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Consiliul Europei deplînge 
nivelul foarte scăzut al 

jurnalismului practicat de 
televiziunea de stat Moldova 1
Consiliul Europei deplînge nivelul foarte scăzut al jur-

nalismului practicat de televiziunea de stat de la Chisinau, 
Moldova 1. Potrivit secretarului general al Consiliului 
Europei, Terry Davis, postul respectiv ar fi acuzat de mai 

mulţi oficiali ai 
CE de implica-
re în tulburările 
postelectorale 
din data de 7 
aprilie.

În cadrul 
unor emisiuni 
realizate de 
acest post, mai 
mulţi oficiali ai 
Consiliului

Europei au 
fost acuzaţi de implicare în tulburările postelectorale din 
data de 7 aprilie. 

„Aceste acuzaţii foarte serioase au fost făcute fără 
să fie prezentată nicio dovadă concretă şi fără ca orga-
nizaţiei europene sau persoanelor respective să li se fi 
dat oportunitatea de a răspunde”, a declarat într-un co-
municat secretarul general al Consiliului Europei, Terry 
Davis.

Amintim că în Rezoluţia care a  fost adoptată la 
7 mai, în plenul Parlamentului European, deputa-
ţii europeni au condamnat emiterea de mesaje propa-
gandistice pe posturile publice şi blocarea accesului 
la mass-media publice al reprezentanţilor opoziţiei.  
Totodată, membrii Parlamentului European au solicitat 
luarea de măsuri suplimentare pentru a garanta indepen-
denţa editorială a tuturor serviciilor media, inclusiv a Ra-
dio-televiziunii Moldova.

Declaraţia senatorului american Benjamin Cardin trans-
mite semnale foarte clare că „relaţiile viitoare ale Statelor 
Unite cu Republica Moldova depind de evenimentele din 
Moldova din următoarele săptămîni”, spune preşedintele 
fundaţiei Moldova din Statele Unite, fost diplomat moldo-
vean, Vlad Spînu:

„Este foarte importantă şi pentru cetăţeanul de rînd şi 
pentru oamenii politici şi pentru cei care sînt la guverna-
re. Mesajul principal este că relaţiile viitoare ale Republicii 
Moldova cu Statele Unite ale Americii depind foarte mult 
de felul în care în RM se vor respecta principiile democra-
tice, cum se va crea în Moldova un nou Guvern, cum se vor 
petrece alegerile şi cum se vor respecta drepturile omului 
şi libertăţile fundamentale. Astea sînt principiile pe care se 
bazează SUA în relaţiile cu alte ţări şi deci este foarte im-
portant ca să nu se mai repete încălcările care au fost pe 5 
aprilie sau pe 7 aprilie sau cele care au urmat”.

În opinia fostului diplomat Vlad Spînu, declaraţia pre-

Preşedintele Colegiului 
Penal al Curţii Supreme de 
Justiţie, Raisa Botezatu, a 
avut o întrevedere  cu Eric 
Svanidze, consultant în ca-
drul Programului „Comba-
terea tratamentului degra-
dant şi a impunităţii”, ex-
pert al Consiliului Europei 
în domeniul tratamentului 
degradant în conformitate 
cu standardele europene.

Eric Svanidze a men-
ţionat că acest program a 
fost demarat în 5 state: R. 
Moldova, Armenia, Azer-
baidjan, Georgia, Ucraina, 
cu scopul de a dezvolta 
capacităţile naţionale de 
combatere a relelor trata-
mente şi a impunităţilor de 
către instituţiile ce aplică 
legea, inclusiv consolida-
rea eficienţei anchetelor 
demarate în privinţa acu-
zaţiilor de rele tratamente, 
în funcţie de standardele 
europene.

Raisa Botezatu, a pre-
zentat informaţia solicitată, 
cu explicaţiile de rigoare 
asupra cadrului de regle-
mentare, aplicării prevede-
rilor Codului de procedură 
penală cu referire la relele 
tratamente, precum şi rolu-
lui instituţiei judecătorului 
de instrucţie în acest do-
meniu.

Interlocutorii au subli-
niat importanţă desfăşură-
rii cu succes a Programu-
lui menţionat, fapt ce ar 
permite formularea unor 
recomandări vizavi de 
structurile, mecanismele şi 
procedurile  care ar trebui 
să fie implementate în toa-
te statele-membre ale Con-
siliului Europei pentru a 
înlătura  acuzaţiile de rele 
tratamente conform art.3 
al Convenţiei europene 
pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fun-
damentale.

şedintelui Comisiei Helsinki a Congresului american – co-
misie care se ocupă de monitorizarea problemelor de secu-
ritate, democraţie, drepturile omului – arată clar că Congre-
sul urmăreşte cu atenţie şi cunoaşte ce s-a întîmplat după 
alegeri în Moldova: „Congresul urmăreşte în continuare 
cum se vor desfăşura alegerile. Şi transmite direct guver-
nului Moldovei un mesaj în care spune că ar dori să vadă 
ca Guvernul să permită acces liber la mass-media publică, 
care este una din problemele cheie ale Moldovei, pentru 
că doar guvernarea are acces la – instituţiile mass-media 
publice”.

Declaraţia senatorului american Benjamin Cardin, care 
este şi preşedinte al Comisiei pentru securitate şi cooperare, 
supranumită Comisia Helsinki, a Congresului Statelor Unite, 
a fost făcută la 10 iulie. Autorităţile Moldovei nu au reacţio-
nat deocamdată la ea. După 29 iulie, în Congresul american 
urmează să aibă loc audieri referitoare la desfăşurarea alege-
rilor în Moldova.

„Jertfele oamenilor sînt florile ce se aruncă în calea dreptăţii.”
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Republica Moldova parte a programului 
Consiliului Europei de combatere a 

tratamentului degradant şi a impunităţii

Relaţiile Moldova-SUA depind de modul 
de desfăşurare a alegerilor 



DreptulVINerI, 17 IulIe 2009 Actual2

Flashu
Consulul României la Chişinău a fost 
rechemat în urma unui scandal sexual
Cotidianul bucureştean „Curentul” anunţă că Ion Nuică, 

consulul României în Moldova, a fost filmat cu cameră ascunsă 
în timp ce făcea sex cu o tînără, care, potrivit publicaţiei, ar lucra 
chiar în Consulatul român de la Chişinău.

Publicaţia mai anunţă că Ministerul român de Externe, prin 
biroul său de presă, „a confirmat, practic, aceste dezvăluiri”.

Ministerul de Externe nu a spus că personajul din filmul pla-
sat pe pagina web a publicaţiei este Ion Nuică, însă a precizat 
că s-a procedat la rechemarea de la post a consulului român la 
Chişinău.

Presa de la Bucureşti mai anunţă că anterior, într-un interviu 
acordat presei române, consulul României la Chişinău afirma că 
acest post este cel mai greu pe care l-a avut vreodată.

„Am fost consul în Iran, am fost consul şi în Israel, dar acesta 
de la Chişinău este incomparabil mai dificil”, afirma Ion Nuică.

Cum votezi dacă eşti la odihnă peste 
hotare 
Cetăţenii Republicii Moldova, care în ziua desfăşurării ale-

gerilor se vor afla la odihnă peste hotarele ţării, vor putea vota la 
misiunea diplomatică a Moldovei din statul respectiv. 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a 
declarat că aceştia au nevoie doar de paşaport. Pentru a evita 
votarea multiplă se aplică aceeaşi măsură de siguranţă ca şi în 
cazul cetăţenilor care vor vota în Moldova– ştampila „29.07.09 
Alegeri”. 

Alegerile anticipate se vor desfăşura la 29 iulie, în premieră 
pentru Moldova într-o zi de miercuri. Ziua a fost declarată liberă 
pentru salariaţii din ţară şi va fi recuperată la o altă dată.  

Chinezii vor aduce rechizite pentru 
preşedinţie şi parlament în calitate 
de ajutor umanitar
China va oferi Guvernului Moldovei un ajutor financiar ne-

rambursabil în valoare de  5 milioane yuani chinezi (circa 732 
de mii dolari SUA).

Banii vor ajunge în Moldova sub formă de rechizite de birou 
destinate Parlamentului şi Preşedinţiei.

Potrivit acordului care va fi semnat de către cele două ţări, 
China va suporta cheltuielile de livrare a mărfii, iar Moldova va 
suporta cheltuielile legate de vămuirea, recepţionarea şi trans-
portarea mărfii achiziţionate din contul ajutorului oferit de Chi-
na.

Premierul Zinaida Greceanîi a cerut responsabililor din Exe-
cutiv să finalizeze cît mai rapid demersurile necesare, pentru 
ca statul să intre cît mai repede în posesia ajutorului acordat de 
chinezi.

Jerzy Buzek a fost ales preşedinte al 
Parlamentului European
Europarlamentarul polonez Jerzy Buzek a fost ales, recent în 

funcţia de preşedinte al Parlamentului European(PE), cu 555 de 
voturi pentru, din 713 exprimate.

Buzek, în vîrstă de 69 de ani, fost prim-ministru al Poloniei, 
îi succede la şefia PE germanului Hans-Gert Pöttering şi a can-
didat din partea Partidului Popular European, fiind susţinut şi de 
socialişti şi de liberali.

„Astăzi este o zi importantă pentru Uniunea Europeană, un 
reprezentant al Europei Centrale şi de Est a fost ales preşedinte 
al Parlamentului European”, a declarat Buzek, după anunţarea 
rezultatelor.

Priorităţile noului preşedinte al PE sînt, potrivit afirmaţiilor 
acestuia, ieşirea din criza financiară şi economică, securitatea 
energetică, aspectele legate de migraţie, criza demografică eu-
ropeană, aplicarea Strategiei Lisabona, ce are ca obiectiv trans-
formarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie a 
lumii.

Un moldovean a cîştigat medalia de aur 
la Universiada Mondială
Moldoveanul Ion Luchianov a devenit campion al Univer-

siadei Mondiale. El a ajuns primul pe distanţa de 3000 metri cu 
obstacole. 

A fost a treia medalie obţinută de delegaţia Moldovei la Uni-
versiada găzduită de Belgrad.

În finala competiţiei, Lucbianov a arătat timpul de 8.25.79. 
Următorul clasat, turcul Halil Akkas, a pierdut campionului doar 
o zecime de secundă. Ultima treaptă a podiumului a fost com-
pletată de Steffen Ulicka din Germania.

Anterior, Olga Cristea a cucerit medalia de bronz pe distanţa 
de 800 metri, iar Vladimir Letnicov s-a invrednicit de medalia 
de bronz la triplu salt.

Conform anunţului făcut înainte de competiţie de Agenţia 
Sportului, medalia de aur va fi răsplătită cu opt mii lei, medalia 
de argint cu şapte mii lei, iar medalia de bronz cu şase mii lei.

În total, pe parcursul anilor, Moldova a cucerit opt medalii la 
Universiadele Mondiale.

Dacă aveţi viză de reşedinţă într-o localitate anu-
me iar în ziua alegerilor din 29 iulie vă veţi afla în-
tr-o altă localitate, puteţi vota fără probleme în cea 
de-a doua, în baza unui certificat cu drept de vot. 
Pentru asta trebuie să vă prezentaţi cu buletinul de 
identitate şi o cerere la biroul secţiei de votare în 
raza căruia vă veţi afla în ziua alegerilor. În cerere 
veţi scrie că aveţi reşedinţa în locul X, iar pe 29 iulie 
vă veţi afla în locul Y şi că solicitaţi certificatul cu 
drept de vot ca să votaţi în locul Y.

Biroul unde figuraţi în lista de bază va scrie în lo-
cul numelui dvs. că aţi luat certificatul şi, respectiv, 
nu va fi posibil să mai votaţi aici. În cealaltă parte 
veţi fi trecut pe lista suplimentară care se întocmeşte D
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Totul despre certificatul cu drept de vot 
în ziua alegerilor. Puteţi vota în baza certificatului cu 
drept de vot în oricare secţie de votare din R. Moldo-
va. Astfel de cereri se primesc pînă în ziua anterioară 
scrutinului.

La alegerile din 5 aprilie s-au tipărit aproape 40 
mii de certificate cu drept de vot, dar au fost eliberate 
numai 10.228, iar în cele din urmă 7.738 de cetăţeni 
au votat în baza lor.

