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Schimb de experiență 
în domeniul reformării 
instituției ombudsmanului 
din Republica Moldova  

Delimitarea 
jafului de tîlhărie. 
Problema calificării 
sustragerilor

O șezătoare a bloggerilor 
privind violența în 
familie a fost desfășurată 
la Chișinău

Moldova astăzi a rămas orfană,
I s-a deschis însîngerata-i rană,
Se duc valori, se duc să nu mai vină,
Întreaga ţară plînge şi suspină.
Plecat-a dintre noi un munte
Pe lîngă care toate par mărunte,
Care ne-a spus şi-avea să spună multe
Şi nici chiar pietrele nu pot rămîne mute.
De ce tu, Doamne, chemi la tine oameni buni
Şi nici măcar un pic de noi nu te înduri?
Sau poate sînt străini acestei lumi
Şi Tu la dreapta Ta pe toţi i-aduni.
Un om adevărat, cu verticalitate,
Care lupta pentru dreptate,
Ştia ce-i aia demnitate,

El nu va şti ce-nseamnă moarte.
De ce îi preţuim doar după ce-au plecat?
Picăm cu totul în negura mocirlei de păcat.
De ce îi preţuim cînd pleacă?
Fără ei, aidoma izvorului, sufletul seacă.
Ca popor, oare prin ce rămînem vii,
Împrăştiaţi în lumea asta, mii şi mii?
Din ceruri chiar de nu mai vii,
Uneşte-ne şi fă-ne să ardem ca focul unei făclii.
Tu cu-adevărat, moarte nu vei cunoaşte!
Şi prin a tale sfinte moaşte,
Prin toţi cei trecuţi la un alt fel de paşte
Poporul din cea mai neagră humă va renaşte!

Ion BAmBuleAc,
student la Facultatea de Drept, uSm

Durere
In Memoriam Dumitru Matcovschi (28.06.2013)

Aderarea Republicii Mol-
dova la Uniunea Euro-

peană nu este ceva imposibil. 
Afirmaţia aparţine ministrului 
de Externe al Slovaciei, Miros-
lav Lajčák, şi a fost făcută în 
cadrul vizitei sale la Chişinău. 
Totodată, în Capitală a fost    in-
augurată Ambasada Slovaciei.

Principala piedică în calea 
aderării Moldovei la UE este 
problema transnistreană, susţi-
ne ministrul slovac de Externe. 

„Ceea ce a realizat Moldova în 
cadrul Parteneriatului Estic 
demonstrează încă o dată că 
nu este imposibil ca să devină 
membru al UE. E o cale lungă 
şi complicată. Mai sînt unele 
chestiuni care trebuie soluţi-
onate, cea mai sensibilă fiind 
problema transnistreană. Eu 
am reprezentat UE în formatul 

,,5+2” pe parcursul a mai mult 
de un an, de aceea, pot să vă 
spun cu certitudine că există 

potenţial pentru a realiza pro-
grese mai mari”, a subliniat Mi-
roslav Lajčák.

Oficialul de la Bratislava a 
participat şi la deschiderea Am-
basadei Slovaciei la Chişinău. 
Este un moment simbolic pen-
tru relaţiile bilaterale dintre sta-
tele noastre, susţine ministrul 
moldovean de Externe Natalia 
Gherman.

„Experienţa de integrare eu-
ropeană a Slovaciei, în mod 
special, de realizare a reforme-
lor europene are o semnificaţie 
deosebită pentru noi.  De azi 
înainte, Slovacia va împărtăşi 
această experienţă cu Repu-
blica Moldova”, a declarat, în 
cadrul evenimentului, Natalia 
Gherman.  

Inaugurarea misiunii diplo-
matice a avut loc în contextul 
marcării a 20 de ani de la stabi-
lirea relaţiilor diplomatice mol-
do-slovace.

 „Republica Mol-
dova face progrese ex-
celente și pentru pro-
gresele sale, ar trebui 
să i se acorde regimul 
fără vize”. De această 
părere este ministrul 
Afacerilor Externe 
al Lituaniei Linas      
Linkevičius.

Diplomatul litua-
nian a menționat că, în 
ultima etapă înaintea 
semnării Acordului de 
Asociere se află Geor-
gia, Republica Moldo-
va și Armenia. „Vom 
face totul ca aceste 
acorduri să fie cel 
puțin inițiate”, a sub-
liniat L. Linkevičius.

Reamintim că pe 1 
iulie curent, Lituania 
a preluat preşedinţia 
Uniunii Europene. 
Aceasta este prima 
preşedinţie UE a unei 
ţări baltice.

Ministrul 
lituanian 

de externe: 
republica 
Moldova 
merită 

regimul fără 
vize cu ue

Nu plînge pentru că  s-a terminat, zîmbeşte pentru că a trecut. 
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Cărţi şi iPad-uri pentru absolvenții cu 
media 10 la BAc
A crescut rata de promovabilitate la BAC cu 2%. În urma 

examinării contestaţiilor depuse de absolvenţi, numărul ce-
lor care au susţinut toate examenele de bacalaureat s-a mărit 
cu 403 persoane. Totodată, a crescut de la 4 la 7 numărul 
elevilor care au obţinut note de 10 pe linie. Pentru că au atins 
asemenea performanţe, absolvenţii au fost premiaţi de Mi-
nisterul Educației. Pe lîngă seturi de cărţi, aceştia au primit 
şi cîte un iPad. 

Absolvenţii care au susţinut examenele cu media 10 sus-
ţin că nu au fost intimidaţi de metodele utilizate în acest an la 
BAC împotriva copiatului. Mai mult, aceştia au venit şi cu 
unele propuneri. 

Potrivit Ministerului Educaţiei, din cele peste 30 de mii 
de contestaţii, doar 3568 de note au fost modificate. Majori-
tatea au fost mărite cu un punct, iar 13 note au fost majorate 
cu 2 puncte. După procedura de contestare, rata de promo-
vabilitate s-a ridicat pînă la 59,65%. Candidații cu restanțe 
la examene se vor prezenta la sesiunea repetată care se va 
desfășura în perioada 15-20 iulie.

Peste 100 de şoferi au fost prinşi băuţi 
la volan
La finele săptămînii trecute, 110 şoferi au fost prinşi bă-

uţi la volan pe drumurile naţionale, anunţă Inspectoratul Na-
ţional de Patrulare. Încălcările au fost depistate de către in-
spectorii Poliţiei rutiere în cadrul operaţiunii ,,Nopţi albe”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, şoferii care au consumat al-
cool înainte de urca la volan riscă să-şi piardă permisul de 
conducere, pe un termen de trei ani, dar şi o amendă de pînă 
la 150 de unităţi convenţionale.

Echipele mobile ale Inspectoratului de Patrulare au veri-
ficat zeci de şoferi din toată ţară.

Menţionăm că de la începutul anului 2013, inspectorii de 
patrulare au pornit 608 proceduri contra şoferilor băuţi. Da-
tele au fost prezentate într-un comunicat al Inspectoratului 
Naţional de Patrulare.

BERD susţine financiar Consiliul 
Economic de pe lîngă prim-ministru
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va 

susţine financiar Consiliul Economic de pe lîngă prim-minis-
tru, care va fi condus de Iurie Leancă, iar printre membri va fi 
şi fostul premier Ion Sturza.

Astfel, BERD va achita salariul secretarului general al 
Consiliului Economic, dar şi a încă patru persoane care vor 
ajuta secretarul. Secretarul general al Consiliului va fi ales 
prin concurs.

Conform anunţului BERD, salariul angajatului respectiv 
va fi achitat din Fondul Multi-Donator pentru statele aflate 
în curs de dezvoltare.

În anunţ se mai spune că secretarul general al Consiliului 
Economic va fi ajutat de trei profesionişti locali şi un secre-
tar asistent. Aceştea vor oferi expertiză legală şi economică.

BERD susţine că prin acest gest îşi doreşte să contribu-
ie la îmbunătăţirea climatului investiţional din ţara noastră, 
secretarul general avînd inclusiv misiunea de a menţine  un 
dialog dintre Guvern, comunitatea de afaceri şi donatori.

Secretarul general al Consiliului Economic de pe lîngă 
prim-ministru va avea responsabilitatea sa pregătească agen-
da  şedinţei Consiliului, identificarea impedimentelor,  stabi-
lirea unui dialog  pentru identificarea soluţiilor.

Durata contractului este de 2 ani.

Fără gherete și panouri publicitare pe 
strada Alecu Russo
Primarul de Chișinău Dorin Chirtoacă a solicitat pretu-

rilor Ciocana și Rîșcani să demareze lucrările de evacuare a 
gheretelor și panourilor publicitare de pe strada Alecu Russo: 

,,ca să avem tabloul nu doar al carosabilului, dar și a ceea ce 
înseamnă părțile laterale, plus alte îmbunătățiri, precum adu-
cerea în ordine a subteranelor, schimbarea regimului de lucru 
a acestora și reparația curentă a străzii Meșterul Manole”.

În context, șeful Direcției Transport și Căi de Comunicații 
Igor Gamrețki a subliniat că, pînă în prezent, s-au cheltu-
it 10 milioane de lei din suma totală de 54 milioane de lei 
prevăzuți pentru reparația străzii Alecu Russo.

,,Acum se lucrează la consolidarea patului din partea 
dreaptă a străzii. S-au efectuat lucrări de reconstrucție la ilu-
minarea publică și reconstrucția rețelelor electrice pe partea 
dreapta. Este făcut mai mult de jumătate de volum. Ne stră-
duim să dăm strada în exploatare la sfîrșitul lui septembrie, 
așa cum este planificat”, a precizat Gamrețki.

Totodată, șeful de la Transporturi a informat că proiectele 
privind reparația străzilor Nicolae Dimo și Liviu Deleanu au 
fost prezentate spre avizare Ministerului Dezvoltării Regio-
nale și Construcțiilor. 

Flashu

c omisia pentru decernarea Pre-
miului Naţional a dat start con-

cursului care se va încheia pe 5 august 
curent.

La concurs pot fi înaintaţi cetăţenii 
Republicii Moldova cu realizări în do-
meniile: tehnologie, cultură, artă şi sport, 
care au avut o contribuție considerabilă 
la promovarea imaginii pozitive a ţării 
pe plan internaţional, impact asupra dez-
voltării tehnologiilor, asupra culturii naţi-
onale şi mondiale.

Înaintarea candidaţilor la concursul 
pentru decernarea Premiului Naţional se 
face de către ministere, Academia de Şti-
inţe a Moldovei, universităţi, uniunile de 
creaţie, federaţiile de sport, precum şi de 
laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi 
ai Premiului de Stat.

