
Prim-ministrul Vlad Filat a susţinut la 19 iulie o confe-
rinţă de presă privind organizarea condiţiilor de vot la Refe-
rendumul din 5 septembrie 2010 pentru cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi în străinătate. 

Prim-ministrul a reite-
rat angajamentul ferm al 
Guvernului de a consolida 
relaţia cu cetăţenii Republi-
cii Moldova aflaţi temporar 
peste hotarele ţării. 

În acest sens, Vlad Fi-
lat a spus că Guvernul a 
realizat un şir de acţiuni, 
inclusiv crearea cadrului 
politicii guvernamentale în 

domeniu prin stabilirea obiectivului de protejare a drepturi-
lor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi în străinătate în Programul de activitate al Guvernului. 

Premierul a menţionat, în context, modificările la legis-
laţie care vizează anularea achitării obligatorii a dreptului de 
import asupra mijlocului de transport la intrarea în ţară şi 
deschiderea unor misiuni diplomatice şi consulare noi în ţări-
le cu un număr mare de cetăţeni ai Republicii Moldova. 

Premierul a mai menţionat că şi semnarea Acordului de 
protecţie socială cu România vine în sprijinul cetăţenilor 
moldoveni aflaţi în această ţară. 

„Sîntem în negocieri pentru a semna astfel de acorduri şi 
cu Austria, Italia, Ungaria. Totodată, sînt planificate consul-
tări pe această temă cu mai multe state din Uniunea Europea-
nă”, a precizat prim-ministrul. 
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Angajaţii S.A. 
„Moldcarton” îşi vor 
primi restanţele 
la salariu 

Cinci tineri moldoveni au 
dus de nas mai mulţi 
americani şi cîteva 
instituţii financiare 
autohtone

Eforturi comune 
în combaterea 
ilegalităţilor 
transfrontaliere

 (David Lloyd George)

Vlad Filat şi-a exprimat convingerea că semnarea acor-
dului cu SUA privind facilitarea procedurilor de eliberare a 
vizelor pentru cetăţenii RM şi a acordului privind micul trafic 
de frontieră cu România, precum şi inaugurarea consulatelor 
generale ale României la Cahul şi Bălţi, sînt acţiuni care vor 
contribui la facilitarea circulaţiei cetăţenilor ţării noastre. 

Prim-ministrul a spus că, urmare a unor acţiuni energice 
pe care Guvernul le-a întreprins pe plan intern şi extern, pe 
15 iunie anul curent, a fost lansat dialogul RM-UE privind 
liberalizarea regimului de vize. 

„Astfel, pentru prima dată, cetăţenii Republicii Moldova 
au obţinut o perspectivă clară de a beneficia de un regim de 
călătorie fără vize în Europa”, a accentuat Vlad Filat. 

Totodată, avînd în vedere numărul mare de conaţionali 
aflaţi în străinătate, Guvernul a propus crearea Agenţiei pen-
tru relaţia cu persoanele originare din RM de peste hotare. 

Premierul şi-a exprimat regretul că această iniţiativă nu 
a fost susţinută de Parlament, precizînd că Guvernul urmea-
ză să acţioneze conform atribuţiilor şi drepturilor oferite de 
Constituţie în acest sens. 

Prim-ministrul a declarat că Guvernul îşi propune să cree-
ze condiţiile necesare, astfel încît concetăţenii noştri din stră-
inătate să-şi poată exprima liber dreptul la vot. 

„Un element important în protejarea intereselor legitime 
ale cetăţenilor noştri aflaţi peste hotare este asigurarea exer-
citării dreptului de vot”, a spus Vlad Filat. 

Premierul a precizat că, pe lîngă cele 32 de secţii de vota-
re care sînt funcţionale deja în cadrul misiunilor diplomatice 
şi consulare, la care se mai adaugă cele două care sînt în curs 
de deschidere – la Madrid şi Iaşi, Guvernul a decis să propu-

nă Comisiei Elecorale Centrale deschiderea a 45 de secţii de 
vot suplimentare, în urma consultărilor cu statele-gazdă şi cu 
reprezentanţii diasporei din ţările respective. 

„Demersul nostru de a organiza referendumul şi alegerile 
în condiţii cît mai bune este sprijinit şi de partenerii externi ai 
Republicii Moldova, care şi-au anunţat deja suportul financi-
ar în acest sens, urmînd ca în perioada următoare să finalizăm 
aceste discuţii şi să accesăm fondurile respective”, a declarat 
prim-ministrul. 

Întrebat de jurnalişti despre costurile necesare pentru or-
ganizarea activităţii celor 79 de secţii de votare peste hotarele 
ţării, Vlad Filat a informat că suma estimativă se cifrează la 
120 de mii de euro, menţionînd că aceste mijloace financiare 
vor fi oferite ţării noastre de către partenerii de dezvoltare.

 

Moldova şi Bela-
rus sînt cointeresate 
să dezvolte relaţii de 
colaborare constructi-
ve şi reciproc avanta-
joase pe diverse pla-
nuri. Despre aceasta 
s-a discutat în timpul 
unei întîlniri dintre 
preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu şi pre-
şedintele Consiliului 
Republicii al Adună-
rii Naţionale a Repu-
blicii Belarus Anatol 
Rubinov în cadrul 
Conferinţei Mondi-
ale a Preşedinţilor 
de Parlament, care a 
avut loc la Geneva.

Interlocutorii au abordat 
subiectul implementării unui 

şir de proiecte co-
mune la nivel eco-
nomic, stabilirea 
unor parteneriate 
şi crearea între-
prinderilor mixte 
moldo-belaruse în 
vederea asigurării 
pieţelor de des-
facere ale celor 
două state cu pro-
duse şi servicii de 
calitate. 

P reşed in te le 
interimar a soli-
citat oficialului 
belarus stabilirea 
m e c a n i s m e l o r 

economice adecvate pentru 

a putea exporta vinurile din 
Republica Moldova pe piaţa 
belarusă.

Totodată, preşedintele a 
solicitat sprijin financiar din 
partea Republicii Belarus în 
vederea depăşirii consecinţe-
lor inundaţiilor care au afec-
tat Moldova, în mod prioritar 
pentru construcţia caselor de 
locuit pentru sinistraţi. 

Potrivit unui comunicat, 
Anatol Rubinov a adresat 
invitaţia preşedintelui Mihai 
Ghimpu de a efectua o vizită 
oficială în Belarus în cel mai 
apropiat timp pentru a stabili 
obiectivele de colaborare bi-
laterală şi regională.

GUVERNUL insistă 
ca judecătoriile economice să 

fie lichidate
I n s t a n ţ e l e 

economice vor fi 
lichidate în legis-
latura actuală sau 
în cea viitoare, 
se arată încreză-
tor ministrul Jus-
tiţiei. Alexandru 
Tănase spune că 
nu se va renun-
ţa la acest proiect, deoarece este o necesitate. Potrivit 
ministrului, un atare proiect a avut şi fosta guvernare, 
dar şi atunci „au existat multe interese care au dominat 
raţiunea de a curma aceste instanţe ca un focar de multe 
probleme”. 

Pe 8 iulie, Parlamentul a respins în lectura a doua 
proiectul de lege prin care se propunea lichidarea in-
stanţelor economice. Proiectul a fost susţinut doar de 48 
din cei 51 de deputaţi prezenţi în sală. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici.
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Guvernul şi-a reiterat angajamentul ferm de a 
consolida legătura cu cetăţenii Republicii Moldova 

aflaţi peste hotare

MIHAI  GHIMPU  A  FOST  INVITAT  
SĂ  EFECTUEZE  

O  VIZITĂ  OFICIALĂ  ÎN  BELARUS



Organizarea unui Summit OSCE în toamnă la As-
tana, agenda căruia va include priorităţi ca: necesitatea 
atingerii progresului în soluţionarea conflictelor exis-
tente, în particular, a celui transnistrean, consolidarea 
capacităţii OSCE în prevenirea şi reglementarea con-
flictelor şi a crizelor, consolidarea mecanismelor de 
control asupra armamentelor în Europa, inclusiv revi-
talizarea Tratatului FACE – acestea sînt punctele pentru 
care s-au pronunţat majoritatea statelor în cadrul reuni-
unii neformale a OSCE la nivel ministerial, care avut 
loc la Almaty, în perioada 16-17 iulie curent.