Pentru a obţine răspunsuri la întrebările legate 
de procedurile de votare în cadrul alegerilor parla-
mentare din 29 iulie 2009 puteţi apela linia fierbinte 
a Comisiei Electorale Centrale - 0.800.33300 (apel 
gratuit pentru reţelele de telefonie fixă din ţară).

În viitorul parlament ar putea accede 5 formaţiuni politice
şedintelui ţării. Totodată, mai 
mulţi (43%) o consideră drept 
un gest negativ, în timp ce 6 % 
sînt indiferenţi faţă de alege-
rea preşedintelui, iar 17% nu 
au şriut ce să răspundă.  

Potrivit respoendenţilor, 
cele mai bune relaţii Moldo-
va le are cu Federaţia Rusă 
(81%), urmată de Ucrai-
na (64%), UE (46%), SUA 
(43%), România (22%).

De notat că înrăutăţirea 
relaţiilor dintre Moldova 
şi România a fost percepu-
tă foarte bine de populaţie, 
drept dovadă fiind descreşte-
rea de două ori a numărului 
de respondenţi care afirmă că 
Moldova are o relaţie bună 
cu România. Astfel, în mar-
tie  2009, ponderea celor care 
au spus că relaţiile cu ţara de 
peste Prut sînt bune şi foarte 
bune era 58%, faţă de 22% în 
actualul sondaj. 

În ce priveşte relaţiile cu 
UE şi NATO, aici preferinţele 
nu s-au schimbat, majorita-
tea populaţiei (70%) pledînd 
pentru aderarea la UE, iar o 
pătrime (25%), pentru adera-
rea la NATO.

Dacă duminica viitoare 
s-ar organiza alegeri parla-
mentare, dintre respondenţii 
care impărtăşesc anumite 
convingeri politice, 29,7% ar 
fi votat pentru PCRM, relevă 
sondajul realizat de Asociaţia 
Demografilor şi Sociologilor 
din Moldova, prezentat mier-
curi, 15 iulie.

Totodată, 13,3% ar fi vo-
tat pentru Partidul Liberal 
(PL), 12,8% – pentru Partidul 
Liberal Democrat din Mol-
dova (PLDM), pentru Alian-
ţa Moldova Noastră – 7,9%, 
pentru Partidul Democrat din 
Moldova – 7,1%.

Celelalte partide politice 
ar acumula sub 3%. În acelaşi 
timp, 23,4% din respondenţi 
au declarat că nu ştiu cu cine 
să voteze.

Potrivit sondajului, peste 
67% din respondenţi susţin 
că vor ieşi să voteze. În ace-
laşi timp, doar 53% din ei sînt 
interesaţi de politică, iar 22% 
nu sunt interesaţi deloc de 
acest domeniu.

34% din moldoveni salută 
blocarea de către cele trei par-
tide de opoziţie alegerea pre-

Potrivit planului de înmatriculare aprobat de Guvern încă 
în luna mai, în instituţiile de învăţămînt superior urmează să fie 
înscrişi peste 19 mii de studenţi. Proporţia locurilor bugetare 
faţă de cele cu plată e de 40 la 60 de procente. În total însă în 
acest an, la universităţi, colegii şi şcoli profesionale ar urma să 
fie admişi peste 46 de mii de tineri.

Candidaţii însă trebuie să fie pregătiţi pentru o bătălie mai 
grea decît în anii precedenţi, atît pentru locurile finanţate din 

buget, cît şi pentru 
cele cu plată. Asta 
pentru că Guvernul a 
redus numărul de lo-
curi în universităţi cu 
20 la sută. Printre ten-
dinţe mai figurează 
limitarea locurilor cu 
plată, precum şi redu-
ceri considerabile la 
specialităţile econo-
mice şi cele de drept.  
Liliana Barbăroşie a 
stat de vorbă cu mai 
mulţi rectori şi rela-
tează.

La Academia de Studii Economice, bunăoară, doar puţin 
peste 1500 de tineri vor fi înmatriculaţi în acest an, faţă de 
2000 cîţi au fost admişi în anul trecut. Rectorul ASEM, Gri-
gore Belostecinic, spune că a anticipat o reducere, însă nu s-a 
aşteptat că ea să fie atît de mare: „Nu sînt organizate discuţii, 
nu se acceptă nici un argument. Sîntem puşi în faţa unor decizii 
deja luate. Nu ştiu cine le ia şi cum. Eu nu am văzut nici un 
studiu cu referinţă la piaţa muncii din care să rezulte nevoia 
acestor reduceri. Cunosc doar un pronostic publicat recent în 
„Monitorul Oficial în care se preconizează o reducere cu 5 la 
sută pe an a numărului de studenţi pînă în 2013. Dar anul aces-
ta cota noastră de admitere a fost redusă cu 25 la sută. E prea 
mult.”

Şi Nicolae Andronache, vicerector al Universităţii Pedago-

Circa 77% din moldoveni 
simt afectaţi de criza financi-
ară globală.

Potrivit sondajului, doar 
8,4% din respondenţi au spus 
că nu sînt afectaţi de criza glo-
bală, în timp ce alţii 14,3% nu 
au ştiut ce să răspundă. Tot-
odată, aproximativ 43% din 
respondenţi au apreciat situ-
aţia economică în Moldova 
ca fiind mai proastă decît cu 
5 ani în urmă, în timp ce cir-
ca o treime au spus că situaţia 
e puţin mai bună în prezent. 
Întrebaţi cum cred că se va 
schimba situaţia în Moldova 
peste 2 ani, 19,3% cei inter-
vievaţi au spus că situaţia va 
fi puţin mai bună, iar 3,2% – 
mult mai bună.

Totodată, 32,3% conside-
ră că situaţia va rămâne ne-
schimbată, 11,6% consideră 
că situaţia economică a ţării 
va fi puţin mai proastă, iar 
11,8% – mult mai proastă.

La modul general, 53,7% 
din populaţie consideră că în 
Moldova evenimentele se dez-
voltă într-o direcţie greşită.

Problemele care preocupă 
cel mai mult populaţia sînt: 

creşterea preţurilor la produ-
sele alimentare şi resursele 
energetice (69%), situaţia po-
litică (44%), şomajul (40%), 
corupţia funcţionarilor publici 
(30%), lîpsa încălzirii pe timp 
de iarnă (20%), criminalitatea 
şi încălcarea drepturilor omu-
lui (18%), exodul peste hota-
re (17%).

În ceea ce priveşte nive-
lul încrederii populaţiei faţă 
de diferite instituţii, pe locul 
întâi se plasează biserica – cu 
81%. Totodată,  54% au în-
credere în armată, 53% – în 
administraţia locală, 51% – în 
presă, 41% – în preşedintele 
ţării, 38% – în Guvern şi 35% 
în organizaţiile internaţiona-
le. În instituţiile bancare are 
încredere doar o treime din 
populaţie.

Sondajul „Vox-Populi 
– iulie 2009” a fost realizat 
de Asociaţia Sociologilor şi 
Demografilor din Moldova 
în perioada 1-10 iulie pe un 
eşantion de 1592 de respon-
denţi din 75 de localităţi ale 
ţării (fără regiunea transnis-
treană), cu o marjă de eroare 
maximă de 2,6%.

Campania de admitere în universităţi a demarat deja
gice Ion Creangă, ne-a spus că instituţia va scoate la concurs 
mult mai puţine locuri după ce, potrivit planului de înmatri-
culare, învăţămîntul cu plată a fost practic înjumătăţit: „De-
ocamdată, concedieri nu vom face, dar vom degaja sarcinile 
didactice.”

Cum îşi motivează guvernul deciziile de a reduce numărul 
de locuri în universităţi? Elena Petrov, şefă de direcţie la Mi-
nisterul Educaţiei şi Tineretului, spune că la mijloc sînt cerin-
ţele pe care le-ar înainta piaţa muncii, aceasta fiind şi cauza ad-
miterii reduse la facultăţi economice sau de drept: „Anul trecut 
a fost anul tineretului şi în mod firesc au fost oferite mai multe 
locuri la buget. În acest an se revine la normal şi în baza unui 
studiu al Ministerului Economiei cu privire la piaţa muncii, a 
fost redus numărul de locuri la specialităţi de care statul nu mai 
are nevoie aşa mare. Este vorba despre economie, drept – s-au 
pregătit prea mulţi specialişti pînă acum...” 

Greşit, susţine pe de altă parte rectorul de la ASEM, Grigo-
re Belostecinic: „Statistica arată că cei mai mulţi şomeri înre-
gistraţi în R. Moldova sînt cei care nu au studii, fiind urmaţi de 
cei cu studii medii de specialitate sau profesionale. Un număr 
foarte mic de şomeri are studii superioare.”

Am căutat să aflăm mai multe şi despre un presupus pro-
iect de reorganizare a învăţămîntului naţional, care ar prevedea 
comasarea celor două universităţii pedagogice, Ion Creangă 
şi Universitatea din Tiraspol, lichidarea Institutului de Relaţii 
Internaţionale şi închiderea sau reorganizarea mai multor şcoli 
profesionale. Presa a scris că un astfel de proiect a fost elaborat 
în taină de Ministerul Educaţiei şi expediat încă în luna iunie 
guvernului spre examinare. Iată ce ne-a spus despre aceasta 
Elena Petrov, funcţionara de la minister: „Nu avem deocamda-
tă nimic. Li s-a repartizat planul de admitere, instituţiile s-au 
implicat în proces. Totul decarge cum a decurs.” Şi Laurenţiu 
Halmuţchii, rectorul uneia dintre universităţile care ar fi vizate 
de optimizare – cea din Tiraspol – crede puţin probabil un ast-
fel de deznodămînt: „Ştiţi, chiar dacă şi comasăm aceste două 
Universităţi, mari beneficii economice nu văd. Vom avea cu 
unu-doi prorectori mai puţin şi atît. Criza e criză, dar de profe-
sori avem nevoie.”
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Blocată în 
aeroport

Femeia este căsători-
tă cu un cetăţean român 

cu care locuieşte în Fran-
ţa. Aceasta venea din 
Franţa fiind însoţită de 
fratele ei şi încă un copil 
în vîrstă de 4 ani. Cei de 
la aeroport i-au spus fe-
meii că poate intra doar 
ea şi copilul mai mare, 

iar micuţul de 7 luni nu 
poate trece pentru că nu 
are viză pentru a intra pe 
teritoriul R. Moldova. 

„Am stat aproape două 
zile, abia peste 12 ore mi-
au adus de mîncare, apă şi 
scutece pentru copil. Am 
făcut atîta drum şi acum 
să mă întorc cu copiii în 
Franţa? Nu mai înţeleg 
nimic din vacanţă, numai 
bani chletuiţi pe drum. Ei 

O mamă cu un copil de 6 luni nu a putut intra în R. Moldova 
pentru că nu a avut viză pentru fiu

cer viză pentru copilul de 
7 luni. Am trecut în luna 
aprilie, în ajunul sărbăto-
rilor de Paşte şi nu mi-au 

cerut nimic. Şi 
acum nu-mi per-
mit. Cu titlul de 
călătorie pe care îl 
am îmi spun că e 
valabilă doar pen-
tru comunitatea 
europeană, nu şi 
pentru moldoveni.

De la ora două 
noapte de cînd a 
venit din Franţa 
unde locuieşte 
de nouă ani cu 
familia, Victoria 
Tighineanu şi cei 
doi copii ai săi au 
stat aproape două 
zile în zona de se-

curitate a Aeroportului 
Internaţional Chişinău.  

MAEIE este de o 
altă părere

Pe de altă parte, Con-
stantin Burghiu, director 
Afaceri Consulare ale 

Victoria Tighineanu, o moldoveancă originară din Drochia, 
a fost oprită sîmbătă, 11 iulie,  pe Aeroportul Internaţional Chi-
şinău, fiindu-i interzis accesul în Republica Moldova, pe motiv 
că nu avea viză moldovenească pentru copilul ei de 6 luni, care 
are cetăţenie română. Responsabilii de la Ministerul de Externe 
de la Chişinău au susţinut că nu au putut-o  ajuta cu nimic pe 
femeie, pentru că aceasta avea nevoie de viză pentru copil.

iau eliberat un titlu de 
călătorie european care 
înlocuieşte viza, dar că 
autorităţile moldovene 
nu i-au permis cu acest 
act să treacă hotarul.   

