ciale se face la cererea scrisă a 
solicitantului sau, după caz, a 
reprezentantului legal al aces-
tuia ori a altei persoane a cărei 
legitimitate este justificată prin 
actele prevăzute de legislaţia 
în vigoare.  Beneficiar de pre-
staţii şi/sau de servicii socia-
le destinate pentru creşterea 
şi educarea copiilor poate fi 
unul dintre părinţi sau repre-
zentantul legal al copilului. 
Beneficiarii de prestaţii şi de 
servicii sociale au dreptul de a 
fi informaţi asupra condiţiilor 
de acordare a acestora, asupra 
rezultatelor anchetelor sociale 
efectuate, asupra datei consti-
tuirii dreptului la asistenţă so-
cială şi asupra modalităţii de 
primire a ei. Serviciile sociale 
se acordă la domiciliu sau în 
cadrul instituţiilor specializate 
gratuit ori cu plată parţială sau 
integrală.  Acordarea de servi-
cii sociale în instituţiile speci-
alizate se efectuează în cazuri 
excepţionale, deoarece îngriji-
rea în familie se consideră mai 
eficientă.

La nivel teritorial funcţio-
nează direcţii municipale asis-
tenţă socială şi secţii raionale 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, constituite de con-
siliile raionale (municipale) 
corespunzătoare, de comun 
acord cu Ministerul Protecţiei 
Sociale, Familiei şi Copilului, 
şi subordonate autorităţilor 
respective ale administraţiei 
publice locale şi Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului. Direcţiile munici-
pale asistenţă socială şi secţi-
ile raionale asistenţă socială şi 
protecţie a familiei, în comun 
cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi în colabora-
re cu reprezentanţii societăţii 
civile, realizează politica de 
asistenţă socială şi asigură 
aplicarea legislaţiei la nivel 
teritorial.

? Vreau să ştiu dacă interzice legea impunerea 
unei persoane să muncească la un anumit loc de 
muncă.  

Pavel PînTEA,
r-nul Cimişlia

 

    Articolul 6 din Codul mun-
cii prevede că libertatea mun-
cii este garantată prin Consti-
tuţia Republicii Moldova şi 
orice persoană este liberă în 
alegerea locului de muncă, a 
profesiei, meseriei sau activi-
tăţii sale.

Acelaşi articol mai preve-

de că nimeni, pe toată durata 
vieţii sale, nu poate fi obligat 
să muncească sau să nu mun-
cească într-un anumit loc de 
muncă sau într-o anumită 
profesie, oricare ar fi acestea, 
iar orice  act juridic încheiat 
cu nerespectarea cerinţelor 
menţionate  este nul. 

Politica externă a Franţei în Europa de Sud-Est este de fapt 
politica Uniunii Europene în regiunea respectivă. Or, cetăţenii 
UE manifestă o atitudine rezervată faţă de extinderea comuni-
tăţii, în timp ce decidenţii statelor-membre se feresc să menţi-
oneze extinderea în discursurile lor publice. La acest moment, 
Uniunea Europeană şi-a asumat o abordare diferenţiată faţă de 
ţările care au ales un parcurs european, în sensul îndeplinirii de 
către acestea a criteriilor de la Copenhaga, în defavoarea celei 
„la pachet”. Republica Moldova trăieşte încă într-o lume bipola-
ră, fiind propulsată de trecutul istoric între Est şi Vest. Cea mai 
mare piedică în calea integrării europene a RM rămîne a fi con-
flictul transnistrean.

Acestea sînt principalele concluzii ale profesorului francez 
Philippe Claret, directorul Centrului de Studii şi de Cercetare 
a Balcanilor, exprimate la o dezbatere organizată de IDIS „Vi-
itorul” la 12 iulie 2010. Claret, profesor la Universitatea Mon-
tesquieu Bordeaux IV, a ţinut cu această ocazie o prelegere inti-
tulată „Politica externă a Franţei: relaţia cu Uniunea Europeană 
şi Europa de Sud-Est”.