Scrisoarea de recomandare privind 
candidatul/candidații la Premiul Național 
urmează să conţină următoarele informa-
ţii: numele şi prenumele candidatului/
candidaților la Premiul Naţional, data şi 
locul naşterii, domiciliul, locul de muncă 
sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiin-
ţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia 
candidatului/candidaților la dezvoltarea 
ştiinţei/tehnologiilor/culturii/artei/spor-
tului, date despre existenţa premiilor şi 

a altor distincţii ce denotă recunoaşterea 
realizărilor candidatului/candidaților, lis-
ta publicaţiilor, în funcţie de domeniu. 

Recomandările candidaţilor pentru 
concursul Premiului Naţional, cu indica-
rea domeniului de decernare a Premiului 
Naţional (ştiinţă, tehnologii, cultură, artă 
și sport), precum și materialele însoțitoare 
urmează să fie prezentate comisiei pînă 
pe 5 august 2013.

La concursul pentru decernarea Pre-
miului Naţional nu se admit persoanele 
care deţin Premiul Naţional în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în 
domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, 
Premiul Naţional sau Premiul de Stat, 
decernat în perioada ce a urmat după 
proclamarea independenţei Republicii 
Moldova.

Materialele cu privire la candidaţii 
înaintaţi la concursul nominalizat urmea-
ză sa fie transmise pe adresa Guvernului 
(Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări 
Naţionale, nr.1). 

Informaţii suplimentare puteți afla la 
tel.(022) 250-159, Iurii Bucinschi, secre-
tar al Comisiei pentru decernarea Premiu-
lui Naţional sau la tel.(022) 250-492, Ina 
Scutelnic, consultant principal în cadrul 
Direcţiei Dezvoltare Socială.

A demarat concursul pentru decernarea 
Premiului Naţional

Republica moldova 
are un nou expert 

contra rasismului şi 
intoleranţei

Nadejda Hriptievschi a fost de-
semnată în calitate de expert din 
partea Republicii Moldova în cadrul 
Comisiei Europene contra Rasismu-
lui şi Intoleranţei (ECRI), în urma 
unui concurs.

Nadeja Hriptievschi este avocat, 
cercetător şi cofondator al Centrului 
de Resurse Juridice din Moldova, 
cu experiență notorie în domeniul 
rasismului, discriminării rasiale, xe-
nofobiei, antisemitismului şi intole-
ranţei, potrivit Serviciului de presă 
al MAEIE.

După evaluarea criteriilor de 
compatibilitate ale expertului pro-
movat de Guvernul Republicii Mol-
dova cu Statutul ECRI la nivel naţi-
onal, candidatura a fost examinată şi 
în cadrul reuniunii Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei.

Noul expert al Republicii Mol-
dova la ECRI îşi va începe mandatul 
la 16 septembrie 2013, pentru o pe-
rioadă de 5 ani.

P rocurorul general Corneliu Gu-
rin şi ministrul Justiţiei Oleg 

Efrim au semnat, pe data de 11 iulie, 
Ordinul comun cu privire la constitui-
rea Grupului de lucru pentru elaborarea 
proiectelor de legi în scopul realizării 
şi promovării reformei Procuraturii.

Crearea Grupului de lucru şi ela-
borarea modificărilor 
legislative constituie 
un pas important pentru 
transpunerea în practi-
că a măsurilor necesare 
realizării Strategiei de 
reformă a sectorului 
justiţiei pentru anii 
2011-2016, cu precă-
dere a direcţiei strategi-
ce 2.2. „Consolidarea 
profesionalismului şi a 
independenţei procura-
turii”.  

Grupul de lucru va 
fi condus de Vladislav 
Gribincea, directorul 
Centrului de Resurse 
Juridice din Moldova, 
în componenţa acestu-
ia fiind desemnaţi atît 
responsabili din cadrul 
Procuraturii şi ai Minis-
terului Justiţiei, cît şi re-
prezentanţi ai societăţii 
civile. Cu statut de observatori, potrivit 
documentului, în cadrul Grupului de 
lucru au fost incluşi consilierii Misi-
unii Europene de consiliere în politici 
publice pentru Republica Moldova, 
care acordă asistenţă Ministerului Jus-
tiţiei şi Procuraturii.

Urmează elaborarea pachetului de 
amendamente legislative, inclusiv a 
amendamentelor la Constituţia Repu-
blicii Moldova, Legea cu privire la pro-
curatură şi alte acte legislative, vizînd:

revizuirea procedurii de numire şi - 
demitere a procurorului general; 

stabilirea unor criterii şi a unei - 

proceduri clare, transparente, obiective 
şi bazate pe merit pentru selectarea, nu-
mirea şi promovarea procurorilor;

fortificarea capacităţilor şi asigu-- 
rarea independenţei Consiliului Superi-
or al Procurorilor în vederea adminis-
trării eficiente a procuraturii;

asigurarea specializării procuro-- 

rilor pe cauze specifice şi examinarea 
oportunităţii funcţionării procuraturi-
lor specializate;

demilitarizarea instituţiei procura-- 
turii, inclusiv prin examinarea oportu-
nităţii de a acorda procurorilor statutul 
de magistrat; 

reexaminarea regulilor de răspun-- 
dere a procurorilor, inclusiv de răspun-
dere disciplinară, şi eliminarea imunită-
ţii generale a acestora etc.

Documentul mai prevede că, la şe-
dinţele Grupului de lucru vor fi invitaţi 
reprezentanţi ai Misiunii Uniunii Euro-
pene în Republica Moldova, Misiunii 

OSCE în Republica Moldova, Ambasa-
dei Statelor Unite ale Americii la Chişi-
nău, Reprezentanţei Oficiului Consiliu-
lui Europei în Republica Moldova.

Grupul de lucru va elabora concep-
tul propunerilor de reformă, va asigura 
dezbaterea publică a acestora, urmînd 
ca la mijlocul lunii septembrie curent 

să fie elaborate modificările legislative, 
care vor fi remise spre avizare şi exper-
tiză instituţiilor naţionale şi internaţio-
nale competente.

Reforma Procuraturii constituie o 
prioritate a Programului de guvernare 
şi a Strategiei de reformă a sectorului 
justiţiei, iar activităţile în acest dome-
niu sînt realizate şi promovate în co-
mun de autorităţile statului, cu impli-
carea activă a partenerilor naţionali şi 
internaţionali. 

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Acţiuni conjugate pentru reformarea 
Procuraturii
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T inerii care și-au încheiat stu-
diile la Facultatea de Drept 

a Universității de Stat din Moldova 
au participat, recent, la ceremonia 
de înmînare a diplomelor de absol-
vire. Potrivit Direcției 
Informare și Relații 
Publice a MAI, la 
eveniment a fost și 
ministrul Afacerilor 
Interne Dorin Recean, 
care a  prezentat în 
fața a 200 de studenți 
de la specialitatea 
Drept Penal oferta de 
angajare din sistemul 
MAI.

Accentuînd rolul 
tinerilor specialiști în 
procesul de consoli-
dare a sistemului de 
drept, Dorin Recean 
a subliniat că anume 
ei au șansa să contribuie la integri-
tatea sistemului. ,,Voi veniți din afa-
ra sistemului și puteți contribui la 
curățarea acestuia pentru a recîștiga 
încrederea cetățenilor în justiție. In-
diferent unde veți decide să activați, 
prioritatea voastră trebuie să fie in-

tegritatea”, a declarat ministrul.
Amintim că la 17 iunie, Ministe-

rul Afacerilor Interne a lansat cam-
pania „Locuri de muncă în sistemul 
MAI”. La începutul lunii iunie în 

sistemul MAI erau 2400 de locuri 
de muncă vacante. Din ele 1580 re-
prezentau locuri vacante în Poliție, 
390 în Poliția de Frontieră, peste 
100 în Serviciul Protecției Civile 
și Situațiilor Excepționale și 310 în 
Ministerul Afacerilor Interne.

În cadrul campaniei, 
reprezentanții MAI se întîlnesc cu 
absolvenții universităților și colegi-
ilor, participă la tîrgurile locurilor de 
muncă și promovează posibilitatea 

angajării în sistemul MAI. 
La fel, a fost creată pagina 
dedicată angajărilor: www.
mai.md/angajare, pe care e 
stocată toată informația cu 
privire la posibilitățile de 
angajare.

Ministrul Dorin Re-
cean a îndemnat în special 
absolventele să aplice: 

„Noi ne dorim să avem în 
sistemul MAI o reprezen-
tare mai echilibrată a feme-
ilor și bărbaților. Provocări-
le ce stau în fața serviciilor 
ministerului sînt variate, 
complexe și avem nevoie 
de tot potențialul uman ac-

cesibil pentru a le face față”.
De la lansarea campaniei au fost 

angajați peste 400 de tineri - 178 de 
absolvenți ai Academiei Ștefan cel 
Mare și peste 200 de persoane anga-
jate prin concurs. 

Cor. DRePTul

P reședintele Centrului Internațional pentru 
Tranziție Democratică (ICDT) Istvan Gyar-

maty a întreprins, recent, o vizită de lucru la Chișinău, 
cu scopul de a continua discuțiile în cadrul proiectului 
ICDT. De menționat că acest program este realizat în 
strînsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din 
Ungaria. 

Istvan Gyarmaty a avut o întrevedere cu vicemi-
nistrul Justiției al Republicii 
Moldova Sabina Cerbu, la 
care a participat și ambasa-
dorul Ungariei în țara noastră, 
E.S.  Matyas Szilagyi, potri-
vit Ministerului Justiției. 

În cadrul întîlnirii, au fost 
discutate mai multe subiecte, 
în special ce țin de reforma-
rea Instituției ombudsmanu-
lui din R. Moldova (Instituţia 
avocaţilor parlamentari), pre-
cum și progresul acțiunilor 
prevăzute în agenda de re-
formare a sectorului justiției 
din statul nostru.

În context, președintele 
ICDT a declarat că, în pre-
zent, ICTD colaborează cu 
mai multe țări la capitolul 
dezvoltării Instituției om-
budsmanului și este dispusă 
să acorde tot sprijinul nece-
sar în acest sens și Republi-
cii Moldova care se arată implicată activ în reformarea 
sectorului justiției. 

La rîndul său, viceministrul Justiției Sabina Cerbu 
a mulțumit oaspeților pentru sprijinul important pe care 
sînt dispuși să-l acorde R. Moldova pe segmentul drep-
turilor omului și a subliniat necesitatea schimburilor de 
experiență de profil  întru atingerea integrală a obiecti-
velor Ministerului Justiției. Ea a specificat că, deși din 
cauza instabilității politice, promovarea noului proiect 
de lege privind Instituția ombudsmanului din R. Mol-
dova, a fost dificilă, la moment, acesta este în proces 

de definitivare și se preconizează ca în scurt timp să fie 
prezentat Guvernului spre aprobare

Totodată, partea ungară și-a propus sprijinul și în 
domeniul reformării Curții Constituționale care este o 
acțiune pe termen scurt în Strategia de reformare a sec-
torului justiției pentru anii 2011-2016.