Fratele femeii, An-
drei Tighineanu, a de-
clarat că a încercat şi el 
să soluţioneze problema 
dar fără vreun rezultat.  
„I-am contactat telefonic 
pe cei de la Ministerul 
de Externe de la Chişi-
nău, dar fără rezultat. 
Aceştia i-au spus că este 
zi de odihnă şi că nu pot 
interveni, deoarece copi-
lul nu este cetăţean al R. 
Moldova şi are nevoie de 
viză pentru a intra în R. 
Moldova”, susţine An-
drei Tighineanu.

A făcut cale 
întoarsă

„Victoria nici nu s-a 
gîndit că ar putea avea 
aşa probleme în propria 
ţară. Acum ea este nevo-
ită să se întoarcă în Fran-
ţa pentru a putea solicita 
invitaţie pentru obţinerea 
vizei. În cele din urmă, 
Victoria Tighineanu  şi-a 
luat duminică zborul spre 
Alba Iulia, România, de 
unde va lua zborul înapoi 
spre Paris, Franţa.

S.C.
 

Pentru desfăşurarea unor 
alegeri libere şi corecte este 
imperios necesar ca însuşi 
procesul electoral să fie des-
făşurat conform principiilor 
corectitudinii şi echidistan-
ţei. 

În acest context, asociaţia 
Promo-Lex a lansat recent în 
cadrul unei conferinţe de pre-
să primul raport de monitori-
zare a alegerilor parlamentare 
anticipate din 29 iulie 2009. 
Procesul de monitorizare  
s-a realizat în şapte circum-
scripţii electorale precum: 
Floreşti, Rezina, Dubăsari, 
Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan 
Vodă şi regiunea transnistrea-
nă a Republicii Moldova şi 
cuprinde perioada 16 iunie-
11iulie 2009.

„Prin intermediul acestui 
proiect de monitorizare, ne 
dorim asigurarea unor alegeri 
libere şi corecte în toată ţara. 
Avînd experienţa monitoriză-
rii procesului electoral în re-
giunea transnistreană, de data 
aceasta am hotărît să facem 
mai mult. La acest scrutin ob-
servăm procesul electoral şi 
în unele raioane din dreapta 
Nistrului, adică în cele în care 
tradiţional sînt deschise secţii 
de votare pentru alegătorii 
domiciliaţi în regiunea trans-
nistreană”, a declarat Ion Ma-
nole, preşedintele asociaţiei 
Promo-Lex.

Potrivit raportului de mo-

nitorizare  a alegerilor antici-
pate, desfăşurarea procesului 
electoral se caracterizează 

print-o serie de tendinţe care 
ar putea limita posibilităţile 
de exercitare a dreptului la 
vot  a unor grupuri de alegă-
tori şi întîrzieri în executarea 
planului calendaristic stabilit 
de Comisia Electorală Cen-
trală. ,,Prin stabilirea datei 
alegerilor într-o zi de lucru, 
alegătorilor moldoveni aflaţi 
peste hotare şi celor din regi-
unea transnistreană li se limi-
tează dreptul la vot. Obligaţia 
de a vota la locul de reşedinţă 
temporară şi lipsa unor regle-
mentări suplimentare compli-
că participarea alegătorilor 
care îşi fac studiile în institu-
ţiile de învăţămînt din afara 
localităţilor de domiciliu”, a 

afirmat Ion Guzun, jurist Pro-
mo-Lex.

  De asemenea, observa-

torii Promo-Lex au constatat 
cazuri de influenţă abuzivă 
asupra alegătorilor, implicare 
excesivă a forţelor de ordine 
în activităţi electorale, impli-
carea minorilor în activităţi 
de campanie şi tratament pre-
ferenţial din partea autorităţi-
lor publice locale faţă de unii 
concurenţi electorali.

În acest sens, „primarul 
satului Chirca din Anenii Noi 
a declarat că orice agitaţie în 
teritoriul satului poate fi pe-
trecută numai cu acordul lui. 
Astfel, agitatorii altui partid 
politic care nu este simpatizat 
de respectivul primar au fost 
alungaţi din curtea primăriei 
unde intenţionau să fixeze pe 

panou afişele electorale”, a 
mai evidenţiat I. Guzun.

La fel, se înregistrează ca-
zuri în care afişele electorale 
sînt amplasate în alte locuri 
decît cele autorizate pentru 
publicitatea electorală. Iar 
observatorii au relevat şi fap-
tul că nu în toate localităţile 
din regiunile monitorizate au 
fost emise decizii privind 
amenajarea locurilor pentru 
afişaj electoral.

Reprezentantului unui 
partid din satul Speia Anenii 
Noi i s-a aplicat o amendă 
în sumă de 100 de lei pentru 
amplasarea afişelor electorale 
în locuri neautorizate. Poli-
ţia l-a avertizat cu un posibil 
arest pe un termen de 15 zile 
în cazul repetării afişajului 
neautorizat. La rîndul său, 
reprezentantul respectiv s-a 
plîns că spaţiile rezervate afi-
şajelor electorale sînt complet 
ocupate de materialele electo-
rale ale unui singur concurent 
electoral.

Trebuie menţionat faptul 
că în raioanele monitorizate 
nu se fac vădite activităţi ale 
administraţiei publice locale 
în scopul informării  şi edu-
caţiei electorale a cetăţenilor.

Cît priveşte influenţa abu-
zivă asupra alegătorilor, în ra-
port se menţionează că la data 
de  9 iulie curent în incinta 
casei de cultură din oraşul 
Căuşeni a avut loc o întreve-

dere a cetăţenilor cu repre-
zentanţii unui partid politic. 
Participanţii la întrevedere  
au fost aduşi abuziv de către 
unii lideri comunitari din lo-
calităţile rurale ale raionului 
Căuşeni. Un profesor de dan-
suri a organizat deplasarea la 
întrevederea despre care am 
menţionat a elevilor şcolii/
cercului de dansuri, sub pre-
textul că pleacă la Căuşeni la 
un concert (mulţi copii aveau 
vîrsta sub 18 ani). După întru-
nire, reprezentanţii partidului 
respectiv au repartizat  parti-
cipanţilor  colete care conţi-
neau  cîte o butelie de apă 1,5 
l,  o sticlă de bere, cca 200 gr 
covrigi şi un pachet de nuci 
sărate.

La întrunirea de la Pîrîta 
raionul Dubăsari, reprezen-
tantul altui partid politic a 
ameninţat alegătorii cu insta-
bilitate, criză şi şi-a permis 
atacuri la persoană. De ase-
menea, au fost discreditaţi şi 
oamenii de afaceri locali care 
nu sînt membri ai partidului 
cu pricina.

Către sfîrşitul perioadei 
monitorizate, consiliile elec-
torale raionale nu au făcut 
publice informaţii cu privire 
la hotarele secţiilor de vota-
re, adresa şi informaţiile de 
contact ale acestora, în pofi-
da unui termen-limită stabilit 
pentru data de 3 iulie curent. 
De asemenea, Comisia Elec-

torală Centrală nu a reuşit să 
colecteze în termenele stabili-
te listele electorale prelimina-
re de la administraţiile publi-
ce locale, unele liste prezen-
tate fiind incomplete.

Observatorii Promo-Lex 
au mai constatat că recoman-
dările formulate de grupurile 
de monitorizare naţionale din 
2009 şi 2005 au fost imple-
mentate într-o măsură redusă 
şi selectivă. Pentru alegerile 
anticipate din 29 iulie 2009, 
administraţia electorală nu 
a anunţat deschiderea unor 
secţii de votare suplimentare 
pentru asigurarea dreptului 
de vot a cetăţenilor domicili-
aţi în regiunea transnistreană. 
Autorităţile abilitate nu au 
investigat cazurile de încăl-
care a legislaţiei electorale, 
semnalate de grupurile de 
monitorizare. Calitatea liste-
lor electorale continuă a fi o 
îngrijorare majoră. Rămîne 
neclar cui revine responsabi-
litatea finală pentru întocmi-
rea listelor electorale.

Promo-Lex va continua 
monitorizarea  procesului 
electoral şi va publica  şi alte 
rapoarte de monitorizare pînă 
la ziua alegerilor. Proiectul 
este implementat cu suportul 
financiar  oferit de către Na-
tional Endowment for Demo-
cracy (NED).

                                                                                                
Ina CIofu  

Dreptul la vot nu este asigurat 
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova   

Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Eu-
ropene (MAEIE), spune 
că femiea a fost oprită le-
gal în aeropoert pentru că 
nu avea viză pentru copil. 
„Doresc să menţionez 
faptul că este regretabil 
că dumneaei înainte de 
a se deplasa în R. Mol-
dova nu s-a adresat la 
misiunea diplomatică a 
Moldovei, în cazul dat la 
Paris, pentru a i se acorda 
asistenţa corespunzătoa-
re. În special, mă refer la 
posibilitatea de a intro-
duce copilul în paşapor-
tul ei, sau eliberarea unui 
titlu de călătorie. Din cîte 
ştiu, dumneaei a mai fost 
în R. Moldova cu acest 
copil; spre regretul meu, 
din motive necunoscute, 
ea a ezitat să documen-
teze copilul cu acte mol-
doveneşti. Nu este unicul 
caz şi pentru a evita ast-
fel de neplăceri părinţii 
trebuie să se adreseze la 
misiunile dimplomatice 
pentru a solicita un titlu 
de călătorie pentru a cir-
cula fără restricţii”. 

Contactată în Româ-
nia unde a plecat la rude 
cu scopul de a-i deschide 
o viză copilului său de 7 
luni, Victoria Tighineanu 
a confirmat încă o dată 
că autorităţile franceze 

Familiile ar trebui să aibă 2-3 copii 
pentru a menţine balanţa 
demografică a R. Moldova 

Pentru a menţine balanţa demografică în R. 
Moldova, fiecare familie ar trebui să aducă pe 
lume şi să educe 2-3 copii, estimează Boris Gâl-
ca, reprezentantul adjunct al Fondului ONU pen-
tru Populaţie (UNFPA) în R. Moldova. 

„Pe parcursul ultimilor 18 ani în Moldova se 
înregistrează un spor negativ al populaţiei, fapt 
ce face imposibilă menţinerea balanţei între nu-
mărul persoanelor care decedează şi celor care 
se nasc. Declinul demografic poate fi depăşit 
doar prin încurajarea familiilor tinere să aibă 2-3 
copii”, a spus Boris Gâlca într-o conferinţă de 
presă prilejuită de Ziua Mondială a Populaţiei. 

Reprezentantul UNFPA spune că mulţi tineri 
din Moldova amînă căsătoria pentru mai tîrziu şi, 
respectiv, naşterea primului copil. Pe prim-plan 
apar alte priorităţi: studiile, beneficii materiale, ca-
riera. Valorile familiale sînt plasate pe planul doi.  
Boris Gâlca crede că autorităţile ar trebui să in-
vestească prioritar în domeniul sănătăţii materna-
le. „Pe timp de criză este nevoie de acel pachet 
unic de servicii medicale care să includă servicii 
mai largi, care să acopere mai multe maladii, me-
dicamente compensate. Indemnizaţia unică pen-
tru naşterea primului copil trebuie să fie mai mare 
de 1,5 mii lei ”, a mai spus acesta. 

Potrivit lui, sectorul de asistenţă socială deja 
este grav afectat de fenomenul de îmbătrînire a 
populaţiei, însă cea mai dificilă perioadă încă ur-
mează. „Marele val pentru R. Moldova va începe 
în 2012, cînd un număr tot mai mare de pensio-
nari se vor retrage din activitatea productivă, iar 
aceasta va fi o povară deosebit de mare pentru cei 
tineri. Sistemul de protecţie socială din Moldova 
nu este gata pentru asemenea povară economică”, 
a subliniat Boris Gâlca. 