Şeful delegaţiei Republicii Moldova, viceminis-
trul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei 
Popov, a pledat pentru focusarea atenţiei comunităţii 
OSCE asupra conflictelor îndelungate, în particular a 
celui transnistrean, imperativ susţinut de marea parte 
a delegaţiilor. De asemenea, au fost prezentate ele-
mentele principale ale abordării procesului de reinte-
grare a ţării de către autorităţile de la Chişinău şi une-
le viziuni cu privire la perspectivele dialogului vizînd 
securitatea europeană.

Pe marginea reuniunii, viceministrul Andrei Popov 
a avut întrevederi bilaterale cu delegaţia Marii Britanii, 
cu Bogdan Aurescu, secretar de stat din cadrul MAE al 
României, cu Serghei Lebedev, secretarul executiv al 
CSI, precum şi cu alţi oficiali. 

Flashu
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Comisia Europeană oferă bani pentru 
sinistraţii moldoveni
Comisia Europeană a rambursat suma de 140 720 de euro 

utilizată de către Federaţia Internaţională a Crucii Roşii din Fon-
dul de Urgenţă în caz de Dezastre pentru ajutorarea sinistraţilor 
din Moldova. 

Din aceşti bani s-au cumpărat alimente, truse de igienă, apă, 
plapume şi lenjerie de pat pentru circa 8 mii de persoane care au 
avut de suferit în urma inundaţiilor. 

În total, CE are la dispoziţie 1,5 milioane de euro pentru 
rambursarea fondurilor utilizate în situaţii excepţionale. 

Fondul de Urgenţă în caz de Dezastre a fost înfiinţat în 1985 
şi este susţinut prin contribuţii din partea donatorilor. De fiecare 
dată cînd o Societate Naţională a Crucii Roşii sau a Semilunei 
Roşii are nevoie de sprijin financiar pentru a reacţiona imediat 
în faţa unui dezastru, aceasta poate solicita fonduri de la DREF 
ca un împrumut sau un grant. Pentru catastrofele la scară mică, 
Federaţia Internaţională a Crucii Roşii şi a Semilunei Roşii alocă 
subvenţii din partea Fondului, care poate fi apoi alimentat de 
către donatori. Acordul de contribuţie dintre FICRSR şi Comisia 
Europeană permite acesteia din urmă să alimenteze DREF în 
cazul unor operaţiuni umanitare.

Expoziţie cu vînzare a obiectelor 
confecţionate de deţinuţi întru 
ajutorarea sinistraţilor din lunca 
Prutului 
O expoziţie compusă din peste 60 de obiecte confecţionate 

manual de către deţinuţi a fost organizată pe 18 iulie 2010 în 
Grădina publică din Chişinău. 

Obiectele sunt lucrate exclusiv manual şi reprezintă manu-
facturi sculptate în lemn de nuc, stejar, tei şi cireş, dar şi alte ma-
teriale. Expoziţia include preponderent icoane cioplite în lemn 
cu chipuri de mucenici şi sfinţi creştini, crucifixuri, candelabre, 
suporturi pentru foto, sipete, tablouri, corăbioare, seturi de şah, 
table şi suporturi pentru birotică, dar şi cîteva macrameuri şi 
broderii, executate de femeile condamnate.

Obiectele expuse au fost colectate din aproximativ toate in-
stituţiile de detenţie şi au fost puse la dispoziţie de către deţinuţi 
cu speranţa ca banii obţinuţi de pe urma vînzărilor să fie direc-
ţionaţi în suportul sinistraţilor. Autorii lucrărilor au speranţa că 
măcar aşa ar putea fi alături de oamenii care au rămas fără case 
din cauza inundaţiilor.

Prezent la expoziţie, ministrul Justiţiei, dl Alexandru Tănase, 
a menţionat că durerea celor care au de suferit în urma inunda-
ţiilor din ultimele zile şi au rămas fără case este mult prea mare 
pentru a rămîne insensibili. Este important acest gest al persoa-
nelor aflate în detenţie, care se solidarizează cu persoanele aflate 
în dificultate ca urmare a inundaţiilor şi transmit astfel un mesaj 
către ceilalţi cetăţeni pentru a-i ajuta în aceste momente dificile.

Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ministerului au 
donat pînă acum în fondul deschis pentru susţinerea sinistraţilor 
peste 600 000 de lei. 

Notă: În Moldova există 17 instituţii penitenciare în care se 
deţin circa 6400 persoane. 

Rusia scapă de vize pentru Uniunea 
Europeană dacă îşi retrage trupele din 
Transnistria
Potrivit presei poloneze, propunerea i-ar fi fost făcută lideru-

lui de la Kremlin de către cancelarul german, Angela Merkel, în 
timpul unei conferinţe ruso-germane.

Nici preşedintele rus, nici responsabilul de la Kremlin cu 
politica externă nu ar fi răspuns ofertei făcute de Merkel. Dacă 
Germania reuşeşte să rezolve conflictul din Transnistria, ar fi un 
mare succes diplomatic pentru Angela Merkel, comentează pre-
sa poloneză. Prima ofertă de acest fel a cancelarului german a 
fost făcută în urmă cu şase săptămîni, cînd Medvedev s-a aflat 
într-o vizită la Berlin. Mediile poloneze mai menţionează că 
problema Transnistriei blochează eforturile autorităţilor de la 
Chişinău de a se apropia de Occident.

A început procedura de depunere 
a declaraţiei de şedere a cetăţenilor 
cu drept de vot 
Comisia Electorală Centrală anunţă toate persoanele cu drept 

de vot, care după ultima participare la alegeri şi-au schimbat lo-
cul de şedere, că sînt în drept să-şi declare locul nou de şedere la 
organul administrăţiei publice locale pînă la 5 august. Depune-
rea declaraţiei este necesară pentru a putea fi înscrise în lista de 
alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii. 

Modelul declaraţiei poate fi găsit pe pagina web a Comisi-
ei Electorale Centrale – http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/
main.aspx?dbID=DB_Declaratia_locului_aflarii573. 

Declaraţia se depune personal de către solicitant la prezen-
tarea buletinului de identitate cu fişa de însoţire în original şi în 
copie. Declaraţiile depuse anterior pentru alegerile parlamentare 
din 29 iulie 2009 nu sînt valabile, deoarece acest document este 
de o singură folosinţă. 

Termenul-limită pentru depunerea declaraţiei este data de 5 
august inclusiv.  

Summit-ul OSCE 
din toamnă va aborda 

şi problema transnistreană 

Astăzi, în incinta Insti-
tutului Naţional al Justiţiei, 
Procurorul General, dl Vale-
riu Zubco, a prezidat şedinţa 
de bilanţ al activităţii desfă-
şurate de procurori în primul 
semestru 2010.

La şedinţă au fost prezenţi 
toţi procurorii, şefi ai subdivi-
ziunilor Procuraturii Genera-
le, procurorii teritoriali şi ai 
procuraturilor specializate.

Analizei au fost supu-
se direcţiile de activitate ale 
Procuraturii, prin prisma 
atribuţiilor constituţionale 
ale organelor Procuraturii, 
reieşind din starea crimino-
genă contestată în Republica 
Moldova.

Exercitarea 
şi conducerea 

urmăririi penale 
În primele 6 luni ale anu-

lui 2010 de către organele 
de urmărire penală au fost 
înregistrate 15 808 urmăriri 
penale pornite (1232 Procu-
ratura, 13 902 MAI, 651 CC-
CEC, 23 SV).

În activitatea de conduce-
re a urmăririi penale în 26 375 
cauze procurorii au terminat 
cercetările pe 14 289 cauze.

Au fost trimise în judeca-
tă 4284 cauze penale privind 
comiterea a 5185 infracţiuni 
de către 4890 persoane. 

Procurorii au făcut bilanţul pe prima jumătate de an
Procuratura Generală

În procedura flagrantă au 
fost urmărite şi deferite jus-
tiţiei 91 cauze, cu încheierea 
acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei 1337 cauze penale. 

S-a încetat urmărirea pe-
nală în 4578 cauze. Condiţi-
onat s-a suspendat urmărirea 
penală în 82 cauze. Procurorii 
au dispus suspendarea urmă-
ririi penale în 5134 cauze.

În perioada de referinţă, 
procurorii au exercitat urmă-
rirea penală pe 3728 cauze de 
rezonanţă, de asemenea 1735 
cauze penale retrase din ges-
tiunea ofiţerilor de urmărire 
penală.