Sabina Cerbu a accentuat că schimbul de experiență 
este mai mult decît binevenit în situația în care promo-

varea unor legi sensibi-
le reprezintă o provo-
care pentru Ministerul 
Justiției. De asemenea, 
viceministrul Justiției 
a menționat necesitatea 
acordării unui suport și 
Consiliului anti-discri-
minare, creat recent în 
R. Moldova.

În urma discuțiilor 
ce au avut loc, oficia-
lii au convenit asupra 
stabilirii, în scurt timp, 
a unei liste comune de 
priorități, ce va cur-
pinde forme concrete 
de colaborare (trai-
ning-uri, schimburi de 
experiențe etc.).

Precizăm că Institu-
ţia avocaţilor parlamen-
tari – Centrul pentru 
Drepturile Omului din 

Moldova (CpDOM) este o structură similară instituțiilor 
europene şi internaţionale ale ombudsmanilor, care 
activează din aprilie 1998, în baza  Legii cu privire la 
avocaţii parlamentari, nr.1349-XIII, din 17 octombrie 
1997. În scopul reformării acestei instituții, Ministerul 
Justiției va remite, în luna august curent, Guvernului 
spre examinare un nou proiect de lege (Legea cu privire 
la avocatul poporului), care va abroga Legea cu privire 
la avocaţii parlamentari, nr.1349-XIII, din 17 octom-
brie 1997.

Cor. DRePTul

Ș eful Legislativului Igor Cor-
man efectuează vizite de 

documentare în cadrul structurilor 
publice autonome, aflate sub con-
trol parlamentar, iar Centrul pentru 
Drepturile Omului din Moldova se 
încadrează în șirul acestor instituții. 
Prin urmare, recent, I. Corman a 
întreprins o astfel de vizită la Cp-
DOM

La întîlnirea cu șeful legislati-
vului, avocaţii parlamentari, consili-
erii acestora, şefii celor 4 reprezen-
tanţe ale CpDOM şi şefii de servicii 
au imformat despre problemele cu 
care se confruntă instituţia, ombud-
smanii şi angajaţii, acţiunile necesa-
re a fi întreprinse întru sporirea efici-
enţei structurii în care activează.

D i r ec to ru l 
CpDOM, avoca-
tul parlamentar 
Anatolie Mun-
teanu a eviden-
ţiat la capitolul 
impedimente în-
tru buna funcţio-
nare a Centrului, 
carenţele legate 
de actuala struc-
tură a CpDOM,  
competenţele  şi 
atribuţiile avocaţilor parlamentari 
şi ale reprezentanţelor, prezente în 
Legea cu privire la avocaţii parla-
mentari. În context, Anatolie Mun-
teanu a precizat că un grup de lucru 
creat în cadrul Ministerului Justiţiei 
elaborează un  nou proiect de lege 
privind Instituţia naţională pentru 
protecţia drepturilor omului şi că în 
scurt timp, se aşteaptă prezentarea 
documentului în Legislativ pentru 
aprobare. CpDOM a înaintat mai 
multe propuneri şi amendamente la 
proiectul de lege. Anatolie Muntea-
nu şi-a exprimat speranţa că noua 
lege va oferi un cadru juridic optim 
pentru activitatea Instituţiei avoca-
ţilor parlamentari. 

Eliminarea acestor deficienţe ar 
putea permite obţinerea de către In-
stituţia naţională a ombudsmanului 

a acreditării cu statutul  A  (în 2009 
la Geneva CpDOM a primit acre-
ditarea cu statut B de la   Comitetul 
Internaţional de Coordonare a insti-
tuţiilor în domeniu), se precizează 
într-un comunicat al CpDOM.

În același timp, avocaţii parla-
mentari Tudor Lazăr, Tamara Plă-
mădeală și Aurelia Grigoriu au făcut 
precizări referitoare la domeniile 
lor de activitate, solicitînd asistenţa 
şefului Legislativului în rezolvarea 
unor probleme cu care se confruntă.

La rîndul său, preşedintele Par-
lamentului a încurajat avocaţii par-
lamentari, angajaţii Centrului să se 
implice activ în procesul de elabo-
rare şi definitivare a legii cu privire 
la avocatul poporului, pentru a pro-

mova poziţia instituţiei privind noua 
structură, competenţe şi atribuţii.

Şeful Legislativului a relevat că 
adoptarea legii cu privire la avoca-
tul poporului  va fi una dintre prio-
rităţile Parlamentului în sesiunea de 
toamnă-iarnă.

De asemenea, Igor Corman a 
subliniat că respectarea drepturilor 
omului este chintesenţa unei demo-
craţii şi a statului de drept, iar rolul 
Instituţiei avocaţilor parlamentari 
este unul foarte important. Preşe-
dintele Legislativului a dat asigurări 
că va susţine eforturile CpDOM în-
dreptate spre fortificarea Instituţiei 
avocaţilor parlamentari  şi garanta-
rea respectării drepturilor omului în 
Republica Moldova, se mai arată în 
comunicatul CpDOM.

C.D.

Schimb de experiență în 
domeniul reformării instituției 
ombudsmanului din Republica 

Moldova  

Preşedintele Parlamentului Igor 
Corman: Respectarea drepturilor 

omului este chintesenţa unei 
democraţii şi a statului de drept, 

iar rolul Instituţiei avocaţilor 
parlamentari este unul foarte 

important

ministrul Dorin Recean a discutat 
oportunitățile de angajare cu absolvenții 

Facultății de Drept a USM

Iurie Leancă l-a invitat pe Victor 
Ponta la Chişinău, la începerea 

gazoductului Iaşi-Ungheni
P rim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, l-a invitat pe pre-

mierul roman Victor Ponta să asiste la 27 august, cînd este marcată 
Ziua Independenţei Republicii Moldova, la începerea lucrărilor de con-
strucţie a gazoductului Iaşi-Ungheni. Invitaţia a fost adresată la întîlnirea ce 
a avut loc marţi seara între cei doi premieri, la Palatul Victoria.

,,Sînt convins că discuţiile pe care le-am avut ne vor permite ca pe 27 au-
gust, atunci cînd vom sărbători la Chişinău Ziua Independenţei, împreună 
cu domnul prim-ministru şi în prezenţa comisarului UE pentru energie, să 
putem lansa construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni”, a spus urie Leancă.

Cei doi demnitari au discutat şi despre interconectarea energetică şi re-
facerea unor poduri peste Prut, distruse în cel de-al doilea război mondial, 
proiecte care ar putea fi analizate şi într-o viitoare şedinţă comună a guver-
nelor de la Bucureşti şi Chişinău.

V. Ponta a prezentat, din nou, cu acest prilej, sprijinul României pentru 
agenda europeană a Republicii Moldova, exprimîndu-şi speranţa că viitorul 
Summit UE de la Vilnius va aduce rezultate deosebite privind acest pro-
ces.

Potrivit premierului Iurie Leancă, cu prilejul acestui Summit, Republica 
Moldova aşteaptă parafarea Acordului de Asociere şi discutarea noii etape 
privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.
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Î n şirul infracţiunilor contra 
proprietăţii o importanţă pri-

mordială au anume sustragerile. De 
aceea, studierii esenţei acestora i se 
acordă o atenţie deosebită. Indife-
rent de forma concretă pe care ar îm-
brăca-o, sustragerile reprezintă un 
grup relativ omogen de infracţiuni, 
fiecăreia din acestea fiindu-i speci-
fice într-o măsură egală anumite ele-
mente comune, semne obiective şi 
subiective uniforme, luate la modul 
general. Cunoaşterea aces-
tor semne, comune pentru 
întregul şir de sustrageri, 
precum şi aptitudinea cora-
portării lor situaţiei concrete 
de manifestare a conduitei 
infracționale asigură la ma-
ximum calificarea corectă 
a celor săvîrşite, permite 
delimitarea lor strictă de 
competenţele conexe sau 
asemănătoare.

Datorită definirii noţiu-
nilor majorităţii infracţiuni-
lor contra proprietăţii, textul 
juridic devine mai precis şi 
mai uşor de aplicat. Totuşi, 
trebuie de remarcat că trata-
rea netradiţională a concep-
tului de jaf s-a repercutat în 
mod negativ asupra calităţii 
Codului penal, generînd 
apariţia unor lacune, în general, 
trebuie de menţionat că noţiunile 
multor infracţiuni sînt descrise fie 
prea extensiv, fie prea restrictiv. 
De asemenea, circumstanţele agra-
vante şi modalităţile infracţiunilor 
contra proprietăţii sînt descrise 
într-un stil cazuistic şi baroc. Dar 
interpretările, oferite de practica ju-
diciară şi de reprezentanţii de vază 
ai doctrinei Dreptului Penal, fac ca 
dezavantajele amintite să fie mai 
puţin sesizabile. Jaful se află pe un 
loc intermediar între furtul săvîrşit 
pe ascuns şi tîlhăria săvîrşită prin 
acţiuni cu caracter agresiv în scopul 
însuşirii avutului proprietarului, în-
soţită de violenţă periculoasă pentru 
viaţa sau sănătatea persoanei sau de 
ameninţarea cu aplicarea unei ase-
menea violenţe.

 Principala deosebire dintre jaf 
şi tîlhărie constă în caracterul inten-
sităţii şi volumul violenţei, pentru 

că tîlhăria este însoţită întotdeauna 
de violenţă periculoasă pentru via-
ţă şi sănătate, pe cînd jaful poate fi 
săvîrşit fără violenţă ori cu violenţă 
nepericuloasă pentru viaţa sau sănă-
tatea victimei.

Drept violenţă nepericuloasă 
pentru viaţa şi sănătatea victimei 
trebuie considerată cauzarea unei 
vătămări uşoare a integrităţii cor-
porale care n-au atras după sine o 
tulburare temporară a sănătăţii sau 

o pierdere neînsemnată a capacită-
ţii de muncă, precum şi aplicarea 
intenţionată a loviturilor sau alte 
acţiuni violente care au cauzat o du-
rere fizică, dacă aceasta n-a creat un 
pericol pentru viaţa sau sănătatea 
victimei. Conform Regulamentului 
aprecierii medico-legale a gradului 
de gravitate a vătămărilor integrită-
ţii corporale, prin vătămare uşoară 
care n-a atras după sine o tulburare 
temporară a sănătăţii sau o pierdere 
neînsemnată a capacităţii de muncă 
se înţelege dereglarea sănătăţii vic-
timei pe un termen de pînă la şase 
zile, iar prin lovituri sau alte acţiuni 
violente care au cauzat o durere fi-
zică se subînţelege dauna produsă 
sănătăţii care nu duce la nici o de-
reglare a sănătăţii, care apare pe un 
moment de scurtă durată (pînă la 
cîteva ore).