Ziua Mondială a Populaţiei este marcată la 
11 iulie. 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, pri-
ma jumătate a anului 2009 aduce o creştere a 
numărului populaţiei în R. Moldova (2 mii de 
copii născuţi), în timp ce mortalitatea se menţine 
la nivelul anului 2008.  
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Anatol Mătăsaru, bărbatul 
care a devenit cunoscut de pe 
urma protestelor sale indedite, 
cu porcul şi măgarul,  se află 
din nou în arestul poliţiei. Şi 
asta după ce, recent, instanţe-
le de la Chişinău l-au eliberat 
din arest la domiciliu, unica 
interdicţie pentru el fiind de 
a părăsi localitatea. Chiar în 
ziua în care a fost eliberat, 
Mătăsaru a fost chemat din 
nou la Procuratură şi transpor-
tat în raionul Orhei. Aici pe 
numele lui Anatol Mătăsaru 
a fost deschis un alt dosar. La 
Orhei a apărut un martor care 
susţine că în 2007 a fost jefuit 
de către Mătăsaru. La rîndul 
său, Anatol Mătăsaru susţine 
că este nevinovat, iar dosa-
rul este fabricat. Pe 13 iulie, 
Judecătoria raionului Orhei 
a eliberat mandat de arest pe 
numele său pentru 7 zile. Re-
amintim că Anatol Mătăsaru a 
fost reţinut după evenimente-
le din 7 aprilie, fiind învinuit 
de organizarea dezordinii în 
masă. 

A furat jumări şi 
plăcinte            

După ce a fost eliberat şi 
din arest la domiciliu, pe data 
de 10 iulie curent, rămînînd 
valabilă doar interdicţia de a 
părăsi localitatea unde are viza 
de reşedinţă, Anatol Mătăsaru 
a fost invitat la Procuratura 
Generală, împreună cu avo-
catul său, în baza unor acte ce 
ţin de procesul dînsului. Acolo 
i s-a adus la cunoştinţă că un 
oarecare Gheorghe Vicol, ori-
ginar din raionul Orhei, l-ar fi 
recunoscut pe Anatol Mătăsa-
ru şi a declarat că a fost jefuit 
de cel din urmă, în noiembrie 
2007. Vicol a declarat în plîn-
gerea sa că Mătăsaru l-ar fi 
deposedat de jumări, plăcinte, 
vin şi un ceas foarte scump, 
de cinci mii de lei, de marca 
Franck Muller. În aceeaşi zi, 
Mătăsaru a fost transportat 
la Orhei unde a fost reţinut 
pentru trei zile. Luni, 13 iulie, 
dosarul lui Anatol Mătăsaru a 
fost examinat în Judecătoria 
raională, iar instanţa a eliberat 
pe numele lui un mandat de 

arest pe termen de şapte zile. 
La rîndul său, Anatol Mătăsa-
ru susţine că învinuirile care i 
se aduc sînt nefondate, mar-
torul este fals, iar dosarul fa-
bricat. „Eu cred că ese vorba 
despre un dosar inventat, năs-
cocit pentru că acuma autori-
tăţile găsesc orice numai ca să 
fiu eu reţinut cel puţin pînă la 
alegeri”, a declarat la Judecă-
toria Orhei Anatol Mătăsaru. 
Poliţia a căutat ceasul 
şi în lenjeria murdară

Potrivit soţiei lui Anatol 
Mătăsaru, în dimineaţa zilei 
de 13 iulie, ziua în care  so-
ţul ei a fost judecat la Orhei, 
patru poliţişti din Chişinău  
i-au întors casa pe dos căutînd 
sacoşele în care erau jumări-
le, plăcintele vinul şi ceasul 
de cinci mii de lei invocat în 
dosarul lui Mătăsaru. Soţia, 
care are în grija sa un copil 
mic şi este în cea de-a doua 
sarcină, susţine că a fost şi ea 
interogată în calitate de mar-
tor al actului de huliganism 
petrecut, potrivit plîngerii de-
puse de partea vătămată, pe 4 
noiembrie 2007.  „Eu am fost 
cercetată în calitate de martor, 
chipurile eram şi eu în maşină 
în seara furtului şi că am vă-
zut totul. Le-am spus, de ne-
numărate ori,  că nu a fost aşa 
caz, nu am văzut niciun ceas, 
niciun fel de jumări, plăcinte 
sau ce mai era acolo. Au veri-
ficat, în casă,  fiecare colţişor, 
inclusiv lada cu lenjerie mur-
dară, cratiţe, veselă, subsol, 
tot absolut, desigur că nu au 
găsit nimic”, a declarat Julieta 
Saviţchi, soţia lui Anatol Mă-
tăsaru. 
A fost recunoscut după 

forma ochilor  
Potrivit soţiei lui Mătăsa-

ru, presupusa victimă, Gheor-
ghe Vicol, l-a recunoscut pe 
Anatol Mătăsaru după forma 
ochilor. În opinia femeii, nu-
mai această specificare este 
un indiciu asupra absurdităţii 
reţinerii şi cercetării soţului 
ei. De altfel, procurorul Vasile 
Ciubotaru, care instrumen-
tează cazul, a menţionat că 

instanţa de urmărire penală a 
admis, iniţial, că declaraţiile 
părţii vătămate pot fi false cu 
scopul de a prejudicia imagi-
nea celui care este învinuit. 
„Anatol Mătăsaru este învi-
nuit pentru faptul că ar fi co-
mis în luna noiembrie 2007 o 
faptă de huliganism însoţită 
de aplicarea violenţei asupra 
persoanei şi de asemenea este 
învinuit că, după săvîrşirea 
actului de huliganism, a sus-
tras în mod deschis bunurile 
acesteia. Este adevărat că una 
din versiunile iniţiale a fost 
cercetată în ipoteza că victima 
a avut scopul de a-l calomnia 
pe Mătăsaru,  a născocit fap-
tele care nu au bază reală”, a 
declarat procurorul din Orhei 
Vasile Ciubotaru. 

Avocatul nu a văzut 
probe 

Şi avocatul lui Anatol Mă-
tăsaru consideră că dosarul şi 
învinuirile care i se aduc cli-
entului său sînt absurdităţi. 
Cu atît mai mult cu cît Victor 
Panţîru susţine că Procura-
tura raionului Orhei a cerut 
mandat de arest pe numele 
lui Mătăsaru, dar nu a anexat 
la dosar nicio probă veridică 
ce ar demonstra vinovăţia lui 
Mătăsaru. 

Victor Panţîru, avocatul 
lui Anatol Mătăsaru, con-
sideră că acest dosar este o 
absurditate. El a mai precizat 
că mîine va ataca la Curtea 
Supremă de Justiţie hotărîrea 
judecătoriei Orhei. „La baza 
demersului său, procurorul a 
pus doar declaraţia părţii vătă-
mate, declaraţia unor martori 
şi un proces-verbal de recu-
noaştere. Nicio probă concre-
tă nu a fost anexată la dosar. 
Mi se pare o încălcare gravă 
a Convenţiei Europene pentru 
Drepturile Omului să ţii un 
om în arest, avînd la bază doar 
nişte declaraţii”, a menţionat 
Victor Panţîru. De altfel, avo-
catul lui Mătăsaru se întreabă 
unde a fost presupusa parte 
vătămată, Georghe Vicol, 
timp de doi ani şi cum de pînă 
acum nu şi-a recunoscut agre-
sorul, care, tot cam de atîta 

vreme, a protestat încontinuu 
şi s-a plimbat cu un măgar de 
vînzare în mai multe oraşe din 
Republica Moldova, acţiunile 
sale fiind pe larg mediatizate 
de presa din ţară. Avocatul 
mai crede că Judecătoria din 
Orhei a încercat să mimeze un 
act de justiţie. „Procurorul a 
cerut eliberarea unui mandat 
de arest pe termen de 30 de 
zile. Eu am solicitat respin-
gerea demersului, iar judecă-
torul, pentru a da, probabil, o 
oarecare aparenţă de legalita-
te sau de justiţie în ţara asta, 

a admis parţial demersul pro-
curorului şi a eliberat mandat 
de arest pentru 7 zile”, a mai 
menţionat Victor Panţîru. 

Acum o lună a fost 
aplicat acelaşi scenariu 

Reamintim că, acum o 
lună, Mătăsaru a  fost victi-
ma aceluiaşi scenariu, după 
ce a fost eliberat din sala de 
judecată a Curţii de Apel Chi-
şinău, pe 10 iunie curent, ime-
diat, chiar în incinta instanţei 
de judecată, a fost luat pe sus 
de cinci indivizi în civil, a fost 
îmbarcat într-o maşină cu nu-
mere de înmatriculare trans-
nistrene şi dus într-o direcţie 
necunoscută. Preţ de cîteva 
ore, nici soţia şi nici avocatul 
lui Mătăsaru nu au ştiut nimic 
despre soarta acestuia. În acea 
zi, Victor Panţîru, avocatul lui 
Mătăsaru, a obţinut cîştig de 
cauză la Curtea de Apel Chi-
şinău care a modificat măsura 

de reprimare pentru Mătăsaru 
din arest preventiv în arest la 
domiciliu. Cei care l-au se-
chestrat pe Mătăsaru din sala 
de judecată l-au transportat la 
Procuratura Municipală, după 
care l-au escortat la domici-
liul acestuia. Atunci, soţia lui 
Mătăsaru, Julieta Saviţchi, 
declara că atît ea, cît şi soţul 
ei au fost conştienţi că poliţia 
va pune în aplicare un aseme-
nea scenariu în cazul în care 
instanţa de judecată va decide 
schimbarea măsurii de repri-
mare sau chiar eliberarea lui 

Anatol Mătăsaru. După ce a 
fost adus acasă, Mătăsaru a 
declarat că urma să fie dus, de 
fapt,  la Comisariatul General 
de Poliţie. „Din ceea ce discu-
tau ei între ei în maşina unde 
m-au urcat, era clar ca trebuia 
să fiu dus la Comisariatul de 
Poliţie de pe strada Tighina 
6. În drum, brusc s-a schim-
bat direcţia. Şi asta după ce 
a parvenit un telefon şi li s-a 
spus  să fiu dus la Procuratu-
ra Genarală. Se vede că ceva 
m-a scăpat”, a declarat Anatol 
Mătăsaru.
L-au salvat raportorii 

APCE? 
Se pare că lui Mătăsaru i-a 

reuşit să ajungă atunci acasă 
datorită raportorilor Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei  care s-au aflat în 
acea zi într-o vizită oficială 
în Republica Moldova. Pe 
parcursul vizitei, membrii 

delegaţiei Josette Durrieu şi 
Egidijus Vareikis s-au întîlnit 
cu reprezentanţii majorităţii 
şi opoziţiei parlamentare, cu 
procurorul general Valeriu 
Gurbulea, cu reprezentanţii 
corpurilor diplomatice şi ai 
societăţii civile. Josette Durri-
eu menţionase, în cadrul unei 
conferinţe de presă,  că în di-
mineaţa de 10 iunie a cerut 
Procurorului General Valeriu 
Gurbulea să viziteze locurile 
unde se află deţinuţii politici. 
Raportorii APCE au intenţi-
onat să-l viziteze în celulă şi 
pe Anatol Mătăsaru, dar au 
fost informaţi că instanţa de 
judecată a decis schimbarea 
măsurii de reprimare în arest 
la domiciliu. Josette Durrieu 
a declarat că a verificat acest 
lucru care s-a adeverit. Se 
pare că insistenţa şi interesul 
raportorilor APCE l-au ajutat 
pe Anatol Mătăsaru să ajungă 
pe 10 iunie acasă, nu şi pe 10 
iulie, exact peste o lună.  
S-au răzbunat cu vîrf 

şi îndesat  
Reamintim că Anatol Mă-

tăsaru, bărbatul care a devenit 
cunocut cu şirul de proteste 
organizate împotriva siste-
mului poliţienesc şi judecăto-
resc din Republica Moldova, 
protestînd în compania unui 
porc şi a unui măgar pe care 
i-a deghizat în procuror şi, 
respectiv, poliţist, a fost ares-
tat pe data de 8 aprilie. După 
reţinere, Mătăsaru a fost sno-
pit în bătăi, iar soţia acestuia 
declara că soţul ei ar putea să 
fie şi ucis. „Anatol este bătut 
cu bestialitate, are nasul rupt, 
are capul umflat, este practic  
desfigurat”, a declarat atunci 
soţia lui Anatol Mătăsaru.  
Mătăsaru devenise, pe bune, 
bătaia de joc a poliţiştilor care 
îl impuneau să le sărute papu-
cii, finmd ameninţat că în caz 
contrar va fi ucis. O perioadă 
de cîteva săptămîni, Anatol 
Mătăsaru s-a aflat în greva 
foamei în speranţa că astfel va 
influenţa instanţa să-i schimbe 
măsura de reprimare pe arest 
la domiciliu. 