Au fost trimise în judecată 
893 cauze penale privind co-
miterea a 1128 infracţiuni de 
către 1250 persoane, din care 
55 au privit colaboratori de 
poliţie şi 429 minorii. 

În procedura acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei 
au fost deferite justiţiei 260 
cauze penale. S-a încetat ur-
mărirea penală în 840 cauze. 
Condiţionat s-a suspendat 
urmărirea penală în 2 cauze. 
Procurorii au dispus suspen-
darea urmăririi penale în 121 
cauze. 

Contribuirea la 
înfăptuirea justiţiei
În I semestru 2010 au 

fost pronunţate 4203 sentin-

ţe în privinţa a 4978 incul-
paţi, din ele: de condamna-
re – 3194/3711, de achitare 
– 106/151, de încetare – 
879/1090, cu caracter medi-
cal –  26/26.

În procedura specială a 
acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei s-au examinat 1891 
cauze penale, sau 45% din nu-
mărul total al cauzelor penale 
soluţionate cu sentinţă.

Activitatea 
judiciar-civilă 

şi contravenţională
În primele 6 luni ale 

anului curent, procurorii au 
înaintat în apărarea interese-
lor şi drepturilor cetăţenilor, 
precum şi în favoarea statului 
822 cereri, în valoare de 241 
859 133 lei, din ele fiind exa-
minate 541 cereri de chemare 
în judecată în valoare de 25 
695 003 lei, din care au fost 
admise 403 în valoare de 24 
976 345 lei. 

În acelaşi interval al anu-
lui 2010 în 64 cazuri dauna 
a fost recuperată benevol, în 
sumă 1 498 178 lei.

Reprezentarea 
intereselor generale ale 

societăţii
 În perioada de referinţă, 

procurorii au efectuat 1400 
controale în domeniul in-

vestigaţiilor generale, inclu-
siv 239 controale în vederea 
respectării drepturilor mino-
rilor şi persoanelor defavo-
rizate. 

Controalele s-au soldat 
cu înaintarea a 890 sesizări, 
177 recursuri, pornirea a 161 
cauze penale, intentarea a 32 
proceduri contravenţionale, 
înaintarea a 822 acţiuni civi-
le în valoare de 24 mln 186 
mii lei, din care au fost recu-
perate benevol circa 21 mln 
200 mii lei. 

În perioada de referin-
ţă, organele Procuraturii au 
instrumentat 160 cauze pe-
nale iniţiate în baza art.244 
din Codul penal – evaziu-
ne fiscală, dintre care 21 au 
fost expediate în instanţa de 
judecată. A fost stopată ac-
tivitatea ilicită a 57 agenţi 
economici. 

În vederea apărării drep-
turilor şi libertăţilor cetăţe-
nilor, procurorii au înaintat 
în judecată, în interesul mi-
norilor, pensionarilor şi altor 
persoane defavorizate, 408 
acţiuni civile, suma prejudi-
ciului solicitat pentru recu-
perare constituind 3 mln 583 
mii lei. De asemenea, au fost 
înaintate 325 sesizări şi 51 
recursuri. 

Organele Procuraturii au 
examinat 11 908 petiţii.

Şcoala 
de vară anticorupţie 

Pe 25 iulie cu-
rent, în zona de odih-
nă Vadul lui Vodă, îşi 
va începe activitatea 
prima şcoală inter-
naţională de vară 
„Tineretul împotriva 
corupţiei”.

Pe parcurs de 
o săptămînă, 26 de 
studenţi în ultimul 
an la facultate, atît 
din Republica Mol-
dova, cît şi din Ucraina vor studia aici în cadrul unui proiect, 
lansat de Centrul de combatere a crimelor economice şi corupţi-
ei, în parteneriat cu Misiunea Uniuniii Europene de asistenţă la 
frontieră în Republica Moldova şi Ucraina.

Şcoala de vară „Tineretul împotriva corupţiei” îşi propu-
ne: sporirea cunoştinţelor tinerilor în domeniul de prevenire şi 
combatere a corupţiei, sporirea nivelului de cultură juridică în 
rîndurile tinerilor, familiarizarea participanţilor cu aspectele de 
corupţie, promovarea spiritului activ şi stimularea iniţiativelor 
tinerilor în viaţa publică. Pentru a fi admişi la această şcoală, 
tinerii studenţi au susţinut un concurs de admitere, a spus şeful 
Dierecţiei prevenire şi analitică criminologenă, Victor Colin.

Timp de o săptămînă vor fi puse în discuţie teme, precum: is-
toria apariţiei corupţiei, conceptul corupţiei în convenţiile inter-
naţionale, etica şi comportamentul funcţionarilor publici, meto-
dele de prevenire a corupţiei şi depistarea şi investigarea actelor 
de corupţie. Totodată, conform agendei, tinerii vor efectua mai 
multe vizite, a menţionat Victor Colin.

În ultima zi de lucru a şcolii, participanţii vor aplica în practi-
că cunoştinţele acumulate pe parcursul acestui curs. Fiecare stu-
dent va face o prezentare de 30 min. pe tema „Viaţa fără corupţie 
în universitatea mea”.

Menţionăm că limba de lucru va fi limba rusă, deoarece 12 
din cei 26 de tineri sînt din Ucraina. Majoritatea participanţilor 
sînt studenţi la facultăţile de drept, limbi străine, economie, re-
laţii internaţionale, sociologie, istorie şi drept. Pentru realizarea 
acestui proiect vor fi cheltuite peste 30 mii de euro.

Proiecte similare au mai fost realizate doar că la nivel naţio-
nal, avînd o activitate nu mai mult de două trei zile.



Dreptul 3VINerI, 23 IulIe 2010Tema zilei

resurse limitate din cauza 
condiţiilor deficitare din 
arhiva Serviciului Stare 
Civilă, iar numărul de 
personal nu poate fi ma-
jorat, trebuie să încercăm 
să facem faţă şi să reuşim 
prestarea unor servicii 
calitative cetăţenilor”, a 
spus ministrul. 

Ministrul Justiţiei a 

menţionat, de asemenea, 
că în cadrul vizitei sale la 
Bucureşti au fost iniţiate 
consultări cu Ministerul 
Justiţiei, iar ulterior şi cu 
Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, pentru a sta-
bili mecanisme concrete 
de ameliorare a aplicării 
legii cetăţeniei.

Alexandru Tănase a 
cerut şefilor oficiilor de 
stare civilă ca, atunci cînd 

Ministrul Justiţiei a participat la şedinţa de 
bilanţ a Serviciului Stare Civilă

sînt motive obiective care 
arată greşeala comisă de 
angajaţii Serviciului Sta-
re Civilă în actele de sta-
re civilă, să reacţioneze 
prompt şi să aplice sanc-
ţiuni, pentru că numărul 
mare de greşeli produse 
din cauza factorului uman 
implică costuri mari pen-
tru cetăţeni. 

În acest context, s-a 
menţionat necesitatea 
informatizării totale a 
actelor de stare civilă, în 
prezent doar 1/4 din to-
talul de 20 de milioane 
de acte de stare civilă pe 
care le deţine arhiva Ser-
viciului Stare Civilă fiind 
introduse în baza de date. 
Alexandru Tănase a vor-
bit aici despre faptul că 
Ministerul Justiţiei caută 

o soluţie pentru a face 
posibilă completarea to-
tală a bazelor de date ale 
Serviciului Stare Civilă, 
care vor conţine toate ac-
tele de stare civilă. 

Alexandru Tănase a 
discutat în cadrul şedinţei 
şi despre problema acte-
lor emise de autorităţile 
nerecunoscute la nivel in-
ternaţional, cum este ca-
zul Transnistriei sau al al-
tor regiuni unde locuiesc 
cetăţenii Republicii Mol-
dova. La acest capitol el 
a vorbit despre elaborarea 
unui proiect de lege sau o 
hotărîre de guvern de că-
tre Executiv în care va fi 
stabilită clar procedura de 
emitere a actelor de stare 
civilă cetăţenilor Repu-
blicii Moldova născuţi în 
aceste regiuni.

La finalul şedinţei 
ministrul a solicitat şe-
filor oficiilor Serviciului 
Stare Civilă să gestio-
neze corect resursele 
oficiilor, pentru a nu 
crea blocaje în activita-
tea acestora, în special 
în timpul verii, cînd o 
mare parte din cetăţenii 
care muncesc în afara 
ţării vin acasă pentru 
a-şi perfecta actele. 