„Franţa a pierdut de mai multe ori trenul. Cînd spun asta, mă 
refer la conflictele din Balcani. Să nu uităm că politica externă 
a Franţei e de fapt politica UE, astfel vorbim mai mult de politi-
ca europeană a Franţei. Această întîrziere, şi în general reacţiile 

Cercetător francez: „De fiecare dată cînd vin în Republica 
Moldova, am senzaţia că mai trăim încă într-o lume bipolară”

care se lasă mult aşteptate se explică prin lipsa de consens la 
nivel de comunitate, dar şi prin specificul instituţional al Uniu-
nii”, este de părere directorul Centrului de Studii şi de Cercetare 
a Balcanilor Philippe Claret. Claret susţine, totodată, că Franţa 
pune preţ pe relaţiile bilaterale cu state din afara UE, relaţii care 

au însă limite: „Sînt nişte relaţii tributare, 
de imagine, tipic diplomatice, marcate în 
unele cazuri de trecutul istoric”. 

Claret explică că Franţa a fost dintot-
deauna un actor activ, care a stat la baza 
construcţiei europene: „Franţa a început a 
se face remarcată pe scena europeană pen-
tru a demonstra că este o ţară liberă. Asta 
se referă mai ales la perioada din timpul şi 

de după deţinerea preşedinţiei UE. Franţa înţelege că nu mai este 
o mare putere a lumii, dar şi că îşi păstrează influenţa, inclusiv 
prin intermediul francofoniei.”.

Profesorul consideră că politica de extindere a UE este una 
ambiguă, dominată de stereotipuri şi mai puţine cunoştinţe te-
meinice despre statele cu aspiraţii europene: „Persistă incerti-
tudine în alegerile strategice ale Uniunii, care nu are o viziune 
coerentă de integrare a statelor. Această dilemă explică de ce 
acum UE are o politică închisă şi deseori reactivă”.

Cei peste douăzeci de tineri prezenţi la discuţii s-au arătat 
interesaţi de intervenţia Franţei în menajarea conflictelor din 
Balcani, relaţia bilaterală cu Federaţia Rusă, dar şi şansele de 
integrare europeană a Republicii Moldova.

Timp de trei ani, aproximativ 900 de tineri au participat la 
dezbaterile europene ale IDIS, interacţionînd direct cu reprezen-
tanţi ai autorităţilor publice, misiunilor diplomatice şi organi-
zaţiilor internaţionale. Prin facilitarea comunicării dintre tinerii 
lideri şi persoane oficiale din afara Republicii Moldova, IDIS 
„Viitorul” îşi propune să alimenteze preocuparea tinerei gene-
raţii faţă de provocările majore de ordin politic, economic şi 
social.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Univers Coop Donduşeni”, pentru data de 23 iulie 2010, ora 
11.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Elita-5-Altepi” 
privind încasarea sumei de 217 173 lei 19 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Olestos”, pentru data de 6 octombrie 2010, ora 10.15, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Hazur-Grup” privind încasa-
rea sumei de 1635 lei 40 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Sand-Savur”, pentru 
data de 2 septembrie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SRL „Standardul Calităţii” privind încasarea 
datoriei.

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Artnadava” mun. Chişinău, pentru 
data de 28 septembrie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL ,,Odius” privind încasarea sumei 
de 60 450,07 lei.

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

Judecător   Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Budean Constantin, domiciliat în Chişinău, str. Gheorghe 
Asachi nr. 9, pentru data de 2 august 2010, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în legătură cu examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Budean Galina.

Judecător    I. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şarban Victor, pen-
tru data de 23 august 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-97/2010 la cererea cet. Găină Eudochia şi Rusu Gheorghe 
către Veluţă Vasile, Şarban Victor şi alţii privind recunoaşterea 
nulităţii proceselor-verbale. 

Judecător                                            Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zabolotnîi Vladi-
mir, pentru data de 18 octombrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în legătură cu examinarea cauzei 
civile înaintată de BC „Banca–Socială” SA privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cebanu Mihai, 
Cebanu Elena, Cebanu Tatiana, pentru data de 30 septembrie 
2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea cet. Cebanu Nadejda 
privind înlăturarea obstacolelor în folisirea dreptului de proprie-
tate cu retragerea vizei de reşedinţă.

Judecător   Steliana Iorgov

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cotan Nina, pentru 
data de 7 septembrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Grigorovici Mihail şi Grigorovici Anastasia privind rezilie-
rea contractului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.