Laura DUMBRAVă 

Mătăsaru – din nou sub arest 

Potrivit preşedintelui Asociaţiei Micului Business, Eugen 
Roşcovan, din lista revendicărilor adoptate în cadrul mitingu-
lui cele mai importante se referă la reducerea plăţilor cu 40 la 
sută pentru locurile de comerţ; anularea plăţilor pentru asigu-
rările medicală şi socială din ultimii doi ani; reducerea costuri-
lor patentelor, impozitelor şi taxelor pentru asigurări cu 50% şi  
extinderea listei de activităţi în bază de patentă. „Revendicările 
micilor comercianţi sînt justificate de situaţia în care aceştia nu 
mai pot face faţă unor plăţi impuse de actuala guvernare. 

În 2007, în Republica Moldova activau mai bine de o sută 
de mii de mici comercianţi, anul trecut această cifră scăzînd, 
potrivit datelor oficiale, la 77 de mii. De fapt, „acest număr 
nu a scăzut, ci s-a menţinut la nivelul anului 2007. Mulţi co-
mercianţi activează ilegal în pieţe fără a avea patentă, ei fiind 
forţaţi astfel  să încurajeze corupţia şi economia subterană”, a 
explicat Eugen Roşcovan. 

Comercianţii din Bălţi au ieşit la proteste
Cîteva sute de mici comercianţi din regiunea 

de nord a Republicii Moldova au ieşit luni, 13 
iulie, să protesteze la Bălţi, în semn de nemulţu-
mire faţă de politicile duse de guvernare. Aceş-
tia au prezentat autorităţilor locale şi centrale 
un şir de revendicări. 

Grigore Marciuc, deţinător de patentă din Soroca, a decla-
rat în cadrul mitingului că, practic, vînzările s-au blocat din 
aprilie anul curent, iar plăţile pentru patentă, asigurarea medi-
cală şi socială au crescut în aşa măsură încît nu mai pot fi plă-
tite. „Este imposibil să plătim taxele, deoarece, cu  veniturile 
obţinute, este cu neputinţă să le acoperim”, a spus Marciuc.  

Natalia Bogatenkova din Bălţi, deţinătoare de patentă, a 
menţionat că micii comercianţi din Bălţi sînt impuşi să plă-
tească asigurarea medicală pentru ultimii trei ani, ceea ce con-
stituie în medie pentru fiecare posesor de patentă peste 7,5 mii 
de lei. Potrivit Nataliei Bogatenkova, ar fi vorba de un „act 
nelegitim” care urmăreşte falimentarea micilor comercianţi 
„cu scopul de a-i scoate din pieţe şi a-i forţa astfel să plece la 
munci peste hotare”. 

La rîndul său, primarul interimar al municipiului Bălţi, Li-
lia Guţul, a declarat  că organizatorii acţiunii nu au prezentat 
oficial autorităţilor revendicările micilor comercianţi, astfel 
încît nu se poate pronunţa. „De îndată ce vom avea textul cu 
revendicările, vom fi deschişi să ne pronunţăm”, a remarcat 
primarul interimar. 

Acţiuni similare au avut loc la Ştefan Vodă şi Ungheni. Tot-
odată, în cadrul unei conferinţe de presă de săptămîna trecută, 
preşedintele Asociaţiei Micului Business, Eugen Roşcovan, a 
specificat că  pentru a se desfăşura micul business are nevoie 

de susţinere financiară, scăderi radicale de impozite şi taxe, 
însă în Moldova aceste măsuri sînt înlocuite prin controale şi 
razii în masă, amenzi excesiv de mari şi confiscare de marfă 
prin firme, pieţe şi pe trasee.  

Pentru ameliorarea situaţiei, Asociaţia Micului Business 
propune lărgirea numărului de activităţi în baza patentei de 
întreprinzător, protejarea activă a micului business prin elabo-
rarea unei legi cu privire la controale, minimalizarea sumelor 
de plată a taxelor şi impozitelor, reducerea la minim a taxei pe 
valoare adăugată, formarea unei atitudini loiale şi de protecţie 
faţă de titularii de patentă şi IMM-uri ca potenţiali furnizori de 
locuri de muncă, micşorarea taxelor vamale.   

Precizăm că patenta de întreprinzător a fost introdusă în 
1998 şi presupune desfăşurarea unei activităţi economice într-
un regim simplificat. Deţinătorul de patentă plăteşte doar cos-
tul ei şi este scutit de orice alte impozite sau taxe. Guvernul a 
propus ca patenta să fie exclusă treptat din circuit după ce a 
constatat că prin intermediul acestora nu sînt îndeplinite obli-
gaţiile fiscale şi se ascund sume importante.

Anul trecut, Guvernul a adoptat o nouă lege cu privire la 
patenta de întreprinzător. Aceasta, printre altele, permite ac-
tivitatea micilor comercianţi în bază de patente pînă în anul 
2017. Noua lege a fost adoptată după un val masiv de proteste 
ale micilor comercianţi ca reacţie la ceea ce ei au considerat 
că sînt nişte încercări ale autorităţilor de a limita activitatea de 
antreprenoriat. Aceştia cereau anularea legii 208. 

S.C.
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La începutul săptămînii curente, 
în cadrul ultimei şedinţe a Consiliu-
lui Municipal Chişinău, funcţionarii 
administraţiei locale, dar şi aleşii lo-
cali, au dat de înţeles că sînt gata să 
purceadă la procedura de externmi-
nare a cîinilor fără stăpîn care hoi-
năresc pe străzile capitalei. Această 
decizie vine să revolte o serie de or-
ganizaţii neguvernamentale care se 
pronunţă pentru protecţia animale-
lor. Această ultimă decizie vine după 
ce doi ani la rînd Primăria a făcut 
mai multe încercări de minimalizare 
a numărului maidanezilor din capi-
tală. Toate tentativele însă au eşuat 
din lipsa surselor financiare. 

Cîinii vor fi prinşi, ucişi şi 
jupuiţi...  

După ce un bărbat a murit în 
urma muşcăturilor de cîine, iar în 
sectorul Centru al capitalei a fost 
depistat un animal bolnav de rabie, 
Dorin Chirtoacă, primarul gene-
ral al capitalei, acum degrevat din 
funcţie, a indicat regiei „Autosalu-
britate” să vîneze nestingherit ani-
malele pe timp de noapte şi pe timp 
de zi. Cîinii trebuiau să fie duşi la 
necropola de animale de pe strada 
Uzinelor, unde, potrivit lui Chirtoa-
că, urmau să fie sterilizaţi şi supuşi 
programului de adopţie. Urmau să 
fie eutanasiaţi cîinii bolnavi. Şi asta, 
ca după aproximativ o lună de zile, 
să aflăm că planurile administraţiei 
sînt altele... În faţa zecilor de mii de 
patrupezi, care se înmulţesc pe zi ce 
trece şi care devin din ce în ce mai 

agresivi în raport cu orăşenii, unica 
soluţie pare să fie exterminarea mai-
danezilor. Acum, Consiliul Munici-
pal a decis ca în termen de o lună, 
primăria capitalei să propună sche-
ma de funcţionare a unei structuri de 
ecarisaj, care să se ocupe de prelu-
crarea resturilor de animale. 

Regulamentul vechi nu este 
aplicabil     

În prezent, în capitală activează 
şapte echipe de hingheri din cadrul 
Regiei „Autosalubritate”, care strîng 
cîinii din toate sectoarele capitalei. 
Animalele sînt transportate la ne-
cropola  din strada Uzinelor. Unde, 
potrivit Valentinei Dudnic, preşe-
dinta unei organizaţii de protecţie a 
animalelor, sînt ucişi în mod barbar. 
„Nu mai sînt ei eutanasiaţi cu injec-
ţii aşa cum se spune, ştim noi cum 
sînt ei exterminaţi, eu dispun şi de 
un film cu toată grozăvia de acolo”, 
a declarat Dudnic în plină şedinţă 
CMC. Potrivit viceprimarului muni-
cipiului Chişinău Vlad Coteţ, Regia 
„Autosalubritate” activează în baza 
unui regulament vechi de peste 10 
ani şi care a fost eliberat de Minis-
terul Mediului de pe atunci. În do-
cument se spune că animalele fără 
stăpîn urmează să fie vînate, exter-
minate, iar resturile să fie predate 
unei structuri specializate. La acest 
moment s-au şi împiedicat aleşii lo-
cali care au realizat că nu pot res-
pecta nici măcar un regulament cu 
vechime de peste 10 ani. Astfel încît 
la prima şedinţă CMC, aleşii locali 

vor examina deja un proiect de deci-
zie în vederea organizării în capitală 
a unui serviciu de ecarisaj. 

Sterilizarea nu mai este 
bună  

Reamintim că în ultimii doi ani, 
administraţia publică locală a făcut 
mai multe încer-
cări de a steriliza 
cîinii maidanezi 
cu scopul de a 
micşora numărul 
acestora. De fie-
care dată, proce-
sul a fost stopat 
din cauza lipsei 
de finanţe. Ulti-
ma dată, în mar-
tie anul curent, se 
apucase de opera-
rea cîinilor o com-
panie austriacă 
avînd personalul 
medical veteri-
nar în România. 
Compania se ofe-
rise să ne sterilizeze cîinii gratuit. 
Unica noastră responsabilitate era să 
le oferim un spaţiu pentru amplasarea 
clinicii mobile, cazare şi hrană pentru 
personalul medical. După evenimen-
tele din 7 aprilie şi după degradarea 
relaţiilor dintre Chişinău şi Bucu-
reşti, echipa de veterinari a părăsit 
Republica Moldova, iar operaţiunea 
„sterilizarea” a eşuat repetat. Potrivit 
Valentinei Dudnic, specialiştii sînt 
gata să revină la Chişinău la 15 iulie, 
fapt neconfirmat deocamdată de au-
torităţile locale. 

Pro şi contra exterminării 
Discuţiile în jurul cîinilor au de-

gradat în certuri în cadrul ultimei 
şedinţe a Consiliului Municipal Chi-
şinău. Valentina Dudnic, preşedinta 
unei organizaţii pentru protecţia ani-
malelor, a făcut un apel către aleşii 
locali în vederea aprobării unui re-

gulament de protecţie a animalelor 
inofensive. „Problema este că noi 
prindem aceşti cîini, îi sterilizăm, 
îi tratăm, după care le dăm drumul 
acolo de unde i-am luat. Este ade-
vărat că nu reuşim să operăm mulţi 
cîini, dar facem cît putem şi ce pu-
tem. Cîinii care sînt trataţi de noi au 
o plăcuţă la ureche. Din păcate, noi 
nu cerem de la nimeni nimic, facem 
totul cu forţele noastre şi ne pare rău 
că după toate eforturile găsim aces-
te animale ucise. Vreau să vă rog să 
fie aprobat un regulament ca aceste 

animale pe care noi le îngrijim să fie 
lăsate în pace”, a declarat Valentina 
Dudnic. Poziţia doamnei Dudnic nu 
a fost pe plac unora dintre consilieri. 
„Ştim cu toţii că un cîine trăieşte de 
la 8 la 12 ani şi un cîine muşcă nu cu 
locul unde a fost castrat, ci cu dinţii, 
iar după o astfel de operaţie, ani-

malul este şi mai agresiv, aşa că cei 
care vor rămîne vii se vor răzbuna 
şi pe cei care nu au venit pe lume”, 
a opinat consilierul PCRM Dumitru 
Nazarco, care a optat pentru exter-
minarea maidanezilor. Poziţia lui 
Nazarco a supărat-o rău pe doam-
na Dudnic care i-a reproşat agresiv 
că nu cîinii trebuie exterminaţi, ci 
dumnealui. Schimbul de replici dure 
a durat cîteva minute, iar şedinţa 
CMC s-a încheiat la scurt timp după 
incident. 

Laura DUMBRAVă

Maidanezii nu mai au viitor 

Ploile torenţiale de la sfîrşitul săptămînii 
trecute au pus pe jar autorităţile municipale. 
Şi asta pentru că mai multe cartiere ale oraşu-
lui au fost inundate, iar apa s-a ridicat şi pînă 
la 80 de cm. De vină sînt gurile de canalizare 
ineficiente şi rîul Bîc, spun cei rersponsabili. 
Ca soluţie de moment, şoferilor li se reco-
mandă să nu circule pe timp de ploaie, în car-
tierele deja cunoscute. Dar ce facem cu loca-
tarii din strada Tăbăcăria Veche, de exemplu, 
care în fiecare an devin victimele ineficienţei 
gurilor de canalizare? 