Un alt indiciu al laturii obiecti-
ve prin care se deosebeşte tîlhăria 

de jaf constă în faptul că jaful re-
prezintă numai o sustragere deschi-
să a avutului proprietarului, pe cînd 
tîlhăria presupune, pe lîngă sustra-
gerea deschisă, şi sustragerea pe as-
cuns, pe furiş, din ambuscadă etc. a 
averii proprietarului.

În cazul tîlhăriei, ca şi la jaf, pe 
lîngă violenţa fizică, poate fi apli-
cată şi violenţa psihică. Şi aici de-
limitarea trebuie efectuată potrivit 
pericolului violenţei pentru viaţă 

şi sănătate. Cazurile de jaf 
cu violenţă psihică sînt foarte 
rare. Cînd făptuitorul, pentru 
sustragerea averii, ameninţă 
victima, atunci această ame-
ninţare constituie un pericol 
pentru viaţă şi sănătate, ca-
racteristic pentru tîlhărie.

Violenţa fizică sau psihică 
cu aplicarea armei sau a altor 
obiecte, folosite în calitate de 
armă, cu care se pot provoca 
leziuni corporale sau moartea 
victimei, trebuie, întotdeauna, 
recunoscută drept violenţă 
periculoasă pentru viaţa şi să-
nătatea victimei.

Anterior, la analiza agra-
vantei tîlhăriei cu aplicarea 
armei sau a altor obiecte, fo-
losite în calitate de armă, s-a 
menţionat că violenţa se con-

sideră periculoasă pentru viaţă şi să-
nătate chiar şi atunci cînd făptuitorul 
aplică machete-jucărie de armă (cu 
care nu se poate efectiv a pricinui 
daune sănătăţii), cu condiţia că vic-
tima a perceput-o ca armă reală.

Mai complicată este delimitarea 
jafului violent de tîlhărie în cazurile 
în care violenţa psihică este expri-
mată de făptuitor vag, nedeterminat. 
De exemplu, „dă banii, că altfel va fi 
rău „va fi rău de tine”, „o să-ţi pară 
rău”. Aceste manifestări de violenţă 
psihică au un caracter nedeterminat 
şi de aceea, este dificil de apreciat 
infracţiunea. În astfel de cazuri, tre-
buie să ne conducem de specificări-
le pct.6) al Hotărîrii plenului Curţii 
Supreme de Justiție a Republicii 
Moldova din 28 iunie 2004: „ches-
tiunea despre prezenţa în acţiunile 
persoanei a componenţei de jaf sau 
tîlhărie în cazurile, cînd însuşirea 
averii este însoţită de ameninţarea 

aplicării violenţei trebuie să fie so-
luţionată, ţinînd cont de toate cir-
cumstanţele cauzei: caracterul ame-
ninţării, a obiectelor sau a armei cu 
care ameninţa infractorul, locul şi 
timpul săvîrşirii infracţiunii, numă-
rul infractorilor etc.”.

Dacă din circumstanţele concre-
te ale cauzei rezultă că făptuitorul, 
care urmăreşte scopul sustragerii, 
nu intenţionează să-şi realizeze 
ameninţarea cu aplicarea violenţei 
periculoase pentru viaţă sau să-
nătate, totodată, lipsind condiţiile 
obiective, propice înfăptuirii aces-
tei ameninţări, deşi ameninţarea a 
luat cea mai intimidată formă posi-
bilă, făptuitorul trebuie să răspundă 
nu pentru tîlhărie, ci pentru jaf. O 
astfel de ameninţare, avînd doar un 
caracter imaginar, nu creează un pe-
ricol real pentru viaţa sau sănătatea 
victimei, deci nu poate fi recunos-
cută ca semn al tîlhăriei

Tîlhăria se deosebeşte de jaf şi 
prin momentul consumării infrac-
ţiunii, jaful este calificat, dacă ave-
rea a fost sustrasă şi infractorul are 
o posibilitate reală de a folosi sau 
a dispune de ea la dorinţa sa, iar 
tîlhăria, din momentul atacului, în-
soţit de aplicarea sau ameninţarea 
cu aplicarea violenţei, periculoase 
pentru viaţa şi sănătatea victimei, 
indiferent de atingerea de către in-
fractor a scopului propus.

După latura subiectivă, atît tîl-
hăria, cît şi jaful violent se săvîrşesc 
cu intenţie directă. Însă, şi aici tre-
buie de observat deosebirile între 
aceste infracţiuni. Dacă la tîlhărie 
intenţia vinovatului cuprinde apli-
carea violenţei periculoase pentru 
viaţă şi sănătate, atunci intenţia făp-
tuitorului unui jaf violent cuprinde 
numai violenţa nepericuloasă pen-
tru viaţă şi sănătate.

Jaful în procesul săvîrşirii lui se 
poate transforma în tîlhărie atunci 
cînd infractorul, sustrăgînd averea 
proprietarului cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa sau sănă-
tatea victimei, întîlneşte o rezistenţă 
pe care o depăşeşte prin aplicarea 
violenţei nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea victimei. Acţiunile ini-
ţiate ca furt, însă care n-au fost duse 
pînă la capăt, din cauza că au fost 

descoperite de către victimă sau de 
alte persoane, dar neţinîndu-se cont 
de aceasta au fost prelungite de că-
tre infractor cu scopul însuşirii bu-
nurilor sau reţinerii lor, se încadrea-
ză în acţiunile de jaf, iar în cazul 
aplicării unei violenţe periculoase 
pentru viaţă şi sănătate sau amenin-
ţării cu o astfel de violenţă – în cea 
de tîlhărie.

Deci, delimitarea tîlhăriei de jaf 
trebuie efectuată atît după indiciile 
obiective, cît şi după cele subiecti-
ve.

Practica de efectuare a urmăririi 
penale, precum şi practica judiciară 
se confruntă, după cum e bine ştiut, 
cu fapte concrete de atentare asupra 
proprietăţii. O asemenea evaluare 
este efectuată de organele de aplica-
re a dreptului în procesul de califica-
re a infracţiunii, pe calea comparării 
consecutive şi a stabilirii în această 
bază a identităţii depline dintre cir-
cumstanţele concrete, individual ire-
petabile, pe de o parte, şi elementele 
abstracte din cuprinsul normei care 
prevede răspundere pentru acea 
faptă, pe de altă parte.

Ca factor favorizat al creşterii 
numărului sustragerilor este po-
ziţia pe care a ocupat-o societatea 
după divizarea proprietăţii pe tipuri 
(forme), atunci cînd bunurile sînt 
sustrase fie din proprietatea publică, 
fie din cea privată. Cele menţionate 
constituie doar o latură a problemei 
în cauză. Există însă şi o altă latură 
nu mai puţin importantă care ţine 
de corectitudinea soluţionării pro-
blemei vizate. Problema calificării 
infracţiunii este una dintre cele mai 
dificile în Dreptul Penal. A califica 
cele întîmplate – semnifică a-i da o 
apreciere juridică, a alege şi a apli-
ca acea normă juridică care prezumă 
această cauză. Calificarea corectă a 
infracţiunii de sustragere este una 
din condiţiile de bază puse în faţa 
respectării conştiincioase a legisla-
ţiei cu privire la apărarea dreptului 
de proprietate. 

Olga ceRNeI, 
master în drept,

absolvent al Institutului Naţional 
al Justiţiei din Republica 

Moldova, candidat la funcţia de 
judecător

Delimitarea jafului de tîlhărie. Problema 
calificării sustragerilor

c onsumatorii conectați ilegal la rețelele 
de canalizare vor fi amendați. SA 

„Apă-Canal Chișinău” va prezenta, la solicita-
rea primarului Dorin Chirtoacă, un raport de-
taliat despre rețelele de canalizare și probleme 
tehnice existente.

Edilul Capitalei a declarat în cadrul 
ședinței operative de la Primărie că este nece-
sară o inventariere amănunțită a rețelelor ges-
tionate de SA „Apă-Canal Chișinău” pentru 
a identifica unde ar putea să apară probleme 
tehnice în cazul unor ploi torențiale. Edilul a 
solicitat ca și rețeaua subterană care trece prin 
zona Parcului „Valea Morilor” să fie scoasă 
și mutată mai aproape de blocurile de locuit, 
pentru a evita eventuale scurgeri ale apelor 
menajere în lac. 

În acest context, reprezentantul SA „Apă-
Canal Chişinău” Vitalie Midari a menționat că 
majorarea numărului de blocaje pe străzi, pe 
timp de ploaie, în mare parte se datorează uti-
lizării incorecte a rețelelor de canalizare. 

„După ploi, rețeaua de canalizare a fost 
curățată totalmente. Avem un plan de acțiuni. 
În paralel, efectuăm inventarierea consuma-

torilor conectați la rețele de canalizare. Pînă 
acum au fost inventariate mai multe străzi și 
au fost identificate încălcări la 20 de adrese. 

Comisia de speci-
alitate deja a pre-
scris amenzi în 8 
cazuri, în mărime 
totală de peste 8 
mii de lei. Inven-
tarierea va conti-
nua, iar cei care se 
vor conecta ilegal 
vor fi sancționați 
conform Codului 
cotravențional”, a 
precizat V. Midari.

În context, pri-
marul de Chișinău 
Dorin Chirtoacă 
s-a arătat indig-
nat de atitudinea 
consumato r i lo r 
din suburbii. „La 
Colonița s-au găsit 
bucăți de găini în 
canalizare. Cum 

au ajuns ele acolo? Ne facem probleme noi 
singuri cu mîna noastră. Nu exclud că în sub-

urbii vor trebui efectuate ședințe de informare 
a cetățenilor”, a precizat D.Chirtoacă.

Vitalie Midari a adăugat că în prezent, 
este elaborat conceptul de modernizare com-
plexă a rețelelor subterane din Parcul „Valea 
Morilor”. 

În timpul apropiat, va fi prezentat un ra-
port detaliat cu privire la sistemul de canaliza-
re din municipiu, dar și necesarul de investiții 
pentru redresarea situației. Prioritar se vor 
efectua lucrări de renovare și reparații pe 
adresele cele mai problematice, unde gradul 
de uzură al rețelelor este mai mare. 