În cadrul şedinţei de 
bilanţ a Serviciului Stare 
Civilă, ministrul Justiţiei 
a examinat problemele 
majore care pun în difi-
cultate funcţionarea aces-
tuia. Ministrul a menţi-
onat printre acestea nu-
mărul mare de solicitări 
pentru obţinerea actelor 
de stare civilă, lipsa unui 
sistem informaţional care 
ar include arhiva actelor 
de stare civilă şi situaţia 
complicată pentru emite-
rea de acte de stare civi-
lă cetăţenilor Republicii 
Moldova născuţi în re-
giunile nerecunoscute la 
nivel internaţional. 

Alexandru Tănase 
a îndemnat funcţionarii 
Serviciului Stare Civilă 
să reacţioneze adecvat 
atunci cînd cetăţenii so-
licită duplicatele pentru 
actele de stare civilă. 
„Deşi Serviciul Stare Ci-
vilă are drept scop prin-
cipal înregistrarea actelor 
de stare civilă, în ultima 
perioadă această institu-
ţie s-a transformat într-o 
maşină de emitere a du-
plicatelor şi a copiilor. Cu 
toate acestea, cetăţenii au 
dreptul să solicite aceste 
acte. Chiar dacă avem 

Contrabanda, traficul de fiinţe 
umane  şi alte infracţiuni ce ţin de 
crima organizată pot fi anihilate prin 

consolidarea eforturilor statelor de 
drept. Acest fapt a dictat necesitatea  
semnarii unui acord de cooperare 
bilaterală între Procuratura Generală 
a Republicii Moldova şi Procuratu-
ra Generală a Ucrainei,deoarece în 
cadrul efectuării urmăririi penale de 
către autorităţile ambelor state dese-
ori este necesară acordarea asistenţei 
juridice internaţionale ce se referă în 
special la încălcările sus-menţionate.

Recent, Valeriu Zubco, Procuro-
rul General al Republicii Moldova, 
şi Alexandr Medvedico, omologul 
său ucrainean, au semnat un acord 
privind acordarea asistenţei juridice 
pe cauze civile şi penale între insti-
tuţiile pe care le reprezintă. 

Prin acest acord ambele state îşi 
confirmă disponibilitatea de a sim-
plifica modul de acordare a asisten-
ţei juridice şi impulsionare a acti-
vităţii de cooperare bilaterală şi ca 
rezultat se va putea riposta rapid şi 

Eforturi comune în combaterea ilegalităţilor transfrontaliere
eficient tuturor activităţilor ilegale 
ale organizaţiilor criminale.

Potrivit unui comunicat al Pro-

curaturii Generale cu referire la 
obligaţiile asumate, părţile au  con-
venit că, la executarea demersurilor 
de acordare a asistenţei juridice în 
materie penală, precum şi la prelu-

area urmăririi penale, să conlucreze 
în mod direct, ceea ce va permite 
simplificarea asistenţei juridice din-
tre ambele state. Această ordine se 
va aplica şi la transmiterea informa-
ţiilor despre comiterea infracţiunilor 
şi cererilor cetăţenilor privind încăl-
carea drepturilor şi intereselor lor 
legale, admise în cadrul efectuării 
urmăririi penale pe teritoriul ţărilor 
contractante. 

,,Semnarea acestui acord con-
stituie nu doar un moment-cheie în 
consolidarea cooperării Procuraturii 
Generale a Republicii Moldova cu 
colegii ucraineni, dar şi o nouă etapă 
de parteneriat bilateral. Prin adăuga-
rea acestui plus de substanţă în con-
figurarea eforturilor noastre comune 
vor fi reduse posibilităţile apariţiei 
unor conflicte de legi, evitarea biro-

craţiei, iar formalităţile procedurilor 
de asistenţă vor agrava săvîrşirea in-
fracţiunilor transfrontaliere”, a sub-
liniat V. Zubco.

 Făcînd referire la importanţa 

acordului, Alexandr Medvedico a 
specificat că acesta marchează un 
eveniment major în colaborarea tra-
diţională dintre cele două instituţii, 
prin consolidarea bazei oficiale  a 
acţiunilor comune. Totodată, ofici-
alul ucrainean şi-a exprimat încre-
derea că dezvoltarea cooperării bi-
laterale pe segmentul respectiv  de 

acord va fi marcată de rezultate deo-
sebite, confirmînd profesionalismul 
procurorilor ambelor state.

Acordul moldo-ucrainean în do-
meniul asistenţei juridice pe cauze 
civile şi penale a intrat în vigoare şi 
se va aplica pe toată durata valabili-
tăţii tratatului dintre Ucraina şi Re-
publica Moldova privind acordarea 
asistenţei juridice pe cauzele civile 
şi penale, semnat la Kiev, la 13 de-
cembrie 1993.

Din perspectivă internaţională,  
noul acord reprezintă al şaselea, 
încheiat de Procuratura Generală a 
Moldovei cu instituţii similare de 
peste hotare.

De menţionat că primul acord în 

acest sens a fost semnat cu Biroul 
Naţional Antimafia din Italia (5 iunie 
2002), urmat de Protocolul privind 
cooperarea cu Ministerul Public Ro-
mân (10 februarie 2005), Protocolul 
trilateral cu Procuratura Generală  
a Ucrainei şi Parchetul de pe lîngă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
României (27 martie 2007), Memo-

randumul cu Procuratura Generală a 
Irlandei (24 septembrie 2008), iar pe 
13 februarie 2008 a fost semnat şi 
Memorandumul privind cooperarea 
cu Procuratura Ungariei.

Încheierea acordului s-a efectuat 
în incinta Academiei de Drept din 
Odessa, Ucraina. Din delegaţia Re-
publicii Moldova au mai făcut parte: 
Eugen Rusu, adjunct al Procurorului 
General, Iurie Garaba, preşedintele 
Consiliului Superior al Procurorilor, 
Anatolie Pîrnău, procuror-şef  inte-
rimar al Secţiei asistenţă juridică in-
ternaţională şi integrare europeană, 
şi Eduard Maşnic, procuror al secto-
rului Buiucani.

Irina BUREA

Ministerul Justiţiei
Moldova trebuie să ratifice 

Statutul de la Roma
„Moldova trebuie să-şi respecte obligaţiile internaţionale şi să ratifice Sta-

tutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale. Lucru care va permite ţării 
noastre să îndeplinească una dintre condiţiile prioritare pe calea integrării în 
Uniunea Europeană”. Acesta este mesajul Organizaţiei „Amnesty Internatio-
nal”, promovat în cadrul unei campanii de colectare a semnăturilor.

Ratificarea statutului în Moldova a fost amînată încă de la 8 septembrie 
2000. În primăvara anului 2006, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a 
elaborat un proiect de lege privind ratificarea Statutului de la Roma al Curţii 
Penale Internaţionale şi l-a transmis spre examinare Guvernului RM. La 29 
ianuarie 2008, Proiectul de lege a fost transmis în Parlamentul RM.

Reprezentanţii „Amnesty International” au ieşit în stradă, pentru a colec-
ta semnături de la trecătorii care susţin ratificarea Statutului de la Roma al 
Curţii Penale Internaţionale. Supunerea autorităţilor din Moldova jurisdicţiei 
universale va susţine şi capacitatea juridică a statului, de asemenea, va crea 
un front moral la scară globală împotriva genocidului, crimelor de război, 
crimelor împotriva umanităţii şi a agresiunii, a declarat coordonatorul campa-
niei, Viorel Barbănouă.

Vadim Vieru, reprezentantul Asociaţiei obşteşti „Promo-lex”, a precizat 
că ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale oferă o 
procedură mult mai simplă de soluţionare a cauzei. Avînd în vedere că cele 
mai multe plîngeri parvin de la cetăţenii din partea stîngă a Nistrului, Vieru a 
propus ca în proiectul de lege să fie expusă rezerva cu privire la Transnistria.

Întrebaţi care este opinia lor cu privire la iniţiativa organizaţiei „Amnesty 
International”, majoritatea trecătorilor au declarat că sînt de acord cu ratifica-
rea acestui document, dar nu cred că acest lucru se va realiza.

Puncte de colectare a semnăturilor au fost deschise la Chişinău, Comrat şi 
Bălţi. Este a doua acţiune de acest gen, prima a avut loc în luna martie. Pînă 
la moment au fost colectate peste 800 de semnături, care în viitorul apropi-
at urmează a fi înmînate Ministerului de Externe, Guvernului şi Consiliului 
Europiei.