Bîcul e de vină   
Potrivit şefului Regiei „Exdrupo” Efim 

Cheptenaru, de vină, pentru inundaţiile din 
capitală sînt, în primul rînd, canalizaţiile plu-
viale. În opinia lui Cheptenaru, acestea func-
ţionează perfect, doar că atunci cînd au fost 
construite în 1960 nu a fost luat în calcul un 
asemenea volum mare de apă care se acumu-
lează în ultimii ani după ploile de vară. Ba 
chiar mai mult, Cheptenaru a declarat, luni, 
în cadrul şedinţei operative de la Primărie, că 
înainte de averse a primt un şir de avertismen-
te din partea meteorologilor, în urma cărora 
angajaţii regiei au destupat toate gurile de ca-

nal în zonele vulnerabile pentru ca apa să se 
scurgă mai uşor. Nici această metodă însă nu 
a fost una eficientă. O altă problemă şi mai 
serioasă decît gurile de canalizare pluvială 
este starea în care se află rîul Bîc. Potrivit lui 
Cheptenaru, în unele zone ale capitalei, ni-
velul nămolului acumulat în rîu este la nivel 
cu carosabilul. „În aceste condiţii, apa nu are 
unde să se scurgă”, a declarat Cheptenaru. 
Potrivit specialiştilor, rîul Bîc trebuie de ur-
genţă curăţat, iar albia acestuia necesită a fi 
adîncită cu cel puţin 3-4 metri. Şi chiar dacă 

sistemul de 
c a n a l i z a -
re pluvială 
funcţionea-
ză perfect, 
acesta, po-
trivit lui 
Cheptenaru, 
necesită a fi 
reconstruit 
şi adaptat 
la condiţiile 
climaterice 
şi meteo-
rologice de 
astăzi. 

Pe ploaie stăm acasă     
Viceprimarul capitalei Nistor Grozavu, 

care ocupă în prezent postul de interimar al 
primarului general Dorin Chirtoacă, degrevat 
din funcţie pentru anticipatele din 29 iulie 
curent, a sugerat şoferilor particulari să evite 
zonele de rispc pe timp de ploaie. Şi asta pen-
tru că, aşa cum s-a exprimat Grozavu, situaţia 
este clară, „de ce să ne aventurăm cînd ştim 
care sînt consecinţele şi pe urmă aceşti şoferi 
vin cu pretenţii la administraţia publică loca-
lă”. Potrivit lui Grozavu, şoferii nu ascultă 
nici măcar de poliţia rutieră care, de fiecare 
dată, încearcă să sisteze circulaţia în cartie-
rele respective, dar nu le reuşeşte. Grozavu 

Ploile torenţiale dau mari bătăi de cap autorităţilor locale 
a adus un exemplu din Madrid, spunînd că 
a fost martorul unei situaţii similare în ora-
şul european şi a rămas surprins de faptul că 
şoferii evitau să circule în astfel de situaţii. 
Pe de altă parte, Nistor Grozavu a comunicat 
că ambele proiecte – reconstrucţia sistemului 
de canalizare şi curăţarea rîului Bîc – sînt la 
etapa de examinare. Cînd vor fi la etapa de 
executare, nu se ştie. 

Şcolile au suferit cel mai mult 
Ploile abundente din capitală au dat bă-

tăi de cap nu doar şoferilor, care trebuie să-şi 
schimbe maşinile pe bărci. Şuvoaiele de apă 
au pătruns şi în instituţii de învăţămînt şco-
lar şi preşcolar din capitală. Subsolurile mai 
multor şcoli şi grădiniţe au fost inundate, iar 
în cazul altor instituţii au fost afectate etajele 
de sus, din cauză că acoperişurile sînt fisura-
te, iar apa s-a scurs pe pereţii sălilor de clasă. 
„S-a lucrat în vederea scoaterii apei din sub-
soluri. O parte din aceste instituţii sînt incluse 
în programul de reparaţii parţiale de acest an, 
ce prevede şi repararea acoperişurilor, alte 
instituţii urmează să fie incluse în acest pro-
gram drept urmare a inundaţiilor recente”, a 
declarat Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şefa 
Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport.  Potrivit 
autorităţilor locale, ploaia a afectat şi spitalul 
pentru copii „Valentin Ignatenco”. „La admi-
nistraţie a ajuns apa din cauza acoperişului, 
iar subsolul a fost inundat din cauza lipsei 
unui baraj”, a declarat Mihai Moldovanu, 
şeful direcţiei municipale a sănătăţii. Elife-
rii Haruţa, şeful asociaţiei „Spaţiile Verzi”, a 
spus că în urma ploii şi a vîntului au căzut 17 
arbori, care au rupt cîteva cabluri electrice. 
Pretorii de sectoare ale capitalei  au anunţat 
că au înregistrat mai multe plîngeri de la ce-
tăţeni, care spun că au fost inundate subso-
lurile blocurilor sau că la etajele superioare 
plouă din cauza acoperişurilor şubrede. O to-
talizare în acest sens înca nu s-a efectuat.

L. D. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Con-
curenţei a iniţiat analiza mediului concuren-
ţial pe piaţa serviciilor de comercializare în 
reţelele unităţilor de comerţ cu amănuntul 
(supermarketuri) din mun. Chişinău.

Potrivit ANPC, ca urmare a sesizărilor 
din partea agenţilor economici, au fost de-
pistate semne că supermarketurile abuzează 
de puterea lor de cumpărare în relaţiile cu 
producătorii autohtoni  şi alţi furnizori de 
mărfuri. Supermarketurile refuză neînteme-
iat să primească mărfuri de la producătorii 
autohtoni şi alţi furnizori, de asemenea fa-
vorizează comercializarea produselor de im-
port.

În aceste condiţii sortimentul de mărfuri 
scade, iar consumatorii sînt lipsiţi de dreptul 
la alegere şi sînt nevoiţi să caute mărfurile 
autohtone în magazinele specializate ale pro-
ducătorilor autohtoni.

Analiza mediului concurenţial pe piaţa 
dată va permite ANPC să aprecieze care sînt 
efectele activităţii supermarketurilor asupra 
producătorilor autohtoni, altor furnizori, ma-
gazinelor mici şi consumatorilor.

Totodată, ANPC invită toţi agenţii eco-
nomici interesaţi de cazul dat şi care au fost 
afectaţi de activitatea supermarketelor să 
sesizeze Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei (mun. Chişinău,bdul Ştefan cel 
Mare, 73, pe adresa de e-mail: office@anpc.
md, sau la nr. de telefon. 27-34-43).

Nota: ANPC a fost creată prin Hotărîrea 
Parlamentului Nr. 21-XVI din 16.02.2007, 
ca autoritate permanentă în administraţia 
publică centrală, avînd ca scop promovarea 
politicii statului în domeniul protecţiei con-
curenţei, limitarea şi reprimarea activităţii 
anticoncurenţă a agenţilor economici, a au-
torităţilor administraţiei publice, precum şi 
efectuarea controlului asupra executării le-
gislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

Agenţia naţională pentru protecţia  
Concurenţei a iniţiat investigarea 

practicilor neloiale aplicate de 
supermarketurile din Chişinau
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu dacă poate fi concediat salari-
atul după stabilirea invalidităţii în urma unui 
accident de muncă sau a unei boli profesiona-
le.

Dumitru Vartic,
Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎngă

Conform Legii privind 
accesul la informaţie, dacă 
accesul   la  informaţiile,  do-
cumentele  solicitate   este 
parţial  limitat,  furnizorii  de 
informaţii sînt obligaţi  să  
prezinte solicitanţilor   păr-
ţile  documentului,  accesul  
la  care  nu   conţine restricţii  
conform  legislaţiei, indicîn-
du-se în  locurile  porţiunilor 
omise   una   din  următoarele  
sintagme:  „secret  de  stat”,   
„secret comercial”,   „infor-
maţie   confidenţială  despre   

persoană”.   Nu se vor  im-
pune  restricţii ale libertăţii 
de informare  decît dacă  fur-
nizorul  de  informaţii  poate  
demonstra  că  restricţia  este 
reglementată prin lege organi-
că şi necesară într-o societate 
democratică pentru  apăra-
rea  drepturilor şi intereselor 
legitime ale persoanei  sau 
protecţiei securităţii naţionale 
şi că prejudiciul adus acestor 
drepturi şi  interese  ar  fi  mai 
mare decît  interesul  public  
în  cunoaşterea informaţiei.

Potrivit  articolului  76  
din Codul muncii,  în cazul 
stabilirii pe un termen de-
terminat a gradului de in-
validitate ca urmare a unui 
accident  de muncă ori a 
unei boli profesionale, con-
tractul individual de muncă 
al salariatului respectiv se 
suspendă în circumstanţe ce 
nu depind de voinţa părţi-
lor, adică acesta nu poate fi 
concediat. În cazul stabilirii 
invalidităţii din motivele 
specificate mai sus fără in-
dicarea termenului de reex-
pertizare, salariatul poate fi 
concediat în temeiul artico-
lului 86 alineatul (1) litera 
d) din acelaşi cod (constata-

rea faptului că salariatul nu 
corespunde funcţiei deţinu-
te sau muncii prestate din 
cauza stării de sănătate, în 
conformitate cu certificatul 
medical). Salariatul care a 
devenit invalid (inclusiv din 
motivele sus-menţionate), 
dar este parţial apt de mun-
că, poate fi concediat numai 
în cazul refuzului acestuia 
de a fi transferat la o altă 
muncă pentru motive de să-
nătate, conform certificatu-
lui medical. În cazul în care 
la întreprindere (instituţie) 
lipseşte un loc de muncă co-
respunzător (o muncă mai 
uşoară), salariatul respectiv 
poate fi concediat.

? Vreau să ştiu ce reguli legale există în cazul 
în care accesul la informaţie este parţial limitat. 

Victor Dîrzu,
Chişinău 

Articolul 91 din Codul 
muncii prevede că în scopul 
asigurării drepturilor şi liber-
tăţilor omului şi cetăţeanului, 
în procesul prelucrării datelor 
personale ale salariatului, an-
gajatorul şi reprezentanţii lui 

sînt obligaţi să respecte urmă-
toarele cerinţe:

a) prelucrarea datelor per-
sonale ale salariatului poate fi 
efectuată exclusiv în scopul 
îndeplinirii prevederilor le-
gislaţiei în vigoare, acordării 
de asistenţă la angajare, ins-
truirii şi avansării în serviciu, 
asigurării securităţii persona-
le a salariatului, controlului 
volumului şi calităţii lucrului 
îndeplinit şi asigurării integri-
tăţii bunurilor unităţii;

b) la determinarea volu-
mului şi conţinutului datelor 
personale ale salariatului ce 
urmează a fi prelucrate, anga-
jatorul este obligat să se con-
ducă de legislaţia în vigoare;

c) toate datele personale 
urmează a fi preluate de la 
salariat sau din sursa indicată 
de acesta;

d) angajatorul nu este în 
drept să obţină şi să prelucre-
ze date referitoare la convin-
gerile politice şi religioase ale 
salariatului, precum şi la viaţa 
privată a acestuia. În cazurile 