Potrivit furnizorului de apă din Capitală, 
un caz similar este și pe str. A.Șciusev, nr. 72. 
Sistemul de canalizare de pe adresa respec-
tivă, fiind unul extrem de uzat, cedează frec-
vent, creînd dificultăți. În prezent, deja se ela-
borează proiectul privind renovarea rețelelor 
care va demara în curînd. 

Pînă la sfîrșitul sezonului estival, 
porțiunea de canalizare deteriorată va fi re-
novată. Potrivit Primăriei Chișinău, 30 la sută 
dintre rețelele de canalizare din municipiu au 
o capacitate de captare a apei insuficientă.

Consumatorii conectați ilegal la rețelele de canalizare vor fi amendați
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V iolența în familie este 
un fenomen tot mai 

des întîlnit în societate. Nu-
mai pe parcursul anului 2011, 
au fost identificate circa 370 
de infracţiuni ce țin de acest 
flagel. O măsură prin care 
autoritățile reacționează la 
acesta este emiterea ordonan-
ţei de protecție, însă nu de fie-
care dată prevederile Legii nr. 
45 cu privire la ordonanţa de 
protecţie în Republica Mol-
dova este respectată. Deși au 
fost pornite dosare penale în 
toate cazurile de violență în 
familie despre care s-a rela-
tat, au fost emise doar 222 de 
ordonanţe de protecție.  Pen-
tru prima data în istoria țării 
noastre, Guvernul Moldovei 
a pierdut o cauză la CEDO 
anume din motivul nerespec-
tării acestei prevederi, precum 
și din incompetența poliției 
și a organelor de drept. 

Prin urmare, problema 
fenomenului violenței în 
familie dictează abordarea 
acestui subiect atît la nivel 
teoretic, cît și practic. În 
această arie de preocupări se 
înscrie și șezătoarea blogge-
rilor privind violența în fa-
milie, care a fost desfășurată, 
recent, la Chișinău. Eveni-

mentul a întrunit expreți din 
domeniul dreptului, precum 
și reprezentanți ai societății 
civile.

Printre aspectele abor-
date privind problema 
dată, se includ răspîndi-
rea fenomenului violenței 
în familie în societatea 
noastră, actorii respon-
sabili în combaterea și 
prevenirea fenomenului 
și responsabilitățile aces-
tora, eficiența cadrului 
normativ și dificultățile 
întîmpinate în aplicarea 
acestuia. De asemenea, 
s-a discutat despre gradul 
de informare al victime-
lor violenței în familie cu 
privire la drepturile sale, 
dar și a existenței Legii 
nr.45 și a mecanismelor 
de aplicare a acesteia.

În context, jurista de 
la Asociația ,,Promo-Lex” 
Lilia Potîng a vorbit des-
pre desfășurarea campani-
ei ,,Ordonanța”, despre care 
v-am informat și noi,  ce a 
avut drept scop documenta-
rea populației cu privire la 
posibilitatea obținerii unor 
măsuri de protecție a victime-
lor violenței în familie.  Toto-
dată, L. Potîng consideră că 

fenomenul violenței domes-
tice rămîne a fi larg răspîndit 

„doar că, actualmente, victime-
le acestui fenomen au o altă 

viziune și încredere în Legea 
care le protejează drepturile 
și într-adevăr se adresează. 
De aceea noi avem o escală 
mai mare între numărul plîn-
gerilor depuse de la intrarea 
în vigoare a legii pînă în 
prezent. Legea nr.45 a intrat 
în vigoare în anul 2008, iar 
prima ordonanță de protecție 
a fost emisă abia 2009. Un 

an mai tîrziu, au fost făcute 
completări la Lege lucru ce a 
adus claritate în implementa-
rea mecanismului de emitere 

a ordonanței de protecție. 
Spre comparație doar în pri-
mele luni ale anului 2013, 
Poliția a supravegheat 188 
de ordonanțe de protecție”.

Cît privește principalele 
probleme cu care se con-
fruntă autoritățile publice 
în combaterea fenomenului 
violenței în familie, procu-
rorul de Căușeni Ion Oboro-

ceanu a declarat că, deși în 
legea nr.45 sînt expres stipu-
late responsabilitățile tuturor 
actorilor anti-violență inclu-

siv și a organelor 
de drept, încă 
lipsește o aborda-
re pro-activă din 
partea acestora. 
O altă problemă 
este insuficiența 
de profesionaliști 
care să lucreze cu 
această categorie 
de persoane, ne-
cooperarea actori-
lor anti-violență la 
nivel comunitar, 
raional și național 
și nu în ultimul 
rînd, indiferența 
care vine din par-
tea mai multor 
polițiști, procurori 
în ceea ce privește 

problemele victimelor 
violenței în familie. Anume 
datorită ineficienței sistemu-
lui juridic, victimele continuă 
să fie discriminate și abuzate 
și avem deja și un caz de con-
damnare la CEDO.

Toate acestea se întîmplă 
în condițiile în care cadrul 
legal existent permite tuturor 
actorilor anti-violență preve-

nirea și combaterea eficientă 
a fenomenului vizat.

Potrivit rapoartelor, vio-
lenţa fizică din partea soțului 
este prevalentă în circa 40% 
dintre femei, iar 9% dintre 
acestea au suferit pe parcur-
sul ultimelor 12 luni. Pon-
derea cea mai mare revene 
femeilor din mediul rural. 
De cele mai dese ori, femeile 
sînt pălmuite, bruscate şi lo-
vite, dar nu sînt excluse şi ca-
zurile în care femeile au fost 
bătute cu pumnii, sugrumate 
sau chiar ameninţate.

La finalul evenimentu-
lui, participanții au căzut de 
acord că fenomenul violenței 
în familie este unul amplu 
și totodată, puțin mediatizat 
în sensul prevenirii și com-
baterii acestuia, iar una din 
posibilități este ca informația 
să își găsească loc și pe pa-
ginile bloggerilor, se arată în-
tr-un comunicat al Asociației 

,,Poromo-Lex”.
Prima șezătoare de acest 

gen a fost organizată de Cen-
trul de Informare în domeniul 
Drepturilor Omului, în parte-
neriat cu Radio-Moldova și 
susținută de Ambasada SUA 
în țara noastră.

L.D.

R ecent, s-a încheiat cea mai 
amplă campanie națională 

de informare a cetățenilor cu pri-
vire la ordonanța de protecție a 
victimelor violenței în familie din 
Republica Moldova.

Astfel, cum a și fost planificat, 
timp de 42 de zile au fost distri-
buite 7000 de pliante cetățenilor, 
au fost plasate 1200 de postere în 
incinta fiecărui inspectorat/secţie/
sector/post de poliţie şi au fost 
acordate zeci de consultaţii prin 

telefon de către juriştii Asociaţiei 
„Promo-Lex”.

Prin intermediul acestor acţiuni 
s-a facilitat informarea cetățenilor 
referitor la măsurile de protecție 
pe care legea le conferă victimelor 
violenţei în familie, la procedura 
obținerii și termenul ordonanței, 
la executarea și supravegherea 
ordonanței de protecție și la mă-
surile aplicabile în cazul încălcării 
ordonanței.

Precizăm că, în vederea asigu-
rării protecţiei victimelor violenţei 

în familie, în primele cinci luni ale 
anului 2013, poliţia a supravegheat 
188 de ordonanţe de protecţie, emi-
se de către instanţele judecătoreşti, 
dintre care, 123 ordonanţe privind 
aplicarea măsurilor de protecţie 
victimelor violenţei în familie au 
fost emise la demersul poliţiei, 18 

- la demersul procurorului, 1 - la 
demersul asistentului social şi 43 
de ordonanţe - la cererea directă a 
victimelor sau reprezentanţilor lor 
legali.

În urma 
d e s f ă ș u r ă r i i 
c a m p a n i e i 

, , O r d o n a n ț a ” , 
Asociația ,,Pro-
mo-Lex” a con-
statat o creștere 
a numărului 
adresărilor victi-
melor, și aceasta 
se datorează in-
formării active 
a populației, în 
cadrul progra-
mului, pe seg-

mentul dat.
Continuitatea campaniei va fi 

asigurată prin posterele afișate în 
cadrul inspectoratelor de poliție, 
informaţiei relevante plasate pe 
site-ul Asociaţiei dar și a campani-
ei ,,Cunoaște-ți polițistul de sector” 
desfășurată de către IPG al MAI.

Amintim că ,,Ordonanța” a fost 
lansată la 15 mai 2013 de către 
Asociația ,,Promo-Lex” în parte-
neriat cu Inspectoratul General de 
Poliție al MAI.

L.D.

Î n cadrul unei şedinţe recente a Guvernului, au fost 
aprobate proiectele hotărîrilor de Guvern privind 

aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului, precum 
şi a modificărilor şi completărilor la Regulamentul cir-
culaţiei rutiere. 

Potrivit Direcției Relații Publice a MAI, statutul 
disciplinar al poliţistului prevede obligaţiile, restricţiile 
şi interdicţiile în activitatea poliţistului, precum şi in-
compatibilităţile generale pentru statutul acestuia; res-
ponsabilităţile conducătorului la menţinerea disciplinei 
de serviciu; raporturile de subordonare; stimularea poli-
ţiştilor; abaterile disciplinare, procedura de desfăşurare 
a anchetei de serviciu în privinţa abaterilor disciplinare, 
sancţiunile disciplinare; suspendarea din funcţie; apli-
carea şi contestarea sancţiunilor disciplinare; adresarea 
petiţiilor.

„Documentul reglementează totalitatea regulilor de 
conduită, obligatorii pentru poliţişti şi impune o obliga-
tivitate de răspundere a şefului pentru abaterile discipli-
nare ale subalternilor”, a precizat ministrul Afacerilor 
Interne Dorin Recean.

Prevederile prezentului Statut disciplinar se aplică 
poliţiştilor – persoane angajate la serviciu în poliţie, 
învestite cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atri-
buţiilor poliţiei şi cărora li se acordă grade speciale în 
condiţiile Legii nr.320, din 27 decembrie 2012, cu pri-
vire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, inclusiv 
angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor 
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care 
exercită funcţii poliţieneşti.

L.D.

O șezătoare a bloggerilor privind violența în familie 
a fost desfășurată la Chișinău

Rezultatele campaniei 
,,Ordonanța”

Guvernul Republicii Moldova a aprobat 
modificările Regulamentului circulaţiei rutiere 

şi Statutul disciplinar al poliţistului

P otrivit celui de-al optulea ra-
ting experimental al statelor 

lumii în incapacitate (Failed States 
Index 2013), elaborat de Fondul 
american al păcii și revista america-
nă ,,Foreign Policy”, Moldova face 
parte din grupul de țări cu un nivel 
al stabilității mai mic decît mediu, 
care au un nivel al riscurilor pericu-
los. Raportul reflectă capacitatea și 
incapacitatea autorităților de a con-
trola integritatea teritoriilor, precum 
și situația demografică, politică și 
economică a țării.     