Odată cu adoptarea Statutului de la Roma la 17 iulie 1998, 111 ţări s-au 
alăturat Curţii Penale Internaţionale, iar alte 139 de state doar au semnat acest 
document.

Menţionăm că Curtea Penală Internaţională este un tribunal internaţional 
permanent care investighează cazuri de genocid, crime de război şi crime 
împotriva umanităţii cu tragerea la răspundere a persoanelor care au comis 
aceste infracţiuni.



Populaţia din republică ar putea achita taxe de abonament 
pentru postul TV public Moldova 1 şi pentru postul de radio pu-
blic Moldova. În prezent, aceste posturi sînt finanţate de la buge-
tul de stat. Noua modalitate de finanţare a celor două posturi este 
prevăzută în strategia Companiei „Teleradio-Moldova” pentru 
anii 2010-2015, semnată la 19 iulie la Chişinău de directorul in-
stituţiei, Constantin 
Marin, directorul 
TV Moldova 1, An-
gela Sîrbu, de di-
rectorul Radio Mol-
dova, Alexandru 
Dorogan, şi Boris 
Bergant, expert al 
Uniunii Europene 
de Radioteleviziune 
(UERT). 

Constantin Ma-
rin a menţionat, la o 
conferinţă de presă, 
că „doar această modalitate de taxe obligatorii ar asigura servi-
ciului public o independenţă editorială şi autonomie managerială 
eficientă. Desigur, acest lucru poate fi obţinut în urma unei deci-
zii politice în R. Moldova. Totuşi din cele 58 de servicii publice 
membri ai UERT, prin taxe de abonament sînt finanţate 50 de 
organizaţii radio şi TV”, a subliniat Marin. 

În acelaşi timp, Angela Sîrbu a specificat că, înainte de apli-
carea acestor taxe, se va efectua un sondaj, pentru a vedea dacă 
populaţia este de acord cu noua modalitate de finanţare. În cazul 
implementării, aceste tarife vor fi simbolice, a adăugat Sîrbu. 

Boris Bergant, expert UERT, a spus că „Moldova merită pos-
turi de radio şi TV publice de calitate. Totodată, Bergant a opinat 
că „semnale de schimbări la Compania «Teleradio-Moldova» au 
apărut odată cu alegerea noii conduceri a instituţiei”. 

Strategia mai prevede lansarea celui de-al doilea post TV te-
restru, Moldova 2, şi a două posturi terestre radio, emisia integra-
lă on-line pe site-ul companiei, introducerea serviciului teletext, 
precum şi lansarea unor posturi TV şi radio specializate de cultu-
ră, tineret, ştiri, filme. Potrivit lui Constantin Marin, pentru reali-
zarea strategiei sînt necesare 7-10 mln de euro. Banii urmează a 
fi viraţi sub formă de granturi din partea UERT, precum şi de la 
alţi donatori din exterior. 

Republica Moldova a devenit membră a Uniunii Europene de 
Radioteleviziune în anul 1992.
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Salariaţii S.A. „Moldcar-
ton” aşteaptă.... cu nerăbdare 
executarea hotărîrii Judecăto-
riei Botanica prin care a fost 
dispusă încasarea din contul 

S.A. „Moldcarton” a   sumei 
de 19 161 09,18 lei ceea ce 
constituie sumele pentru re-
stanţa la salariu, indemniza-
ţiile pentru concediu şi com-
pensarea prejudiciului mate-
rial de 0,1% pentru fiecare zi 
de întîrziere, în medie pentru 
fiecare salariat a fost dispusă 
încasarea sumelor de 20 000 
lei.

După mai multe proteste 

şi solicitări de ajutor în faţa 
Guvernului RM din partea sa-
lariaţilor S.A. „Moldcarton”, 
în luna decembrie 2009 pe 
adresa Comitetului Helsinki 

pentru Drepturile Omului din 
Republica Moldova a parve-
nit o petiţie din partea  acestor 
salariaţi cu rugămintea de a-i 
ajuta.  

Salariaţii S.A. „Mold-
carton”, fiind reprezentaţi 
de preşedintele comitetului 
sindical, domnul Gheorghe 
Rusu, prin care ne-au comu-
nicat că începînd cu luna mai 
2009 şi pînă la momentul de 

faţă reclamanţii nu primesc 
salariul şi s-au adresat an-
gajatorului pentru achitarea 
lui. Însă administraţia S.A. 
„Moldcarton” a refuzat fără 
a da explicaţii. Din această 
cauză salariaţii s-au adresat 
cu cereri în diferite instituţii 
de stat, inclusiv la Inspecţia 
Muncii. 

La data de 17.12.2009, 
salariaţii S.A. „Moldcarton” 
au primit răspuns din partea 
Inspecţiei Muncii prin care 
le-a fost adus la cunoştinţă că 
în cadrul întreprinderii S.A. 
„Moldcarton” se admit res-
tanţe la plata salariului faţă de 
salariaţii întreprinderii con-
trar prevederilor art.142 alin.
(1) din Codul muncii.

Prin acţiunile angajato-
rului S.A. „Moldcarton” sînt 
încălcate prevederile Codului 
muncii al Republicii Moldo-
va art.142 cu privire la modul 
de stabilire şi plată a salariu-
lui, care în alin.(1) prevede: 
„Salariul se plăteşte periodic, 
nemijlocit salariatului sau 
persoanei împuternicite în 
bază de procură, la locul de 
muncă al salariatului, în zi-
lele de lucru stabilite în con-
tractul colectiv sau individual 
de muncă dar:

Angajaţii S.A. „Moldcarton” îşi vor primi 
restanţele la salariu 

a) nu mai rar decît de două 
ori pe lună pentru salariaţii 
remuneraţi pe unitate de timp 
sau în acord;

b) nu mai rar decît o dată 
pe lună pentru salariaţii remu-
neraţi în baza salariilor lunare 
ale funcţiei.”

În cazul reclamanţilor sa-
lariul nu li se achită din luna 
mai 2009, ceea ce constituie 
o perioada de peste 6 luni de 
zile.

Prin atitudinea adminis-
traţiei S.A. „Moldcarton” se 
aduc atingeri grave  art.43 din 
Constituţia Republicii Mol-
dova, care prevede că orice 
persoană are dreptul la mun-
că şi la condiţii echitabile de 
muncă.

În vederea respectării 
procedurii prealabile de adre-
sare în instanţa de judecată, 
salariaţii S.A. „Moldcarton” 
s-au adresat cu cerere prea-
labilă angajatorului însă şi de 
această dată n-au primit nici 
un răspuns.

Epuizînd mijloacele pre-
alabile de soluţionare a liti-
giului individual de muncă, 
salariaţii S.A. „Molcarton”, 
fiind reprezentaţi de Comite-
tul Helsinki pentru Drepturile 
Omului, au depus cerere de 

chemare în judecată la Jude-
cătoria Botanica prin care au 
cerut achitarea restanţei la 
salariu şi altor plăţi, precum 
şi compensarea prejudiciului 
material pentru întîrzierea 
achitării salariului de 0,1% 
conform art.330 din Codul 
muncii.

Cauza a fost examinată 
de Judecătoria Botanica timp 
de 2 luni de zile şi la data de 
31 martie 2010 a fost pro-
nunţată hotărîrea prin care 
a fost dispusă încasarea din 
contul S.A. „Moldcarton” 
a   sumei de 19 161 09,18 
lei, ceea ce constituie sume-
le pentru restanţa la salariu, 
indemnizaţiile pentru conce-
diu şi compensarea prejudiu-
lui material de 0,1% pentru 
fiecare zi de întîrziere. În 
mediul pentru fiecare sala-
riat a fost dispusă încasarea 
sumelor de 20 000 lei.

Hotărîrea Judecătoriei 
Botanica este irevocabilă. În 
prezent încasarea sumelor 
nominalizate este în proces 
de executare la oficiul de exe-
cutare Botanica.    

Teodor CâRNAţ ,
director Comitetul 

Helsinki  

Bulevardul 
Dacia se află în 

topul 
celor mai 

periculoase 
străzi din 
capitală 

Bulevardul Dacia se 
află pe prima poziţie în 
topul celor mai pericu-
loase artere ale capita-
lei.

În Chişinău exis-
tă peste 50 de zone de 
risc. Cauza principală 
o constituie marcarea 
proastă a străzilor, iar 
în unele cazuri – lipsa 
acestui marcaj. Vopsele-
le termoplastice pentru 
aceste scopuri nu mai 
sînt folosite de 20 de 
ani, iar marcajul efectu-
at cu vopsele mai simple 
dispare după prima nin-
soare.