Protecţia datelor personale ale salariatului
prevăzute de lege, angajato-
rul poate cere şi prelucra date 
despre viaţa privată a salari-
atului numai cu acordul scris 
al acestuia;

e) angajatorul nu este în 
drept să obţină şi să prelucre-

ze date privind apartenenţa 
salariatului la sindicate, aso-
ciaţii obşteşti şi religioase, 
partide şi alte organizaţii so-
cial-politice, cu excepţia ca-
zurilor prevăzute de lege; 

f) la adoptarea unei deci-
zii care afectează interesele 
salariatului, angajatorul nu 
este în drept să se bazeze pe 
datele personale ale salariatu-
lui obţinute exclusiv în urma 
prelucrării automatizate sau 
pe cale electronică;

g) protecţia datelor per-
sonale ale salariatului contra 
utilizării ilegale sau pierderii 
este asigurată din contul an-
gajatorului;

h) salariaţii şi reprezen-
tanţii lor trebuie să fie fami-
liarizaţi, sub semnătură, cu 
documentele vizînd modul de 
prelucrare şi păstrare a date-
lor personale ale salariaţilor 
din unitate şi să fie informaţi 
despre drepturile şi obligaţiile 
lor în domeniul respectiv;

i) salariaţii nu trebuie să 
renunţe la drepturile lor pri-

vind păstrarea şi protecţia da-
telor personale;

j) angajatorii, salariaţii 
şi reprezentanţii lor trebuie 
să elaboreze în comun mă-
surile de protecţie a datelor 
personale ale salariaţilor. 
       La transmiterea datelor 
personale ale salariatului, an-
gajatorul trebuie să respecte 
următoarele cerinţe:

 a) să nu comunice unor 
terţi datele personale ale sa-
lariatului fără acordul scris 
al acestuia, cu excepţia cazu-
rilor în care acest lucru este 
necesar în scopul prevenirii 
unui pericol pentru viaţa sau 
sănătatea salariatului, pre-
cum şi a cazurilor prevăzute 
de lege;

b) să nu comunice datele 
personale ale salariatului în 
scopuri comerciale fără acor-
dul scris al acestuia;

c) să prevină persoanele 
care primesc datele persona-
le ale salariatului despre fap-
tul că acestea pot fi utilizate 
doar în scopurile pentru care 
au fost comunicate şi să cea-
ră persoanelor în cauză con-
firmarea în scris a respectării 
acestei reguli. Persoanele 
care primesc datele persona-
le ale salariatului sînt obli-
gate să respecte regimul de 
confidenţialitate, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege;

d) să permită accesul la 
datele personale ale salaria-
tului doar persoanelor împu-
ternicite în acest sens, care, la 
rîndul lor, au dreptul să soli-
cite numai datele personale 
necesare exercitării unor atri-
buţii concrete; 

e) să nu solicite informaţii 
privind starea sănătăţii salari-
atului, cu excepţia datelor ce 
vizează capacitatea salariatu-
lui de a-şi îndeplini obligaţii-
le de muncă;

f) să transmită reprezen-
tanţilor salariaţilor datele 
personale ale salariatului în 

modul prevăzut de prezentul 
cod şi să limiteze această in-
formaţie numai la acele date 
personale care sînt necesare 
exercitării de către reprezen-
tanţii respectivi a atribuţiilor 
lor.

În scopul asigurării pro-
tecţiei datelor sale personale 
care se păstrează la angajator, 
salariatul are dreptul:

a) de a primi informaţia 
deplină despre datele sale 
personale şi modul de prelu-
crare a acestora;

b) de a avea acces liber şi 
gratuit la datele sale persona-
le, inclusiv dreptul la copie de 
pe orice act juridic care con-
ţine datele sale personale, cu 
excepţia cazurilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare;

c) de a-şi desemna repre-
zentanţii pentru protecţia da-
telor sale personale;

d) de a avea acces la in-
formaţia cu caracter medical 
ce-l vizează, inclusiv prin in-
termediul lucrătorului medi-
cal, la alegerea sa;

e) de a cere excluderea sau 
rectificarea datelor personale 
incorecte şi/sau incomplete, 
precum şi a datelor prelucrate 
cu încălcarea cerinţelor pre-
zentului cod. În cazul în care 
angajatorul refuză să excludă 
sau să rectifice datele perso-
nale incorecte, salariatul este 
în drept să notifice în scris 
angajatorului dezacordul său 
motivat;

f) de a ataca în instanţa 
de judecată orice acţiuni sau 
inacţiuni ilegale ale angaja-
torului admise la obţinerea, 
păstrarea, prelucrarea şi pro-
tecţia datelor personale ale 
salariatului.

Persoanele vinovate de în-
călcarea normelor privind ob-
ţinerea, păstrarea, prelucrarea 
şi protecţia datelor personale 
ale salariatului poartă răspun-
dere conform legislaţiei în 
vigoare.

6 automobile în 4 luni  
Procuratura sect. Ciocana, mun. Chişinău a remis în ju-

decată cauza penală de învinuire a lui Branişte Marin de co-
miterea unui furt în proporţii deosebit de mari.

Procurorii îl învinuiesc pe Branişte M. că în perioada 
septembrie 2000 - ianuarie 2001, a sustras pe ascuns bunuri 
materiale în sumă de aproximativ 400 mii lei.

Astfel, prin culegere de chei, Branişte M. a sustras 6 au-
tomobile care erau parcate în capitală, şi anume: 3 Audi,  2 
Wolkswagen  şi 1 Mercedes.

Este de menţionat faptul că Branişte M. a fost dat în cău-
tare, fiind reţinut şi extrădat din Republica Cehă.

În cazul în care vina acestuia va fi demonstrată, el riscă o 
pedeapsă de la 7 la 12 ani închisoare.

Femeie condamnată la 9 ani
Recent, prin sentinţa judecătoriei Rîşcani, mun. Chişi-

nău, Lisnic Aliona (34 ani) a fost recunoscută vinovată de 
însuşirea în proporţii deosebit de mari a bunurilor, fiind con-
damnată la 9 ani închisoare.   

Potrivit sentinţei, femeia în 2005 şi 2006, prin înşelăciu-
ne şi abuz de încredere, sub pretextul procurării apartamen-
telor în mun. Chişinău, a însuşit de la 2 cetăţeni peste 126 
mii lei.

Pentru a convinge persoanele de faptul că banii primiţi 
vor fi rambursaţi, Lisnic A. semna recipise prin care se an-
gaja să restituie suma de bani. 

Ulterior escroaca îşi schimba locul 
de trai şi numerele de telefon mobil.

Pînă la moment părţilor vătămate nu 
le-au fost restituite pagubele cauzate.

Este de menţionat faptul că Lisnic A. 
în decembrie 2006 a mai fost condamna-
tă pentru escrocherie la 3 ani închisoare, 
ani care au fost adăugaţi la pedeapsa ac-
tuală.

Sentinţa cu drept de atac conform 
legii.

Şansă ratată
Untilo Ion (27 ani), în anul 2008 a 

fost condamnat pentru vătămarea inten-
ţionată medie a integrităţii corporale la 3 ani închisoare, fiindu-
i stabilit termen de probă de un an.

Tînărul şi-a ratat şansa de a porni pe calea cea dreaptă şi 
repetat a ajuns pe banca acuzaţilor, fiind învinuit de faptul că 
în aprilie 2009, aflîndu-se în s. Bîc, com. Bubuieci, mun. Chi-
şinău, i-a aplicat unei persoane lovituri cu pumnii şi o bîtă de 
lemn, după ce   i-a sustras telefonul mobil, staţia radio persona-
lă, bani şi un lănţişor de argint, cauzînd părţii vătămate daune 
în suma de peste 4 mii lei.

Pentru infracţiunea comisă, prin sentinţa Judecătoriei Cio-
cana, mun. Chişinău, Untilo I. a fost condamnat la 6 ani închi-
soare, fiindu-i adăugat parţial din pedeapsa neexecutată de 3 
ani închisoare şi stabilită pedeapsa definitivă 6 ani 6 luni.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege.

JOHNATTAN 
JERUSALAYEM 

NETANYAHU 
trimis în judecată
Astăzi, procurorii secţiei exer-

citare a urmăririi penale în cauze 
excepţionale a Procuraturii Gene-
rale au trimis instanţei de judecată 
cauza penală în privinţa lui JOH-
NATTAN JERUSALAYEM NE-
TANYAHU.

Ultimul este învinuit de procu-
rori de participare activă la dezordinile în masă din 7 aprilie 
curent.

Amintim că, în cadrul examinării cauzei penale pe faptul 
organizării şi participării la dezordini în masă şi acţiunilor 
întreprinse de uzurpare a puterii de stat, a fost reţinut cetă-
ţeanul României JOHNATTAN JERUSALAYEM NETAN-
YAHU.

La 9 aprilie curent, în cadrul percheziţiei la locul de şe-
dere a acestuia, au fost depistate şi ridicate hărţi multiplicate 
ale oraşului Chişinău, fotografii ale clădirilor administra-
tive, inclusiv ale Parlamentului,şi Preşedinţiei şi sticle cu 
substanţe inflamabile special adaptate.

Respectiva cauză penală a fost remisă judecătoriei sect. 
Buiucani spre competentă soluţionare.        

Procuratura Generală
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Camsicor” rn. Briceni, pentru 
data de 28 iulie 2009, ora 13.40, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Diazchim”.

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

Judecător                                                S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Ionast Prod” or. Lăpuşna, pentru 
data de 28 iulie 2009, ora 13.40, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Diazchim”.

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

Judecător                                                      S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Ristin-Lux” Bubuieci, pentru 
data de 13 august 2009, ora 15.20, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Diazchim”.

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

Judecător                                                      S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Lucet-Comerţ”, pentru data de 3 august 2009, ora 11.10, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Repost-
Com”, privind încasarea sumei de 10 524,33 lei.

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 „Hidroconfort”, pentru data de 3 august 2009, ora 9.40, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC „Cvin-Com” 
SRL, privind încasarea sumei de 4258,06 lei.

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 „Cleolina”, pentru data de 4 august 2009, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC „Lactica 
Plus” SRL, privind încasarea sumei de 9717 lei.

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 „Veclin-Com”, pentru data de 4 august 2009, ora 10.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Chîr-
mula Prim”, privind încasarea sumei de 165 635, 08 lei.

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 „Alspav Prim”, pentru data de 5 august 2009, ora 9.20, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, 
et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „JLC”, 
privind încasarea sumei de 1680,80 lei.

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 „Perspectiva Plus” cu 
sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor nr. 90, pentru data de 3 
august 2009, ora 9.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Policontract” mun. Chişinău.

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

Judecător                                            Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului AO „Protecţia Consumato-
rilor”, pentru data de 10 august 2009, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de IÎP „Liceul Evrica”, privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                                      I. gancear

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cassa Panca”, pentru 
data de 22 septembrie 2009, ora 11.40, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de SRL „AVN Dragoş”.

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

Judecător                                                        Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Fantastic Video”, 
pentru data de 8 octombrie 2009, ora 11.20, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de SRL „AVN Dragoş”.

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

Judecător                                                         Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gyrbya Eremey, pentru data de 30 iulie 2009, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît 
pe cauza intentată de Girbia Ludmila.

Judecător                                                        Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Erhan Cristina, pentru data de 7 august 2009, ora 11.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamată pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex-Prest”, 
privind încasarea sumei.

Judecător                                                          A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Franţuz Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut mun. Chişinău, 
str. Drumul Schinoasei nr. 1/2, apt. 40, pentru data de 14 au-
gust 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Ţurcan Vladimir, privind încasarea dobînzii de întîrziere.

Judecător                                                   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Esina Nadejda Vic-
tor a.n. 25.07.1986, cu ultimul dom. cunoscut mun. Chişinău, 
str. Buiucani nr. 6, apt. 20,  pentru data de 3 august 2009, ora 
14.15, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de BC „Moldova-
Agroindbank” SA,  privind încasarea datoriei bancare.

Judecător                                                       n. Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bahmacenco 
Ivan Andrei, a.n. 11.06.1950, cu ultimul dom. cunoscut mun. 
Chişinău, or. Durleşti str. Gribov nr. 4, apt. 6,  pentru data de 3 
august 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
BC „Moldova-Agroindbank” SA,  privind încasarea datoriei 
bancare.

Judecător                                                       n. Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Boicu Ion, pentru 
data de 31 iulie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Boicu Snejana.

Judecător                                                          S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Rişilian Olesea, pentru data de 10 august 2009, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată SA „Livservcom” în proces 
de insolvabilitate către Rişilian Piotr, Rişilian Galina, Rişilian 
Mihail, Rişilian Olesea, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                  Olga Cojocaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Stolearov Leonid, pentru data de 2 septembrie 2009, ora 
9.10, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 613) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată Cecrîghina Tamara, 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                           A. Panov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vaţuro Sergiu, 
pentru data de 17 septembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de Bunescu Aurica, privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător                                                      Silvia gîrbu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Guba Iurie Vasile, 
pentru data de 23 iulie 2009, ora 13.15, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă inten-
tată de Olga Guba, privind desfacerea căsătoriei şi încasarea 
pensiei pentru întreţinerea copilului minor.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Koseoglu Gural, pen-
tru data de 25 septembrie 2009, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de Gavriliţă Lilia, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                     Iurie Potînga

Citaţii în judecată

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

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

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

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

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Căruta Sergiu, pentru 
data de 6 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de Turcan Eleonora, Coştei V. către CIA Asito, Căruta Sergiu, 
Secara Veaceslav.