Analiza a fost desfăşurată pe 
baza a 12 criterii, așa numiții in-
dicatori ai ,,incapacității statului”, 
care sînt unite în trei grupuri: so-
ciale, economice și militar-politi-
ce. Pentru aprecierea generală a 

situației în țară, experții supun ana-
lizei capacitatea a cinci instituții 
de stat de bază privind asigurarea 
securităţii statului și a cetățenilor: 
conducerea politică, armată, poliție, 
justiție și serviciile civice. 

Indexul incapacității a fost 
calculat pe o scară de la 10 (cea 
mai înaltă scară de stabilitate a 
statului) pînă la 120 de puncte (cel 
mai prost indicator). Moldova a 
obținut 76,5 puncte și a intrat în 
grupul țărilor cu un nivel înalt al 
riscurilor. În aceeași grupă au in-
trat Uzbekistan (86,9 puncte), Kîr-
gîzstan (85,7), Tadjikistan (85,2), 
Georgia (84,2), Israel (80,8), Ru-
sia (77,1), Belarus (76,7); Turcia 
(75,9), Kazahstan (69,8), Ucraina 
(65,9), Brazilia (62,1) etc. Primele 

locuri în rating sînt ocupate de 35 
cele mai incapabile state în frunte 
cu Somalia (Congo, Sudan, Afga-
nistan, Irak, Egipt, Burkina Faso 
etc), în care nivelul de risc este 
calificat de către autori ca o eva-
luare critică (indexul variază între 
92 și 113,9 puncte). În 38 de țări 
nivelul de stabilitate este evaluat  
peste medie (risc scăzut), aici se 
înscriu România (57,4), Bulgaria 
(55), Grecia (50,6), Lituania (43), 
Polonia (40,9), Statele Unite ale 
Americii (33,5), Franța (32,6) etc. 
Și doar în 14 țări din lume nivelul 
de stabilitate este evaluat drept 

,,înalt” și lipsesc anumite  riscuri. 
Aceste țări au acumulat de la 29,7 
puncte (Germania) la 18 puncte 
(Finlanda). 

Moldova ocupă locul 83 din 178 în ratingul ţărilor 
lumii aflate în incapacitate 
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La întrebări 
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Vitalie MODRÎNgĂ

? În perioada anilor 1990-2005 am activat în 
calitate de contabil-şef în primărie. Casa Terito-
rială de Asigurări Sociale nu-mi achită pensie de 
funcţonar public, pe motiv că  legea care acţio-
na la acel moment nu prevedea asemenea regle-
mentări. Vreau să ştiu dacă autoritatea de stat 
menţionată are dreptate în problema respectivă. 

Pavel Berzoi,
r-n Ungheni 

Legea serviciului public 
nr. 443 din 04.05.1995, care 
a acţionat pînă la data de 
01.01.2009, data intrării în 
vigoare a Legii nr. 158 cu pri-
vire la funcţia publică şi sta-
tutul funcţionarului public, în 
articolul 7 alieatul (4)  pre-
vedea: „În scopul perfecţio-
nării sistemului de formare, 
selectare şi repartizare a ca-
drelor din serviciul public, al 
organizării raţionale şi spori-
rii  eficienţei  muncii lor, di-
ferenţierii salariilor în raport 
cu complexitatea activităţii 
în funcţia dată, precum şi în 
scopul soluţionării altor ches-
tiuni ce ţin de serviciul public 
se elaborează un Clasificator 
unic al funcţiilor publice şi 
Caracteristicile model de ca-
lificare a funcţiilor publice, 
aprobate de Guvern”. Întru 
executarea acestei norme 

legale, Guvernul Republicii 
Moldova,  prin Hotărîrea nr.  
312, din 20 martie  1998, a 
aprobat Clasificatorul unic 
al funcţiilor publice care re-
ferindu-se la primăriile ora-
şului, satului(comunei) (pct. 
12.04) conţine prevederi re-
feritoare doar la secretarul 
primăriei, pentru rangul doi 
şi specialist principal, ingi-
ner cadastral, spcialist cate-
goria II şi specialist, funcţia 
de contabil nefiind inclusă în 
acestă categorie. 

Ţin să atenţionez că, Cla-
sificatorul unic al funcţiilor 
publice aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 151, din 
23 februarie 2001,  la pct. 
02.03.17 conţine referinţe la 
funcţia de contabil şef şi ad-
juncţii lui al primăriei muni-
cipiilor, oraşelor, satelor (co-
munelor).  

C onform normelor 
Codului de execu-

tare, amenda, sub formă de 
pedeapsă, se achită în mod 
benevol de către persoana 
juridică în decurs de 30 de 
zile de la data rămînerii defi-
nitive a hotărîrii judecătoreşti. 
După expirarea termenului 
de executare be-
nevolă, instanţa 
de judecată tri-
mite titlul exe-
cutoriu pentru 
executare silită 
e x e c u t o r u l u i 
judecătoresc în 
a cărui compe-
tenţă teritorială, 
stabilită de ca-
mera teritorială 
a executorilor 
judecătoreşt i , 
îşi are sediul 
condamnatu l .  
Executorul ju-
decătoresc, în 
termen de 10 
zile, verifică 
mijloacele băneşti aflate pe 
conturile bancare ale persoa-
nei juridice şi prezintă ordi-
nul incaso instituţiei finan-
ciare pentru virarea sumei 
amenzii la contul indicat în 
titlul executoriu. Dacă, în de-
curs de 30 de zile de la data 
primirii titlului executoriu 
de către instituţia financiară, 
ordinul incaso nu se execută 
din motivul lipsei sau insu-
ficienţei mijloacelor băneşti, 

executorul judecătoresc va 
dispune urmărirea bunurilor 
persoanei juridice în confor-
mitate cu prevederile cărţii 
întîi din Codul de executare. 
Executorul judecătoresc in-
formează, în termen de 5 zile, 
instanţa de judecată despre 
executarea hotărîrii.

Privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate 
se asigură de către organul 
de probaţiune în a cărui rază 
teritorială îşi are sediul con-
damnatul.  Hotărîrea instan-
ţei de judecată privind priva-
rea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate se trimite 
organului de probaţiune. Or-
ganul de probaţiune trimite 
hotărîrea judecătorească or-
ganului abilitat cu dreptul de 

a interzice condamnatului 
o anumită activitate pentru 
a sista activitatea interzisă, 
pentru a retrage autorizaţia 
sau licenţa şi/sau pentru a 
modifica statutul persoanei 
juridice condamnate. În ter-
men de 10 zile, organul care 
a eliberat autorizaţia sau 

licenţa pentru exercitarea 
genului de activitate inter-
zis retrage autorizaţia sau 
licenţa respectivă. În cazul 
interzicerii exercitării unei 
activităţi pentru care nu a 
fost eliberată autorizaţie sau 
licenţă, Camera Înregistrării 
de Stat asigură excluderea 
din statutul persoanei juridi-
ce respective a genului de ac-
tivitate interzis.  Informaţia 
privind retragerea autoriza-

ţiei sau licenţei, modificarea 
statutului persoanei juridice 
condamnate se publică în 
Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova de către orga-
nul care le-a efectuat şi se re-
mite Ministerului Afacerilor 
Interne, Centrului Naţional 
Anticorupţie, organului fis-

cal, precum şi orga-
nului de probaţiune 
căruia, suplimentar, 
i se remite şi ho-
tărîrea instanţei de 
judecată. Organul 
de probaţiune in-
formează, în termen 
de 5 zile, instanţa 
de judecată despre 
executarea hotărîrii. 
    După rămînerea 
definitivă a hotărîrii 
de condamnare prin 
care s-a dispus li-
chidarea persoanei 
juridice, instanţa de 
judecată transmite 
hotărîrea sa instan-
ţei de judecată com-

petente pentru a lua măsuri 
şi a desfăşura în continuare 
procesul de lichidare, în con-
formitate cu legislaţia civilă.  
Despre radierea persoanei 
juridice din Registrul de stat 
al întreprinderilor, persoana 
competentă înștiințează, în 
termen de 5 zile, instanţa 
de judecată care a pronun-
ţat hotărîrea de condamnare 
prin care s-a dispus lichida-
rea întreprinderii.

Executarea pedepselor de către persoanele juridice 

c onducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a Mol-
dovei a avut, recent,  o întrevedere cu ambasadorul 

Ungariei în Republica Moldova Mátyás Szilágyi, şi cu pre-
şedintele Centrului Internaţional pentru Tranziţie Democra-
tică Istvan Gyarmaty. În cadrul întrunirii s-a discutat despre 
posibilităţile de colaborare în vederea susţinerii mediului de 
afaceri, potrivit Serviciului de presă al CCI. 

 Mátyás Szilágyi a salutat cursul pro-european al ţării 
noastre şi a asigurat CCI de susţinerea sa în vederea intensifi-
cării relaţiilor comerciale moldo-ungare. ,,Calea spre integra-
rea în UE nu este una uşoară, inclusiv pentru reprezentanţii 

F undaţia Edelweiss (Republica 
Moldova) a anunţat că îi acordă 

un premiu de 30 de mii de lei (moldove-
neşti) studentului Marian Platonov pen-
tru curajul demonstrat la 8 iulie, cînd l-a 
imobilizat pe atentatorul care a încercat 
să detoneze o bombă improvizată la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi.

Marian Platonov (24 de ani) este ori-
ginar din Mereni, Republica Moldova. A 
absolvit liceul în oraşul Hîrlău, judeţul 
Iaşi, iar vara aceasta va absolvi Facul-
tatea de Electronică şi Telecomunica-
ţii a Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi.

„Curajul său ne face mîndri pe noi 
toţi, cetăţenii Republicii Moldova. Cei 
30 de mii de lei pe care îi oferă fundaţia 
reprezintă o modestă recompensă pen-
tru Marian Platonov, un tînăr care merită 
pe deplin recunoştinţă şi apreciere pu-
blică, atît în Republica Moldova, cît şi 
în România”, se arată într-un comunicat 

al Fundaţiei Edelweiss.
Atentatorul de la Universitate, Oliver 

Florin Stan, este un fost student şi mas-
terand al Universităţii Tehnice. Începînd 
din 2006, bărbatul, în vîrstă de 38 de ani, 
a fost internat la Spitalul de Neuropsi-
hiatrie Socola din cauza unor ,,tulburări 
de schizofrenie paranoidă”. Ultima oară 
a fost internat în perioada 14 martie - 1 
aprilie 2013.