Judecător   Steliana Iorgov 
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Corolenco Iurii 
Gheorghe, a.n. 12.04.1973, domiciliat în satul Luceşti, Cahul, 
pentru data de 29 iulie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(Cahul, str. Victoriei nr. 8, bir. 203) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-998/2010 la acţiunea cet. Corolenco Tatiana privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător   Petru Moraru 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Holban Andrei 
Alexei, a.n. 16.02.1978, domiciliat în satul Pojoreni, Ialoveni, 
pentru data de 2 august 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Holban Svetlana privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător   C. Creţu 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. Pre-
uteasa Dumitru, născut la 10.02.1987, cu ultimul domiciliu cu-
noscut în satul Spicoasa, Cahul, pentru data de 9 august 2010, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, str. Victoriei nr. 8, bir. 
211) în calitate de pîrît, în cauza civilă cu nr. 2-997/2010 privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei pentru întreţinerea co-
piilor la cererea reclamantei Preuteasa Rodica. Pîrîtului i se pro-
pune să prezinte referinţă şi probele de care dispune referitor la 
pricină. În caz de neprezentare a probelor şi de neprezentare a 
pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în lipsa lui. 

 Judecător   Vitalie Movilă 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. 
Milaşovici Parascovia Petru, născuta la 16.02.1984, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Luceşti, Cahul, pentru data de 11 
august 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, str. Vic-
toriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît, în cauza civilă cu nr. 
2-1052/2010 privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei 
pentru întreţinerea copilului la cererea reclamantului Milaşovici 
Viorel. Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi 
de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa ei. 

 Judecător   Vitalie Movilă 
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Lavrinovici Ser-
ghei, pentru data de 3 august 2010, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 12) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată la cererea cet. Lavrinovici Galina privind 
obţinerea permisiunii plecării copilului minor peste hotarele ţării 
fără acordul unuia din părinţi.

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

Judecător   Ludmila Ursu 
www

Judecătoria Grigoriopol solicită prezentarea cet. Leah Tama-
ra domiciliată în Chişinău, str. Drumul Schinoasei nr. 1/4, apt. 
101, pentru data de 9 septembrie 2010, ora 14.00, Şişcov Petru 
domiciliat în Chişinău, str. Negruzzi nr. 1, apt. 55, pentru data 
de 9 septembrie 2010, ora 14.30, Popa Svetlana domiciliată în 
Chişinău, str. Testemiţanu nr. 29/2, apt. 14 „b”, pentru data de 9 
septembrie 2010, ora 15.00 la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 51) în calitate de reclamaţi în cauza civilă la acţiunea 
intentată de ÎMGFL-11 privind încasarea sumei.

Judecător   Nicolae Costin 

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea obligatorie a reprezentantului SRL „Alticom”, adresa juri-
dică: Chişinău, str. Ismail nr. 108/2, apt. 34, pentru data de 3 
august 2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
la cererea SRL „Cec-Spectru”.

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

Judecător    Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ICS 
„Tevel-Im” SRL, pentru data de 5 august 2010, ora 11.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SA ,,Compana Electrică” privind 
încasarea sumei de 158 090 lei.

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

Judecător     Ion Stepanov 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Maximova Irina mun. Chişinău, str. Înălţării nr. 9, pentru data 
de 3 august 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. 
Buzilan Liudmila către Inspectoratul Fiscal de Stat şi Maximova 
Irina privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii.

Judecător       Iurie Cotruţă
www

Judecătoria Rezina solicită prezentarea cet. Romanescu Ilie, 
pentru data de 2 august 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Rezina, str. Voluntarilor nr. 3, sala nr.5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea lui Macovei Victor privind încasarea pre-
judiciului material şi moral.

Judecător       V. Macrinici
www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Albu Artur Vasi-
le, a.n. 23.05.1988, domiciliat în oraşul Ungheni, str. Romană nr. 
116, apt. 11, pentru data de 12 august 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea reclamantei Albu Veronica privind înca-
sarea pensiei de întreţinere.

Judecător    Valentin Trişnevschi 

AVIZ
Asociaţia Obştească a Invalizilor „EGIDA” anunţă ţinerea 

Adunării Generale extraordinare la data de 23 iulie 2010, ora 
17.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 13/1.