Judecător                                                   Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secara Veaceslav, pen-
tru data de 6 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de Turcan Eleonora, Coştei V. către CIA Asito, Căruta Sergiu, 
Secara Veaceslav, privind încasarea datoriei.

Judecătoror                                                 Iurie Potînga
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Holban Vitalie, pentru 
data de 28 iulie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Mîndru Rada, privind stabilirea domiciliului copi-
lului minor.

Judecător                                                     Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Frunză Călin, pentru 
data de 3 august 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Buliga Cătălin, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Vladislav Clima
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tureţchi Dumitru, pentru data de 31 iulie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 14) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Tiscenco Larisa, privind stabilirea 
paternităţii şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                       Valentina garabagiu
www

Judecătoria Basarabeasca solicită prezentarea cet. Caşu Iurie 
Alexei,  pentru data de 30 iulie 2009, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (or. Basarabeasca, str. Gării  nr.14) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Caşu Lilia,  privind desfacerea că-
sătoriei.

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

Preşedintele judecătoriei
Basarabeasca                                             V. Carapirea                                                                       

www
Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Rotari Ivan Ale-

xei,  pentru data de 3 august 2009, ora 9.00, la şedinţa de judeca-
tă (or. Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir.1) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Alexandru negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Dragunov Vic-
tor,  pentru data de 5 august 2009, ora 9.00, la şedinţa de judeca-
tă (or. Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir.1) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                               Alexandru negru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului Za-
cuţel Angela, Chişinău, pentru data de 24 iulie 2009, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Ştepu Serghei.

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

Judecător                                                       S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Neostar Market”, pentru data de 7 august 2009, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de ICS „Varda” SRL, 
privind încasarea sumei de 5609,65 lei.

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

Judecător     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului ÎI „Muzica”, pentru data de 13 
august 2009, ora 14.15, la şedinţă de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de SRL „S. B. Trade”, privind încasrea datoriei.

Judecător                                                        I. gancear



Dreptul8 VINerI, 17 IulIe 2009

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Natalia Crîşmari, judecător Dubăsari; Ala Rotaru, 
judecător Bălţi; Petru Codreanu, vicepreşedintele 
judecătoriei Călăraşi; Vitalie Mironov, judecător 
Sîngerei; Elena Mihailenco, procuror, şef al Sec-
ţiei judiciar-civile din cadrul Direcţiei judiciare a 
Procuraturii Generale; Stoinov Vasilii, procuror al 
rn. Taraclia; Iurie Vrabii, procuror al rn. Drochia; 
Mircea Roşioru, procuror, şef interimar al servi-
ciului coordonare, organizare şi control al secţiei 
judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a 
Procuraturii Generale.                                                        

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

w Jocul de cărţi   a fost inventat 
de chinezi în 1120.
w Clipsul sau „clema” de hîtie 

a fost inventată de norvegianul Johan 
Vaaler în 1899. Din cauză că norve-
gienii nu au avut legea patentului la 
acea vreme, el a trebuit să călătoreas-
că în Germania unde a primit patentul 
în 1900. Americanii i l-au acordat în 
1901.

w Ruşii cumpără skateboard-uri din Statele Unite, dar 
nu pentru distracţie. Ei văd în asta un răspuns la nevoile de 
transport în ţară, din cauză că skateboard-ul este mai ieftin 
decît bicicleta şi ocupă un spaţiu mai mic. Primul skate-
board a apărut la instructorii de şcoală, pentru ca aceştia 
să-i poată învăţa pe copii cum să le folosească.
w Romanii au inventat felicitarea (vederea). Cîteva 

exemple au fost găsite în săpăturile arheologice lîngă zidul 
lui Adrian, în Anglia. Una a fost o invitaţie la o zi de naşte-
re, alta a fost o cerere pentru ca cineva din Roma să trimită 
soldaţilor mai mulţi ciorapi şi lenjerie în Anglia!
w Umbrela a fost inventată de mai mult de 4000 de ani. 

Au fost dovezi ale existenţei umbrelei în arta străveche în 
Asiria, Grecia, Egipt şi China. Europenii de mai tîrziu au 
făcut umbrele din lemn sau oase de balenă şi acoperite cu 
vopsea în ulei.

Un director de şcoală pedepsit de elevi
Directorul unei şcoli din New York a petrecut o noap-

te pe acoperişul instituţiei, după ce a pierdut un pariu făcut 
cu elevii. Scott Davies le-a spus celor 700 de elevi ai şcolii 
Harrington Park că dacă vor reuşi să citească 10 000 de cărţi 
într-un anumit interval de timp, va face orice. Elevii au decis 
să-l trimită într-o excursie pe acoperişul clădirii. Directorul 
şi-a luat cu sine un rucsac şi un cort şi a dormit confortabil 
pe acoperiş.

Barack Obama şi Nicolas Sarkozy au fost 
surprinşi admirînd o tînără

Ce-i frumos şi lui 
Dumnezeu îi place! Şi cu 
siguranţă şi lui Barack 
Obama şi lui Nicolas Sar-
kozy. Preşedintele ameri-
can şi omologul său fran-
cez au fost surprinşi cînd 
admirau cu insistenţă silu-
eta zveltă a unei tinere.

S-a întîmplat în Italia, 
la summitul G8 care are 
loc în localitatea Aquila. 
Liderii G8 s-au întîlnit cu 

delegaţia de juniori a summitului şi, la final, s-au adunat cu 
toţii la o fotografie de grup.

În timp ce fiecare îşi ocupa locul în faţa jurnaliştilor, Ba-
rack Obama şi Nicolas Sarkozy şi-au aţintit privirile pentru 
cîteva clipe pe formele unei tinere.

Din cauza proliferării 
programelor software pen-
tru spionat telefoane mobi-
le, oricine poate transfera 

un soft de ascultare pe ori-
ce astfel de terminal mobil. 
S-a ajuns astfel în situaţia că 
aproximativ 5% dintre tele-
foanele mobile ce funcţionea-
ză în România şi care aparţin 
unor firme sau persoane parti-
culare să fie ascultate de către 
alte persoane fizice.

Estimarea îi aparţine lui 
Max Maiellaro, directorul 
Agatha Christie Investigati-
on, o companie de investigaţii 
private din Milano.

În opinia acestuia, pro-
centul de telefoane spionate 
în România este egal cu cel 

al mobilelor interceptate în 
ţări precum Italia, Grecia şi 
Spania. Acest fenomen exis-
tă, chiar dacă la o scară mai 

mică, şi în Franţa sau Ger-
mania, aici nivelul intercep-
tărilor fiind de 3%. La rîndul 
său, James Atkinson, expert 
în securitatea telefoanelor la 
firma Granite Island Group, 
din Gloucester, Massachu-
setts, susţine că şi în Statele 
Unite procentul telefoanelor 
interceptate este de 3%.

Cine pe cine ascultă?
Potrivit experţilor, cele 

mai multe telefoane mobile 
spionate au fost comandate 
de către soţ/soţie, iubit/iubită, 
părinţi sau colegi de serviciu. 
Mai mult, unii angajaţi speră 

să afle afaceri ilegale ale şefi-
lor direcţi, pentru a le raporta 
directorilor companiilor la 
care lucrează, sub acoperi-

rea anonimatului. Cei mai 
vulnerabili în faţa acestui tip 
de spionaj sînt utilizatorii de 
iPhone, BlackBerry şi alte ti-
puri de smartphone-uri.

Programele se vînd on 
line

În marea lor majoritate, 
telefoanele mai sofisticate 
sînt echipate cu funcţii pre-
cum bluetooth sau posibilita-
te de conectare Wi-Fi. Dacă 
acestea sînt lăsate permanent 
deschise sau sînt nesecuriza-
te, oricine poate prelua con-
trolul aparatului de la distanţă 
sau îi poate livra un program-

spion. Cele mai recente pro-
grame de acest gen sînt atît de 
avansate încît permit chiar şi 
transformarea telefonului în 
microfon, chiar dacă nu se 
efectuează nici un apel. Ast-
fel, ,,spionul” poate să asculte 
pe lîngă convorbiri telefonice 
şi tot ceea ce se discută într-o 
cameră vecină ori chiar aflată 
în cealaltă parte a globului, 
unde se află telefonul inter-
ceptat. Softurile care fac posi-
bil acest lucru sînt foarte ief-
tine, pot fi luate de pe Internet 
(peste 200 de companii vînd 
astfel de programe cu preţuri 
cuprinse între 50 şi 300 de 
dolari) şi nu este nevoie de 
cunoştinţe speciale pentru a 
se face transferul.

Ce e de făcut?
Prin urmare, este mai 

mult decît indicat să nu vă 
mai lăsaţi bluetooth-ul sau 
conexiunea Wi-Fi perma-
nent activate şi nesecurizate. 
De asemenea, ca şi în cazul 
e-mail-urilor care conţin ata-
şamente suspecte, nu auto-
rizaţi automat transferul de 
fişiere, chiar dacă solicitarea 
vine din partea unei persoa-
ne cunoscute. Verificaţi în-
totdeauna ce fişier aţi primit 
şi ce face acesta. În acest fel, 
rămîne doar ca cel care vrea 
să vă spioneze să pună mîna 
pe telefonul dvs şi să autori-
zeze transferul, care durează 
doar cîteva minute. Este sin-
gura parte mai dificilă, iar în 
acest caz, totul ţine de vigi-
lenţa dvs în legătură cu locul 
unde vă lăsaţi telefonul sau 
pe mîinile cui îl lăsaţi.

Momentul n-a scăpat unui fotoreporter care a imortalizat 
figurile ,,vinovate” ale celor doi preşedinţi.

Biciuite în piaţă pentru că purtau pantaloni
Mai multe femei din Sudan au fost biciuite în piaţa 

publică din Khartoum drept pedeapsă 
pentru că ,,s-au îmbrăcat indecent”, 
adică au purtat pantaloni, potrivit măr-
turiilor unei jurnaliste arestate împreu-
nă cu ele.

Lubna Ahmed al-Hussein, care a pri-
mit 40 de lovituri de bici, a povestit cum 
ea şi alte 12 femei îmbrăcate în panta-
loni au fost arestate în timp ce se aflau 
într-un restaurant din capitala sudaneză 
Khartoum.

Ziarista a mai declarat pentru postul 
britanic de televiziune că celelalte femei 
au scăpat cu doar zece lovituri de bici 
dupa ce s-au declarat vinovate de acuza-
ţiile ce li se aduceau.

Se pare însă că ofiţerii de poliţie care le-au ridicat ştiau şi 
că tinerele erau din regiunile creştine ale ţării. În Khartoum, 
spre deosebire de Sudanul de Sud, se conduce pe baza legii 
islamice – sharia.

,,Eram îmbracată cu o pereche de pantaloni şi cu o bluză, 
iar cele zece fete care au fost biciuite erau îmbrăcate asemă-
nător ca mine”, a adaugat al-Hussein. Îmbrăcămintea inde-
centă se pedepseşte, în conformitate cu legea islamică, cu 40 
de lovituri de bici.

Maşina din mîncare
Studenţii de la Universitatea din Warwick, Marea Britanie, 

au construit maşina de curse, Eco One, aproape integral din 
mîncare. Eco One are o carcasă fabricată din cînepă, pneurile 
sînt din cartofi şi frînele din nuci de acaju. Eco One functio-
nează doar pe bază de biocombustibili. Deşi a fost concepută 
pentru a atinge o viteză maximă de 241 km/h, coordonatorul 
proiectului a considerat că este prea mult şi a redus viteza ma-
ximă la 201 km/h.

Oglinzi vorbitoare
Un lanţ de magazine din New York, inspirat de povestea 

Albei-ca-Zăpada, va fi dotat cu primele oglinzi vorbitoare, 
scrie presa americană. Oglinzile magice, bazate pe un sistem 
video, vor permite clientelor să-şi aleagă hainele care li se po-
trivesc cu ajutorul unei echipe de stilişti, care le vor da sfaturi 
prin „vocea” oglinzilor. Prima interesată de invenţie este casa 
de moda Prada.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că 

sînteţi abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămâne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C a l e i d o s c o p

nu vă lăsaţi spionaţi cu propriul telefon