Invitat în cadrul 
emisiunii „Adnotări” 
de la Publika TV, di-
rectorul întreprinderii 
municipale EXDRUPO, 
Efim Cheptanari, a re-
cunoscut că pe străzile 
pline de gropi marcajele 
rutiere nici nu sînt plani-
ficate.

Populaţia ar putea achita taxe 
de abonament  pentru TV 

Moldova 1 şi Radio MoldovaIresponsabilitatea părinţilor devine o problemă tot mai 
acută pentru societatea noastră. Avocatul parlamentar pentru 
protecţia drepturilor copilu-
lui, Tamara Plămădeală, a 
depus în acest sens un de-
mers către autorităţile din 
raionul Şoldăneşti prin care 
solicită să iniţieze procedu-
ra de decădere din drepturi 
pe părinţii unui copil de 
doi, ani, faţă de care aceştia 
manifestă o atitudine „ab-
solut iresponsabilă şi negli-
jentă”.

Este vorba de un copilaş 
de doi ani din satul Alcedar, 
raionul Şoldăneşti, care a 
fost găsit încuiat şi singur 
în casă timp de două zile, 
plîngînd necontenit.

Încuiat în casă şi legat cu lanţul
 Potrivit avocatului parlamentar, s-a stabilit că nu este 

pentru prima dată cînd copilul rămîne încuiat în casă, legat 
cu un lanţ de marginea patului sau de cuşca cîinelui, în casă 
mai trăind un cîine şi o pisică, de altfel, aceştia fiind eventuali 
purtători ai unor infecţii severe care ar putea afecta sănătatea 
copilului. Părinţii băieţelului au plecat în regiunea Sorocii, 
nefiind de negăsit pînă acum, iar copilul a rămas în aşa-zisa 
„grijă” a bunicii, care face abuz de alcool şi nu acordă, de 
fapt, nicio grijă şi atenţie nepoţelului.

Este de menţionat că, acum jumătate de an, asistentul so-
cial local a fost la faţa locului, constatînd încă atunci condiţi-
ile mizerabile în care locuia copilul, dar nu au fost întreprinse 
anumite măsuri de ameliorare a situaţiei.

Drepturile elementare ale copilului sînt 
încălcate

Tamara Plămădeală susţine că în acest caz sînt încălcate 
drepturile elementare ale copilului. Ea a recomandat procu-
raturii din Şoldăneşti să-i tragă la răspundere administrativă 
pe părinţi, pentru că nu îndeplinesc obligaţiile de întreţinere, 
educare şi instruire a copilului.  Acest fapt contravine art.18 
din Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, 
afirmă Tamara Plămădeală, potrivit căruia „ambii părinţi au 
răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. 

Strigător la cer! Copil de doi anişori înlănţuit 
de părinţi şi ţinut încuiat în casă timp de două zile

Responsabilitatea revine în primul rînd părinţilor, sau, după 
caz, reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să se conducă 

înainte de orice de interesul superior 
al copilului”. 

Totodată, se încalcă prevederile 
art.27 din actul sus-menţionat, con-
form cărora „statele părţi recunosc 
dreptul oricărui copil la un nivel de 
viaţă adecvat dezvoltării sale fizi-
ce, mintale, spirituale, morale şi 
sociale, iar părinţilor şi oricărei alte 
persoane care au în grijă un copil 
le revine, în primul rînd, respon-
sabilitatea de a asigura, în limita 
posibilităţilor şi a mijloacelor lor 
financiare, condiţiile de viaţă nece-
sare dezvoltării copilului”.

Astfel, copilul nu mai trebuie 
să rămînă în mediul care nu-l ajută 
deloc să se formeze, să se dezvolte 

şi care nu-i oferă educaţia de care acesta are nevoie.
Totodată, avocatul parlamentar a înaintat şi un aviz cu 

recomandări către Procuratura raională Şoldăneşti, prin care 
a cerut ca părinţii copilului să fie traşi la răspundere admi-
nistrativă în baza art.63 din Codul contravenţional, pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educare şi instru-
ire a copilului.

Legislaţia este prea lejeră
Tamara Plămădeală a mai ţinut să adauge că şi de data 

asta vedem că legislaţia noastră la acest capitol este, din 
păcate, una prea lejeră, iar părinţii se aleg, pînă în final, cu 
pedepse prea uşoare pentru faptul că pun în pericol viaţa şi 
sănătatea copiilor lor, în loc să le ofere căldura şi atenţia 
de care un copil are nevoie pentru creşterere şi dezvoltare 
normală.

Din păcate, acesta nu este singurul caz  de neglijenţă din 
partea părinţilor, în ultimul timp tot mai des înregistrîndu-
se cazuri de înec, cădere de la etajele blocurilor de locuit, 
accidente care, pînă la urmă, sînt o consecinţă directă a nea-
tenţiei şi a nesupravegherii copiilor de către părinţii lor. 

În acest context, în prezent, avocatul parlamentar lucrea-
ză la anumite propuneri de modificare a legislaţiei în ceea ce 
priveşte sancţionarea părinţilor pentru admiterea neglijenţei 
faţă de copii în familie, modificări care vor fi adoptate în 
Parlamentul Republicii Moldova.
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Oamenii legii presupun 
că grupul ar fi organizat, la 
nivel internaţional, o schemă 
de spălare a banilor, prin in-
termediul căreia au sustras, 
timp de un an, peste jumăta-
te de milion de dolari. Banii 
erau însuşiţi de la cetăţeni ai 
SUA, care doreau să procu-
re obiecte de lux, bijuterii 
şi automobile, pe internet. 
Acestea nu ajungeau la des-
tinatari. Asta deoarece pur şi 
simplu nu existau.

Potrivit directorului ad-
junct al Direcţiei Generale 
Urmărire Penală a CCCEC, 
Bogdan Zumbreanu, tinerii 
au organizat, prin interme-
diul unor hackeri, gestio-
narea unor site-uri în SUA, 
pe care se desfăşurau lici-
taţii improvizate cu bunuri 
de lux. Schema infractori-
lor consta în următoarele: 
în instituţiile financiare de 

Cinci tineri moldoveni au dus de nas mai mulţi 
americani şi cîteva instituţii financiare autohtone

Cinci moldoveni cu vîrstele cuprinse între 
20 şi 23 de ani sînt bănuiţi de faptul că ar fi 
condus, în decurs de un an, o grupare crimina-
lă internaţională. Aceştia au fost reţinuţi în fla-
grant de către colaboratorii Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
(CCCEC) în comun cu serviciile similare din 
SUA, Irlanda şi România. 

pe teritoriul SUA, în baza 
unor documente false, erau 
deschise conturi pe nume-
le unor persoane, a căror 
identitate a fost sustrasă. 
Organizatorii licitaţiilor in-
dicau conturile respective, 
iar persoanele care doreau 

să procure bunuri de lux prin 
Internet transferau banii pe 
ele. Sumele obţinute în urma 
escrocheriei erau transferate 
pe conturile persoanelor fi-
zice, deschise în băncile din 
Republica Moldova. Aici 
banii erau ridicaţi în nume-
rar, iar după o perioadă de 

tiv, colaboratorii instituţii-
lor financiare prin care s-au 
efectuat tranzacţiile, trei la 
număr, nici nu bănuiau că 
oferă servicii unor infractori 
de rang internaţional. CC-
CEC a documentat, pînă la 
moment, suma de 500 mii $, 
însă conform datelor pe care 
ni le-a oferit Centrul, aceasta 
se ridică la circa 1mln$.

La 9 iulie curent, cu apor-
tul conducerii şi colaborato-
rilor unei instituţii financiare 
din Modova, a cărei denumi-
re nu va fi divulgată pînă la 
finalizarea investigaţiilor, a 
fost documentată ridicarea 
banilor de pe contul des-
chis în instituţia dată. Cei 5 
membri moldoveni ai grupă-
rii au fost prinşi în flagrant, 
în timp ce transmiteau banii 
curierului şi beneficiarului 
final. În urma percheziţiilor 
în automobilul cu care se 
deplasa grupul criminal, oa-
menii legii au depistat circa 
25 mii $ şi o armă rece, un 
cuţit de marca Magnum. Trei 
din cele 5 persoane au statut 
de bănuiţi şi nu au dreptul să 
părăsească ţara. Alte două 
persoane au fost puse sub în-
vinuire şi se află sub arest la 

domiciliu. Conform informa-
ţiilor oferite de Centru, pe un 
cont bancar sînt blocate cca 
40 mii $. Există confirmarea 
oficială că în SUA a pornit o 
investigaţie pe faptul însuşi-
rii banilor prin escrocherie 
de la persoanele care inten-
ţionau să procure bunuri de 
lux prin Internet. 