 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală repetată a Asociaţi-
ei Obşteşti a Invalizilor „EGIDA” va fi următoarea:

1. Alegerea membrului Consiliului de Administraţie;
2. Înregistrarea modificărilor efectuate în Registrul de Stat al 

Organizaţiilor Neguvernamentale.
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti a invalizilor „EGIDA”
O.F. SÎRBU

Citaţii în judecată COMUNICAT  INFORMATIV 
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire 

la Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior 
al Procurorilor comunică că, în şedinţa din 13.07.2010 a 
fost anunţat concursul pentru suplinirea funcţiilor vacan-
te de procuror al r-lui Străşeni şi procuror al r-lui Anenii-
Noi (Hotărîrea Consiliului nr.2-3d-272/10).

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chişinău, 
str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.26, tel: 228064, 
22-14-44) pînă la 10 septembrie 2010.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

Tel.228064, e-mail: i.virlan@procuratura.md   

Şase cauze penale porni-
te de Centrul pentru Comba-
terea Crimelor Economice 
şi Corupţiei şi procurori în 
privinţa mai multor agenţi 
economici pe faptul in-
troducerii prin contra-
bandă a unor loturi de 
carne au fost transmise, 
pe parcursul lunilor iu-
nie-iulie, în judecată.  

Cercetaţi în aceste 
dosare au fost societăţile 
cu răspundere limitată 
„Edlandlux”, „Grusim-
pex”, „Prodpozitiv”, 
„Atriplex Impex”, „Damid 
Prim” şi „Prodvestgrup”. 
Cauzele penale au fost por-
nite pe faptul trecerii peste 
frontiera vamală a Republi-
cii Moldova, cu folosirea 
frauduloasă a documente-
lor, a produselor din carne 
în proporţii deosebit de 

mari, informează Serviciul de 
presă al CCCEC.

În perioada 2007-2009, 
societăţile respective au pri-
mit autorizaţii de import de la 

Comisia specială din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, pre-
cum şi din cadrul Ministeru-
lui Economiei şi Comerţului, 
pentru o anumită cantitate de 
carne şi produse din carne. În 
urma examinării declaraţiilor 
vamale de import şi anexelor 

acestora s-a constatat că între-
prinderile nominalizate au im-
portat cantităţi mult mai mari 
decît cele autorizate.

Astfel, pe numele SRL 
„Edlandlux”, Procura-
tura Generală a deschis 
cauza penală la 3 martie 
2009. În cadrul exami-
nării materialelor s-a 
stabilit că, în perioada 
anilor 2007-2009, agen-
tului economic SRL 
„Edlandlux” i-au fost 
eliberate autorizaţii de 
import al cărnii şi pro-

duselor din carne pentru 1991 
tone. În urma documentării 
declaraţiilor vamale de import 
şi a actelor anexate, s-a con-
statat că întreprinderea a im-
portat 3181,312 tone, adică cu 
1190,312 tone mai mult. 

Urmărirea penală a SRL 
„Grusimpex” a fost pornită 

de către Direcţia generală ur-
mărire penală a CCCEC la 19 
noiembrie 2009. În perioada 
anilor 2007-2009, agentului 
economic i-au fost eliberate 
autorizaţii pentru 2665 tone de 
carne şi produse din carne. În 
urma examinării documente-
lor s-a constatat că întreprin-
derea nominalizată de fapt a 
importat 6497, 5 tone, adică 
cu  3832,5 tone mai mult.

Cauza penală pe nume-
le SRL „Prodpozitiv” a fost 
deschisă de către Procuratura 
Generală la 4 august 2009. 
Agentului economic i-au fost 
eliberate în 2007-2009 autori-
zaţii de import al cărnii şi pro-
duselor din carne pentru 2352 
tone. În urma examinării de-
claraţiilor vamale de import şi  
anexelor acestora s-a constatat 
că întreprinderea de fapt a im-
portat cu 2019 tone mai mult.