Oliver Florin Stan a intrat în Am-
fiteatrul P6, sala în care 40 de studenţi 
de la Facultatea de Electronică şi Te-
lecomunicaţii din cadrul Universităţii 
Tehnice ,,Gheorghe Asachi” susţineau 
examenul de licenţă, spunînd că vrea 
să vorbească cu poliţiştii. El a averti-
zat în prealabil că în spate are un ruc-
sac în care se află material explozibil. 
Iniţial, toţi cei din Amfiteatru au crezut 
că este o alarmă falsă şi persoana dată 
a fost îndemnată să părăsească locaţia, 
moment în care a devenit agitată.

Cîţiva dintre studenţii aflaţi în primul 

rînd din Amfiteatrul P6 au profitat de un 
moment şi l-au imobilizat cu ajutorul 
profesorilor. Ei l-au predat ulterior poli-
ţiştilor care au fost chemaţi de asistentul 
comisiei de examinare, prin serviciul 112. 
Bărbatul este audiat şi în prezent.

Potrivit anchetatorilor, explozibilul 
pe care îl avea în rucsacul din spate pro-
venea dintr-un proiectil rămas neexplo-
dat din timpul celui de-al doilea război 
mondial, cal. 100 mm, care, dacă ar fi 
explodat, ar fi putut răni sau omorî pe toţi 
cei aflaţi în sală. În jurul acestui proiec-
til bărbatul a construit un trepied pe care 
a fixat un cui care să percuteze capsa. 
Într-o altă geantă avea un bidon cu 
cinci litri cu benzină. În momentul în 
care a activat declanşatorul, bomba nu 
a explodat, deoarece capsa era deja uti-
lizată. Întreg proiectilul avea mărimea 
unei sticle de plastic (PET) de 1,5 litri. 
Din fericire, niciunul din cei 40 de 
studenţi şi membrii comisiei de licenţă 
aflaţi în amfiteatru nu a fost rănit.

Premiu pentru marian Platonov, studentul 
originar din Republica moldova, care l-a 

imobilizat pe atentatorul de la Iaşi 

mediului de afaceri. Deoarece Ungaria a parcurs deja acest 
drum, vă poate oferi experienţa pe care o are”, a subliniat 
diplomatul. 

Istvan Gyarmaty a afirmat că, în condiţiile economiei de 
piaţă, prin atribuţiile pe care le exercită, camerele de comerţ şi 
industrie au un rol foarte important pentru dezvoltarea mediu-
lui de afaceri. ,,Odată cu semnarea Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat şi Comprehensiv RM-UE, companiilor din Moldo-
va le va fi dificil să facă faţă concurenţei. Noi am trecut peste 
această etapă şi sîntem interesaţi de colaborarea cu Republica 
Moldova şi cu CCI, în special. Împreună cu CCI din Ungaria 

vă putem oferi asistenţă în vederea adaptării la procesul de 
aderare la UE, identificarea şi valorificarea noilor oportunităţi 
ce apar în acest context”, a accentuat sursa citată. 

La rîndul său, preşedintele CCI Gheorghe Cucu a relevat 
deschiderea faţă de partenerii din Ungaria: ,,Crearea Zonei 
de Liber Schimb cu UE este un proces care va necesita cîţiva 
ani de tranziţie şi adaptare. CCI a Moldovei apreciază expe-
rienţa Camerei de Comerţ şi Industrie a Ungariei, care este 
valoroasă şi şi-a demonstrat viabilitatea şi eficienţa de-a lun-
gul timpului”. 

Părţile au convenit să organizeze împreună, în toamna 
anului curent, o misiune economică în Ungaria, să desfăşoa-
re ateliere de lucru, instruiri şi vizite de afaceri. 

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul 
comerţului exterior al Republicii Moldova cu Ungaria, în 
primele patru luni ale anului 2013, a constituit 42,9 mil. do-
lari SUA, ceea ce este cu 17,2% mai mult comparativ cu ace-
eaşi perioadă a anului trecut. Exportul de mărfuri realizat în 
perioada analizată a înregistrat suma de 8,6 mil. dolari SUA 
şi s-a majorat cu 2,3% faţă de ianuarie-aprilie 2012. Totoda-
tă, importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din 
Ungaria a constituit 34,3 mil. dolari SUA şi a înregistrat o 
creştere cu 21,6% în comparaţie cu primele patru luni ale 
anului trecut.

Ungaria susţine cursul pro-european al Republicii Moldova
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www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită repetat prezentarea cet-lor: Hariton Alexei şi Digori 
Ion, pentru data de 26 iulie 2013, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 3CA-46/2013, la cererea lui Gîncu 
Andrei privind anularea actului administrativ.

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. Coban Victor Vasile, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. M. Sadoveanu, nr. 26, apt. 81, pentru data 
de 31 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Belescu 
Veaceslav privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Alexei Andrei, cu ultimul domiciliu: 
satul Peresecina, Orhei, pentru data de 31 iulie 2013, ora 9.10, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît la cererea depusă de Alexei Svetlana privind desface-
rea căsătoriei şi determinarea domiciliului copilului minor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Railean Sergiu, cu ultimul domiciliu: 
satul Cucuruzenii de Jos, Orhei, pentru data de 6 august 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Său Inga privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită repetat prezentarea reprezentantului SRL ,,ALDANIN-
AGRO”, pentru data de 7 august 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1), unde va 
avea loc examunarea cauzei civile la cererea SA ,,MAIB-Lea-
sing” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Găină Tudor Mihail, a.n. 15.02.1976, 
domiciliat: satul Obileni, Hînceşti, pentru data de 13 august 
2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişi-
năului, nr. 7, sala de şedinţe nr. 5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-781/13, la cererea cet. Găină Maria privind stabili-
rea domiciliului copilului minor.

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

Judecător  Nina Rusu
www

Judecătoria Bălţi solicită prezentarea cet. Scurtu Andrei, 
domiciliat: mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, nr. 32, apt. 6, 
pentru data de 29 august 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(or. Bălţi, str. 31 Hotinului, nr. 43, bir. 22), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Scurtu Olga privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător  Svetlana Melnic
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet-lor: Gubceac 
Lilia şi Gubceac Alexandru, locuitori ai satului Bălăsineşti, 
Briceni, pentru data de 2 septembrie 2013, ora 11.00, la şedin-
ţa de judecată (or. Briceni, str. Independenţei, nr. 5, bir. 4) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea de chemare în jude-
cată depusă de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  E. Tverdohleb
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Iftimie Maria, domiciliată: satul Dîş-
cova, Orhei, pentru data de 13 septembrie 2013, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza intentată de Stăvilă Iacob privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Munteanu Pavel, pentru data de 26 iulie 2013, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Munteanu Veronica 
privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului II ,,Viughis”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Malina Mică, nr. 68/3, pentru data de 24 septembrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 207), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea lui Vaisman Oscar din mun. Chişinău, str. Is-
mail, nr. 96, apt. 10, privind repararea prejudiciului.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Celt Anaris”, pentru data de 22 noiembrie 
2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
47), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA 
,,JLC” privind încasarea sumei.

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

 Judecător  Ion Busuioc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Zogas Ilias, domiciliat în mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, 
nr. 24/1, apt. 202; Jamurtas Matthew, domiciliat în Republi-
ca Elenă, Aimatoriza-Kalivia; Saitis Eleftherios, domiciliat în 
Republica Elenă, Larissa, str. G. Rika, nr. 1, pentru data de 29 
iulie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, 
nr. 2, bir. 508), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea lui Cucta Gheorghe privind încasarea arvunei.

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

Judecător  Oleg Sternioală 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Danilov Igor, pen-
tru data de 3 octombrie 2013, ora 9.20, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă nr. 2-3928/2013, la cererea înaintată de ÎCS ,,Easy Credit” 
SRL privind încasarea sumei.

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

Judecător  Elena Cojocari
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ursu Dumitru, pentru data de 18 septembrie 2013, ora 
8.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1A), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Griţ-
co Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Banu Vitalie, pentru data de 24 septembrie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Gavrilan Tati-
ana privind încasarea sumei.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Roşioru Ana, pen-
tru data de 24 septembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît la cererea 
de chemare în judecată a lui Culeac Mihai către: Rusu Nicolae, 
Roşioru Ana privind declararea nulităţii contractului.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benna Lim”, pentru data de 16 septembrie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Jardan Comerţ” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ion Tutunaru 
www

Judecătoria Teleneşti solicită prezentarea cet. Ţurcan Ni-
colae, a.n. 1979, cu domiciliul: satul Crăsnăşeni, Teleneşti, 
pentru data de 26 iulie 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, bir. 2, et.2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-512/13, nr. 50-2-1143-12062013, 
conform cererii depusă de Ţurcanu Dorina privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător  gh. Popa 

Citaţii în judecată www
Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet. Meşcoi Ion, a.n. 19.02.1962, 
pentru data de 30 septembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 1) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Easy Credit” SRL 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător     V. Zaporojan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Harti Valentina, pentru data de 10 septembrie 2013, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea înaintată de Harti Vasile privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Macov Construct”, pentru data de 17 
septembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea SA ,,Lusmecon” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Şoldăneşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Calciu Andrei Ion (cu reprezen-
tantul legal–mama sau tata), născut pe data de 27.09.1997, do-
miciliat: str. Păcii, nr. 29, apt. 63, or. Şoldăneşti, pentru data 
de 26 iulie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (or. Şoldă-
neşti, str. Victoriei, nr. 18) în calitate de intervenient accesoriu, 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de: Rotaru 
Vasile şi Rotaru Mihail către SA ,,ASITO” privind repararea 
prejudiciului material.

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

Judecător  Elvira Popa
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a reprezentantului SRL 
,,Tovi-Imexo”, cu sediul: satul Sofia, Drochia, pentru data de 
31 iulie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SC ,,Ultratrans” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  L. Lupaşcu
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Mihalachi Ion 
Vasile, a.n. 13.09.1965, domiciliat: satul Recea, Străşeni, pen-
tru data de 2 septembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 5) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de SC ,,Grocor-Auto” SRL.

Judecător  Vasile Rusu
www

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Inri-Fortimpex”, cu sediul: or. Căuşeni, str. M. Kogălni-
ceanu, nr. 5, pentru data de 10 septembrie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, bir. 
14), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
,,JLC” privind încasarea sumei.

Judecător  Maria Tertea   

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Sergiu Oglindă anunţă debitorul 

Leahova Natalia că în procedura nr. 040-35r/13 se află spre 
executare documentul executoriu nr. 2e-173/2010, eliberat de 
Judecătoria Economică de Circumscripţie privind încasarea 
datoriei în sumă de 29 277,94 lei de la ÎI ,,Leahova Natalia” în 
beneficiul ,,Grila” SRL.