Referindu-se la termenul 
de finalizare a investigaţiilor, 
Bogdan Zumbreanu  a comu-
nicat că infracţiunile de spă-
lare de bani, în special cele 
săvîrşite de grupări trans-
naţionale, sînt deosebit de 

Schema prin care infractorii şi-au însuşit peste 1mln$

complicate, şi nu ar fi corect 
să aşteptăm rezultatele finale 
ale urmăririi penale peste cî-
teva săptămîni sau luni. „Cu 
atît mai mult cu cît este ne-
cesară colaborarea cu servi-
ciile similare din alte state”, 
a punctat acesta.

Tinerilor li se inculpă in-
fracţiunea spălare de bani în 
proporţii deosebit de mari. 
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, 
aceştia riscă  o pedeapsă în 
mărime de 5-10 ani privaţiu-
ne de libertate. 

Lilia STRÎMBANU

timp erau transmişi, prin in-
termediul curierilor, organi-
zatorilor grupării criminale. 
Conturile erau deschise în 
baza unor acte legale, fapt 
ce, potrivit oamenilor legii, 
a contribuit la identificarea 
făptaşilor. Din acelaşi mo-

Începînd de miercuri, 21 iulie,  
tinerii moldoveni care doresc să stu-
dieze în învăţămîntul preuniversitar, 
universitar şi postuniversitar din Ro-
mânia pot solicita o bursă de studii. 
Dosarele pot fi depuse atît în capi-
tală, cît şi la Bălţi şi Cahul. Potrivit 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului (MECTS) 
de la Bucureşti, anul curent Româ-
nia oferă pentru Republica  Moldo-
va 2150 locuri de studii. Numărul 
acestora însă ar putea fi dublat.

Potrivit ataşatului de presă al 
Ambasadei române la Chişinau, 
George Scarlat, Comisia de admite-

re, care a sosit din Romania, va avea 
un program diferit în fiecare oraş. 
„Noi, ambasada, nu facem decît să le 
punem la dispoziţie spaţiile noastre 
– secţiile consulare ale Ambasadei 
României de la Chişinău (str. Vlaicu 
Pîrcălab nr. 39 şi Grigore Ureche nr. 
2), precum şi la sediile consulatelor 
generale de la Bălţi (str. Sf. Nicolae 
nr. 51) şi Cahul (str. B.P. Hasdeu nr. 
11). Astfel, tinerii din sudul ţării sînt 
aşteptaţi la Cahul, pînă pe 23 iulie, 

la Universitatea „B.P. Hasdeu”, de 
dimineaţă pînă seara tîrziu.

Începînd de sîmbătă şi pînă pe 
29 iulie, va avea loc admiterea la 
Chişinău. Dosarele vor fi depuse la 
Consulatul României de pe strada 
Gr. Ureche. Comisia va primi can-
didaţii sîmbătă şi duminică începînd 
cu orele 09.00 dimineaţa, iar în zile-
le lucrătoare de la 15.00 şi pînă cînd 
vor fi epuizate cozile din faţa secţiei 
consulare. 

Absolvenţii din nordul ţării îşi 
vor putea depune dosarele la Bălţi, 
pe 30 şi 31 iulie. Comisia va acti-
va în incinta Universităţii „Alecu 

Russo” vineri între orele 09.00 şi 
13.00, iar sîmbătă – de la 14.00 pînă 
18.00. 

Rezultatele admiterii vor fi afişa-
te după 20 august pe site-ul Ministe-
rului Educaţiei de la Bucureşti.

Absolvenţii de liceu cu diplo-
mă de bacalaureat din România şi 
absolvenţii de liceu cu diplomă de 
bacalaureat din R. Moldova (cu 
studii parţiale de liceu în România 
– minimum doi ani de studii) se în-

Tinerii învăţăcei sînt aşteptaţi la studii 
şi în România

scriu direct la universităţile din Ro-
mânia, care organizează concurs de 
admitere, pe locurile repartizate de 
MECTS, în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii români. Mai multe detalii 
despre metodologia de admitere pu-
teţi afla pe site-ul Ministerului Edu-
caţiei, Tineretului şi Sportului din 
România: www.edu.ro. 

 
Ce documente trebuie să conţină 
dosarul de înscriere?

Răspunsul la această întrebare îl 
găsim în „Metodologia de şcolari-
zare a cetăţenilor de origine etnică 
română din R. Moldova”, elaborată 
de Ministerul Educaţiei de la Bucu-
reşti. Totodată, cei care vor solicita 
studii sînt informaţi că:

1. Prezentarea de date false 
atrage după sine anularea concur-
sului pentru candidaţii respectivi.  
2. Dosarele de înscriere incomplete 
nu se vor lua în considerare. 

3. Pentru Concursul Naţional 
de Rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii 
poate solicita documente specifice 
suplimentare. 

4. Dosarele de înscriere pentru 
studii de masterat, rezidenţiat sau 
doctorat se depun direct la unităţile 
organizatoare de studii de masterat, 
rezidenţiat sau doctorat, care pot 
solicita şi alte documente specifice 
suplimentar celor prevăzute la Art.5 
(B) Tabelul nr.2. 

5. În cererea de înscriere pentru 
ciclul I – studii de licenţă, candida-
ţii vor opta pentru un (1) domeniu 
fundamental de studii de licenţă şi 
maximum trei (3) instituţii de învă-
ţămînt superior, cu precizarea speci-
alizării la care doresc să studieze, în 
ordinea preferinţelor. 

S. C.

În urma unei acţiuni de control 
privind respectarea prevederilor le-
gale referitoare la modul de comer-
cializare, etichetare şi prezentare a 
pîinii şi a produselor de panificaţie, 
din cei 67 de agenţi econo-
mici verificaţi, 63 de agenţi 
sau 94% au înregistrat abateri 
de la prevederi. Din totalul de 
111 loturi de produse alimen-
tare, s-au depistat 32 de loturi 
de produse neconforme cerin-
ţelor legale, informează Servi-
ciul de Presă al Ministerului 
Economiei.

Acţiunea de control a avut 
loc în al doilea trimestru al 
anului curent, în toate raioanele 
republicii, inclusiv în municipiul 
Chişinău şi a fost realizată de In-
spectoratul Principal de Stat pentru 
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi 
Protecţie a Consumatorilor. 

Abateri au fost constatate la 
comercializarea produselor pream-
balate cu termenul de valabilitate 
expirat, fără certificat sau declaraţie 
de conformitate şi în lipsa docu-
mentelor de provenienţă. De aseme-
nea, s-a depistat marcarea necores-
punzătoare sau lipsa marcării totale 
a produselor, lipsa registrului de 
reclamaţii, utilizarea la producere a 
mijloacelor de măsurare neverifica-
te metrologic.

Inspectorii au întocmit 128 de 
procese-verbale cu privire la contra-
venţie, 62 de prescripţii de înlăturare 
a neconformităţilor, 38 prescripţii de 

94% din agenţii economici 
verificaţi au înregistrat abateri 

la comercializarea pîinii 
şi produselor de panificaţie 

interzicere temporară a lotului (in-
terzise 32 loturi de produse, în sumă 
de 8,171 mii lei), 7 prescripţii de in-
terzicere a utilizării mijloacelor de 
măsurare neverificate.

Inspectoratul Principal de Stat 
pentru Supravegherea Pieţei, Me-
trologie şi Protecţie a Consumato-
rilor sugerează consumatorilor să 
solicite vînzătorului prezentarea 
produsului pentru a verifica aspec-
tul, să refuze produsele care prezin-
tă aspect necorespunzător, pîinea şi 
produsele de panificaţie ce prezintă 
urme de mucegai, produsele care 
prezintă data valabilităţii minimale 
modificată sau depăşită. De aseme-
nea, consumatorului i se recoman-
dă să cumpere pâine şi produse de 
panificaţie doar din locuri autori-
zate, iar la cumpărarea produselor 
alimentare, să solicite şi să păstreze 
bonul de casă.