Urmăriea penală a SRL 
„Atriplex Impex” a fost iniţi-
ată la 3 martie 2009. În peri-
oada anilor 2007- 2009 agen-
tului economic SRL „Atriplex 
Impex” i-au fost eliberate au-
torizaţii de import al cărnii şi 
produselor din carne pentru 
1106 tone. În urma exami-
nării declaraţiilor vamale de 
import şi anexelor acestora 
s-a constatat că întreprinde-
rea nominalizată a importat 
circa 1683 tone, adică cu 577 
176,09 kg mai mult.

Pe numele SRL „Damid 
Prim”, Procuratura Generală 
a pornit cauza penală la 4 au-
gust 2009. În perioada anilor 
2007- 2009 agentului eco-
nomic SRL „Damid Prim” 
i-au fost eliberate autorizaţii 
pentru 1990 tone. În urma 
examinării documentelor s-a 
constatat că întreprinderea a 

importat 3001 tone, adică 
cu 1011 tone mai mult.

Tot la 4 august 2009, 
Procuratura Generală a 
pornit urmărirea penală 
a  SRL „Prodvestgrup”. În 
perioada anilor 2007-2009 
agentului economic i-au 
fost eliberate autorizaţii de 
import pentru 1422 tone. În 
urma examinării declaraţii-
lor vamale de import şi ane-
xelor acestora s-a constatat 
că întreprinderea nominali-
zată de fapt a importat 5805 
tone, adică cu 4383 tone 
mai mult.

La 19 mai 2010, cele 
şase societăţi cu răspundere 
limitată menţionate au fost 
puse sub învinuire de comi-
terea infracţiunii prevăzute 
de art.248 alin.(5) lit.d) Cod 
penal, informează Serviciul 
de Presă al CCCEC.

CCCEC: Dosarul cărnii la final. Ultima cauză penală a fost transmisă recent în instanţă 
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Ala Rotaru, 
judecător CA Bălţi – 40 de ani

Mult stimată doamnă Ala Rotaru, 
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi 
frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, astfel încît să 
atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie sufletească. 
Să vă înzestraţi bunele calităţi cu care va înzestrat bunul 
Dumnezeu, iar anii care se vor perinda de acum încolo 
să vă aducă multă sănătate, clipe enorme de fericire şi 
bucurii nenumărate de la cei dragi inimii. 

La mulţi ani!
* * *

Vitalie Mironov, 
judecător Sîngerei – 45 de ani

Mult stimate domnule Vitalie Mironov, 
Acum cînd marcaţi această frumoasă vîrstă, vă adre-

săm cordiale felicitări, sincere urări de bine şi sănătate.
Vă dorim să aveţi parte doar de clipe frumoase trăite 

în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii. 
Tenacitate, perseverenţă, succese şi realizări notorii în 
activitatea desfăşurată întru slujirea idealurilor dreptă-
ţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Svetla-
na Slusarenco, magistru în drept, lector superior Facul-
tatea de Drept USM;  Ruslan Costaş, magistu în drept, 
lector universitar Facultatea de Drept USM; Veaceslav 
Zaporojan, doctor în drept, conferenţiar universitar Fa-
cultatea de  Drept USM; Ion Muruianu, preşedintele 
CSJ; Petru Vacula, judecător Leova; Petru Codreanu 
vicepreşedintele judecătoriei Călăraşi; Elena Mihailen-
co, procuror, şef interimar secţia  din cadrul Procuraturii 
Generale; Valentina Bradu, procuror Dubăsari; Vasii 
Stoinov, procuror Taraclia; Iurie Vrabii, procuror Dro-
chia.

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 îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar Drep-
tatea şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin ferici-
rea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista naţională  de drept

„Vector-Tur”  vă 
propune cele mai 
avantajoase oferte  
pentru sezonul es-
tival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe 
litoralele din Bul-
garia, Turcia, Ro-
mânia şi Ucraina 
la preţuri accesi-
bile. Avem oferte 

A g e n ţ i a 
de turism 

Un inhibitor al apetitului 
culinar, ce înlătură nevo-
ia gustărilor calorice dintre 
mese, a fost descoperit de că-
tre cercetătorii britanici. Sub-
stanţa, o peptidă produsă na-
tural de organismul uman, 
ar putea pava drumul spre o 
nouă clasă de medicamen-
te pentru dietă, capabilă a-i 
ajuta pe oameni să piardă 
din kilogramele nedorite fără 
efecte secundare neplăcute.