 La 28 mai 2013, a fost aplicat sechestru pe apartamentul nr. 
17 de pe str. Aeroportului, nr. 6, mun. Chişinău, care aparţine 
cu drept de proprietate cet. Leahova Natalia.

 Conform art.118 CE RM alin.(5), aveţi dreptul să contestaţi 
în instanţa de judecată, în termen de 7 zile de la data întocmirii 
sau comunicării lui, după caz.

Executor judecătoresc      Sergiu Oglindă  

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

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

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DRePTul”
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F olosirea excesivă a calculatoru-
lui şi a telefonului mobil, fără un 

echilibru între activităţile fizice şi min-
tale, duce la instrumentalizarea oameni-
lor, deformarea creierului şi amputarea 
afectivă a generaţiilor viitoare, a decla-
rat profesorul doctor Dafin Mureşanu.

,,Dacă nu există un echi-
libru între anumite tipuri de 
activitate, este ca şi în plan 
fizic – dacă ajungi sedentar, 
se restructurează tot orga-
nismul. Dacă ai numai un 
anumit tip de activitate şi 
nu combini tipurile de acti-
vitate şi la nivelul creierului, 
acesta se deformează, de 
fapt”, a spus Dafin Mure-
şanu, preşedintele Societăţii 
de Neurologie din România 
(SNR) şi al Societăţii pentru 
Studiul Neuroprotecţiei şi 
Neuroplesticităţii (SSNN).

El a mai spus despre cal-
culator că ,,este benefic pînă 
la un punct”, întrucît dez-
voltă anumite capacităţi ale 
creierului, însă ,,copiii care 
folosesc calculatorul inten-
siv nu sînt mai deştepţi, poa-
te că sînt mai pricepuţi, dar 
uneori este afectată partea emoţională”.

,,Acest lucru va fi pe nota de plată 
pentru generaţiile viitoare. Vorbim de 
amputarea afectivă, lucrul şi interac-
ţiunea scăzută cu semenii, diminuarea 
calităţii reale a vieţii”, a adăugat D. Mu-
reşanu, în cadrul Şcolii Internaţionale de 
Vară de Neurologie.

Doctorul a precizat că nu este reco-

mandată renunţarea la citit, la scrisul de 
mînă sau la interacţiunea cu oamenii, în 
favoarea cantonării în zona calculatoru-
lui.

Un alt pericol al societăţii moderne, 
recunoscut tot mai des prin cercetări 
internaţionale, o reprezintă folosirea în 

exces a telefoanelor mobile, a mai spus 
preşedintele Societăţii Române de Ne-
urologie.

,,Telefonia mobilă, prin aceste siste-
me de cîmpuri care ne ajută în comu-
nicare, a virusat viaţa personală. Orice 
exces de radiaţii, tot mai dense, tot mai 
puternice, pot provoca de la dureri de 
cap, anxietate, stări depresive, pînă la 

patologii organice”, a precizat profeso-
rul Mureşanu.

Astfel, copiii care utilizează de mici 
telefonul mobil şi calculatorul pot dez-
volta tulburări de comportament, de în-
ţelegere, de comunicare şi de integrare.

La Şcoala Internaţională de Vară de 

Neurologie participă 120 de medici neu-
rologi, psihiatri, neurochirurgi, jumătate 
dintre aceştia fiind din România, iar cea-
laltă jumătate din Asia, Europa, America 
Latină şi Africa.

Cursurile din cadrul evenimentului 
sînt organizate cu sprijinul a trei uni-
veristăţi, de la Cluj-Napoca, Tel Aviv şi 
Uppsala.

Cine n-a avut neplăcuta ,,surpriză” de a răci în vacanţă, 
sau de a se îmbolnăvi din cauza schimbării climei, a regimului 
alimentar etc.? Vă propunem cîteva sfaturi eficiente care să 
vă ajute să aveţi o vacanţă formidabilă şi fără probleme de 
sănătate.

Balonări şi arsuri stomacale
Dacă la serviciu aveţi obiceiul să mîncaţi pe fugă şi astfel 

aţi deprins organismul, în vacanţă puteţi avea probleme din 
cauza meselor copioase. În atare situaţii, luaţi cu voi medica-
mente care să stimuleze digestia. Dacă sînt luate cu jumătate 
de oră înainte de masă, acestea previn tulburările digestive.

Tot felul de alergii
În mod special împotriva înţepăturilor, a polenului sau a 

părului de animal, sînt indicate pastile care să nu permită or-
ganismului să reacţioneze advers şi să elibereze histamina, o 
substanţă ,,de răspuns” la reacţia alergică. Ea te face să stră-
nuţi, să lăcrimezi sau să curgă nasul.

Răceală şi dureri
Şi analgezicele sînt strict importante în trusa medicală. 

Acestea vor fi eficiente împotriva durerilor de gît, a febrei dar 
şi a durerilor musculare. Trebuie să evitaţi variantele eferves-
cente, care pot absorbi umezeala, devenind astfel ineficiente.

Greţuri şi vome
Există persoane care au rău de maşină, de înălţime, de 

mare sau de faptul că mănîncă cu poftă. Acestea sînt şi prin-
cipalele cauze ale stărilor de greaţă şi ale vomelor. Cînd vă 
confruntaţi cu aşa probleme, din trusa medicinală nu trebuie 
să lipsească medicamente care să le atenueze.

Arsuri ale pielii
Chiar dacă folosiţi o loţiune de plajă, se poate întîmpla să 

aveţi arsuri solare, iritaţii sau mîncărimi. Nu uitaţi acasă ungu-
entul cu propolis sau cu aloe vera, gelul calmant sau alcoolul 
mentolat. Acestea îţi vor salva pielea, în mod special pentru 
cei care pleacă pentru prima dată în acest an.

Ce medicamente îţi sînt necesare pentru plecarea în vacanţă

O nouă metodă anti-copiat la examene este 
utilizată în China

Chinezii din Whuhan, provincia Hubei, se pare că au 
găsit cea mai la îndemînă metodă anti-copiat  –  susţinerea 
examenelor în aer liber, cu patrula de supraveghere. 

Astfel, profesorii au venit cu ideea ca testările să fie sus-
ţinute în aer liber, pe terenul de sport al instituţiei. Elevii 
sînt aşezaţi la pupitre, cu o distanţă considerabilă între ei, 
iar pe toată durata examenului, un grup de profesori îi su-
praveghează.

,,Terenul de sport al şcolii este încăpător, aici niciun co-
pil nu este distras de către un altul, niciunul nu mai trece 
pe lîngă un altul să îi şoptească sau să îi lase vreo copiuţă”, 
spun profesorii din Whuhan.

Presa notează că disperarea profesorilor a dus şi la 
disperarea elevilor, care s-au văzut puşi în faţa faptului că 

vechile lor metode de copiere sînt de domeniul trecutului. 
Unele voci spun că aceasta este o violare a drepturilor omu-
lui, însă în China un asemenea examen nu este criticat.

Aşa cum nu a fost criticată metoda anti-copiat care a 
fost aplicată nu demult la o altă şcoală din China, în timpul 
examenelor, respectiv fiecărui elev i s-a pus o cutie pe cap, 
cu o ,,fereastră” numai în faţă, pentru a nu avea tentaţia de 
a se uita în stînga şi în dreapta la colegi, dar nici pe sub 
bancă.

Totodată, la unul dintre cele mai dificile examene din 
lume, candidaţii de sex feminin nu au voie nici măcar să 
poarte sutien. În plus, trebuie să treacă printr-un detector de 
metal, înainte să intre în sală.

Astfel, orice gadgeturi sau obiecte vestimentare care 
conţin metal sînt interzise la examenele de admitere la uni-
versitate, cunoscute sub numele de gaokao.

Candidaţii cu pacemakere sau implanturi dentare trebu-
ie să aibă un certificat medical în posesia lor.

Cei care nu iau testul a doua oară nu vor mai putea par-
ticipa la examenul susţinut de aproximativ 9 milioane de 
studenţi.

Metoda de verificare, recent introdusă de autorităţile 
din Provincia Jilin, Nord-Estul Chinei, a fost denumită 

,,gaokao silentios”, pentru că scopul declarat este ca niciun 
candidat să nu declanşeze detectorul de metal.

Anul trecut, politiştii au arestat peste 1500 de studenţi 
care au trişat şi au confiscat 60 000 de dispozitive electro-
nice.

Surprinzător, mulţi studenţi şi părinţi sînt de acord cu 
verificarea, deşi există voci care susţin că lucrurile au mers 
prea departe.

Ion STEPANOV, 
judecător, Judecătoria Comercială 

Mult stimate domnule Ion Stepanov,
 Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire 

şi admiraţie, vă adresăm, prilejuiţi de frumoasa dum-
neavoastră aniversare, alese cuvinte de felicitare pen-
tru dăruirea faţă de profesia, deloc uşoară, pe care v-a 
oferit-o destinul.

Graţie dăruirii pentru muncă, perfecţiunii, corecti-
tudinii şi exigenţei – cîteva dintre acele calităţi care vă 
disting drept o personalitate remarcabilă, aţi cîştigat 
respectul celor ce vă înconjoară.

În această remarcabilă zi, vă adresăm cele mai cal-
de urări de sănătate. Vă dorim să rămîneţi un model de 
probitate, profesionalism şi verticalitate, un model de 
inteligenţă şi de rezistenţă. 

La Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: elena 
Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facul-
tatea de Drept, USM; ludmila Proca, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Daniela Ţurcan, doctor în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Olesea Plotnic, doctor în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Irina Ţo-
nova, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM, vicepreședintele Judecătoriei Căușeni; 
Ala luca, magistru în drept, lector superior universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Ruslan Costaş, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Di-
ana cristian, judecător, Nisporeni; Cornelia Vârlan, 
judecător, Rîşcani mun. Chişinău; Elena Lazareva, ju-
decător, CA Comrat; Galina Polivenco, judecător, CA 
Bălţi; Aurelia Parpalac, judecător, CA Bender; lilia 
Lupaşco, judecător, Rîşcani mun. Chişinău; Nadejda 
Toma, preşedintele Judecătoriei Ialoveni; Iurie Beje-
naru, judecător, CSJ; Valeriu Efros, judecător, Centru; 
Oleg Şcolnic, judecător, Teleneşti; Alexandru Rotari, 
judecător, Judecătoria Comercială; Ion muruianu, ju-
decător, CA Chişinău; Petru Vacula, judecător, Leova; 
Petru codreanu, vicepreşedintele Judecătoriei Călă-
raşi. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăstarea 
societăţii noastre.

 Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept
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Divert is
 

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.

Aniversări cît de periculoase sînt telefoanele 
mobile şi calculatoarele