Ideea de bază a trata-
mentului ar consta în stopa-
rea consumului de mîncare 
din plăcere şi nu de foame. 
Aceeaşi tehnică ar putea fi 
întrebuinţată în tratarea de-
pendenţei de alcool şi de 
droguri, sînt de părere cerce-
tătorii Universităţii din Man-
chester, cei care au descope-
rit substanţa.

Peptida funcţionează prin 
influenţarea centrilor de re-
compensă din creier, care 
se declanşează atunci cînd o 
persoană se bucură de o gus-

tare sau de o ţigară. Testele 
au demonstrat că substanţa 
blochează aceste regiuni ce-
rebrale, reducînd starea de 
bine dată de procesul hrăni-
rii.

Un produs sintetic, denu-
mit ,,Rimonabant”, ce acţio-
na la rîndul său asupra creie-
rului pentru a reduce senza-
ţia de foame, a fost dezvoltat 
cu şase ani un urmă şi cata-

logat ca tratament anti-obe-
zitate. Dar se pare că acesta 
creştea riscul de depresie şi 
gîndurile sinucigaşe, motiv 
pentru care a fost retras de 
pe piaţă.

Abia trecut de majorat, Luckezar 
Lazov, un adolescent din Bulgaria, a 
devenit la 18 ani cel mai tînăr primar 
din istoria ţării. Proaspătul absolvent 
de liceu va conduce două primării. În 
paralel, va face şi facultatea.

Dacă alţi tineri de 18 ani se gîndesc 
numai la fete şi maşini, Luchezar La-
zov întocmeşte planuri de dezvoltare 
regională.

„În acest moment, aici nu avem acoperire. De aceea vreau să 
negociez cu reţelele de telefonie mobilă, ca să instaleze un releu 
aici”, a spus hotărît primarul din Gorna şi Dolna Sekirna.

E primar la doar 18 ani! Cel mai tînăr din istoria Bulgariei 
Dacă Luckezar e plin de entuziasm, viitorii lui subordo-

naţi din cele două primării au alte priorităţi. Deocamdată, 
au intrat cu toţii în vacanţă, aşa că proaspătul primar a fost 
întîmpinat doar de uşile ferecate. Obişnuit cu fatalismul con-
cetăţenilor săi, nu a fost dezarmat. Ba dimpotrivă. Dacă tot 
e închis la primărie, va trage o fugă la oraş, ca să se înscrie 
la facultate. Speră că la întoarcere să le gasească măcar pe 
femeile de serviciu, ca să descuie uşile.

De partea lor, femeile din cele două sate au propria agen-
dă în ceea ce-l priveşte pe primarul lor. „Ia uite ce chipeş 
este şi încă nu are nevastă. Trebuie să se însoare cu cea mai 
frumoasă fată din Breznik, dacă nu din Sofia!”.

Televizorul, jocurile pe computer şi navigarea 
pe Internet pot produce copiilor probleme 

ce ţin de atenţie
Într-un studiu publicat, psihologii americani subliniază 

că orele lungi petrecute în faţa ecranului îi fac pe copii agre-
sivi şi incapabili să se concentreze la şcoală. 

Unul dintre cei care au întocmit lucrarea, Douglas Gentile, 
cercetător la Iowa State University, spune că încă nu a deter-
minat cu precizie de ce televizorul şi computerul produc astfel 
de efecte dar e sigur că ele apar. Studiul publicat de revista 
,,Pediatrics” este prima cercetare îndelungată în acest sens. 

Cercetătorii au supravegheat timp de un an comporta-
mentul a 1300 de copii care foloseau des computerul şi se 
uitau la televizor fără restricţii. Pentru a afla dacă atenţia 
lor a avut de suferit, i-au întrebat pe educatori cum se con-
centrează copiii la sarcinile şcolare şi dacă îi deranjează pe 
colegi. 

pentru orice gust şi orice exi-
genţă.

Viza, asigurarea, transpor-
tul   şi cazarea sînt incluse.

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

         email vectortur14@gmail.com
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. Noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

C a l e i d o s c o p

O substanţă chimică ne-ar putea 
împiedica să mai mîncăm de plăcere