În cazul în care doriţi să puneţi 
întrebări sau să faceţi reclamaţii pu-
teţi apela la Secţia relaţii cu consu-
matorii şi mass-media 74-14-64.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Trebuie să execut o obligaţie impusă şi prin-
tr-un act judecătoresc definitiv. Pentru acest 
scop vreau să ştiu care bunuri ale mele pot fi 
urmărite de către executorul judecătoresc.  

Valentin Apostol,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.106 din Co-
dul de executare nu pot fi ur-
mărite următoarele venituri 
ale debitorului:

a) sumele plătite în legă-
tură cu deplasarea în interes 
de serviciu, cu transferul, cu 
angajarea sau cu trimiterea 
la muncă în altă localitate, 
plata suplimentară pentru lu-
crul legat de deplasări frec-
vente;

b) indemnizaţiile plătite 
mamelor cu mulţi copii sau 
mamelor singure;

c) pensiile de întreţinere;
d) indemnizaţiile la naş-

terea copilului;
e) indemnizaţiile primite 

pentru înmormîntare;
f) indemnizaţiile pentru 

copii minori în timpul căută-
rii părinţilor lor;

g) sporurile pentru mun-
că în condiţii grele sau vătă-
mătoare;

h) indemnizaţiile de eli-
berare din serviciu;

i) indemnizaţiile persoa-
nelor care au avut de sufe-
rit de pe urma avariei de la 
C.A.E. Cernobîl;

j) compensaţiile nomina-
tive.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(iulie 2010,  nr. 27(334)

&

? Soţul intenţionează să desfacă căsătoria 
acum cînd sînt însărcinată, intenţionînd ulteri-
or să solicite verificarea paternităţii copilului. 
Vreau să ştiu dacă poate obţine divorţul în si-
tuaţia dată. 

Victoria M,
r-n Orhei 

Articolul 34 din Codul 
familiei referitor la limita-
rea dreptului soţului de a 
cere desfacerea căsătoriei 
prevede că în lipsa acor-
dului soţiei, soţul nu poate 

cere desfacerea căsătoriei în 
timpul gravidităţii acesteia 
şi timp de un an după naşte-
rea copilului dacă acesta s-a 
născut viu şi trăieşte.

În una din hotărîrile sale  
Camera Mare a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului a 
rezumat obligaţia statelor în 
ceea ce priveşte adoptarea 
măsurilor generale pentru 
prevenirea noilor încălcări, 
şi individuale pentru repara-
rea consecinţelor încălcării 
suportate de reclamant. În 
acest sens a fost menţionat că  
în  virtutea articolului 46 din 
Convenţie, Părţile contrac-

tante s-au angajat să se con-
formeze hotărîrilor definitive 
ale Curţii în litigiile la care 
ele sunt părţi, Comitetul Mi-
niştrilor fiind responsabil de 
supravegherea executării. De 
aici reiese că Statul reclamat, 
recunoscut responsabil de în-
călcarea Convenţiei sau a Pro-
tocoalelor sale, este obligat nu 
doar să plătească persoanelor 
vizate sumele acordate în ca-
litate de satisfacţie echitabilă, 
dar şi să aleagă, sub controlul 
Comitetului Miniştrilor, mă-
surile generale şi/sau, după 
caz, individuale care urmează 
a fi adoptate în ordinea sa ju-
ridică internă pentru a face să 
înceteze încălcarea stabilită 
de Curte şi pentru a lichida, 
în măsura posibilităţii, conse-
cinţele. În plus, se înţelege de 
la sine că Statul reclamat este 
liber, sub controlul Comite-
tului Miniştrilor, să aleagă 
mijloacele pentru a-şi înde-
plini obligaţia juridică faţă 
de articolul 46 din Convenţie 
astfel încât aceste mijloace să 
fie compatibile cu concluziile 
cuprinse în hotărîrea Curţii.  
Necesitatea adoptării măsuri-
lor individuale pe plan intern 
se examinează de Comitetul 
Miniştrilor în cazul în care în-
călcarea stabilită continuă să 
producă consecinţe negative 
pentru reclamant pe care sa-
tisfacţia echitabilă oferită nu 
a putut să le compenseze. Se 
are în vedere încetarea situa-

Executarea hotărîrilor Curţii Europene 
a drepturilor omului

ţiei ilicite dacă ea se mai pro-
duce şi lichidarea, în măsura 
posibilităţii, a consecinţelor 
sale. Măsurile individuale 
depind de natura încălcării 
stabilite şi de situaţia recla-
mantului. 

În faţa jurisdicţiilor in-
terne redeschiderea procesu-
lui  poate constitui o măsu-
ră eficientă pentru a lichida 
consecinţele unei încălcări 
a Convenţiei produse din 

cauza unui proces naţional 
neechitabil. Redeschiderea 
poate, de asemenea, să per-
mită rectificarea unei deci-
zii interne considerate drept 
contrară Convenţiei în fond, 
spre exemplu, o interdicţie de 
a publica anumite informaţii. 
De asemenea, în cazul în care 
Curtea stabileşte că expul-
zarea reclamantului din ţară 
este, sau ar fi, contrară Con-
venţiei, executarea hotărârii 
poate obliga autorităţile ţării 
în cauză se-şi reexamineze 
deciziile în scopul de a-i per-
mite persoanei vizate să se 
întoarcă sau să rămînă dacă 
expulzarea încă nu a fost 
pusă în aplicare.  Redeschi-
derea proceselor interne are 
o importanţă fundamentală 
pentru executarea hotărîrilor 
Curţii europene. Ca rezultat, 
în unele cazuri, o asemenea 
măsură constituie unica mo-
dalitate de reparare a încăl-
cării Convenţiei.   Avînd în 
vedere problemele de execu-
tare menţionate mai sus, în 
anumite cauze, deoarece lip-
sesc dispoziţiilor legislative 
naţionale adecvate în materie 
de redeschidere, Comitetul 
Miniştrilor a adoptat o Re-
comandare adresată Statelor 
cu privire la redeschiderea şi 
reexaminarea proceselor na-
ţionale în urma unei hotărîri 
a Curţii europene în care le 
invită să asigure la nivel in-
tern existenţa posibilităţilor 

adecvate de a realiza, în mă-
sura posibilităţii, repararea 
deplină a daunei, inclusiv po-
sibilităţile de redeschidere.   

Pot fi aplicate şi alte mă-
suri care pot viza radierea de 
către poliţie a tuturor fişiere-
lor (cel puţin a celor utiliza-
te în scopuri operative) care 
cuprind informaţii obţinute 
cu încălcarea dreptului la res-
pectarea vieţii private.  

Măsurile cu caracter ge-
neral care vizează preveni-
rea noilor încălcări pare să 
fie uneori complexe pentru 
a fi definite şi implementate. 
În primul rînd, aceasta pre-
supune o analiză aprofun-
dată, din partea autorităţilor 
naţionale, a cauzelor care au 
dus la o încălcare a Conven-
ţiei. Uneori, din circumstan-
ţele unei cauze reiese clar că 
încălcarea stabilită s-a dato-
rat unei legi interne. Uneori, 
la originea încălcării se află 
chiar lipsa legislaţiei. În 
asemenea cazuri Statului în 
cauză îi revine, pentru a se 
conforma hotărîrii Curţii, să 
modifice legea existentă sau 
să adopte o nouă legislaţie 

corespunzătoare. Totodată, în 
numeroase cazuri, problema 
generală care se află la origi-
nea încălcării nu se referă la 
o contradicţie evidentă între 
dreptul intern şi Convenţie, 
dar se află în jurisprudenţa 
instanţelor judecătoreşti, în 
interpretarea obişnuită pe 
care ele o atribuie dispozi-
ţiilor interne şi Convenţiei. 
Astfel, este necesară o schim-
bare a jurisprudenţei în sen-
sul indicat de Curte care ar 
permite asigurarea executării 
hotărîrii. În cazul în care in-
stanţele judiciare, în cauzele 
individuale cu care au fost 
sesizate, adaptează în mod 
automat poziţiile lor juridice 
şi interpretarea dreptului na-
ţional la exigenţele Conven-
ţiei după cum sunt prezentate 
în hotărîrile Curţii, ele oferă 
acestor hotărîri un efect di-
rect în dreptul lor intern. În 
prezent acest caz este caracte-
ristic aproape tuturor Statelor 
membre şi deci este suficient, 
pentru a preveni eficient noi 
încălcări similare, de a asi-
gura publicarea şi difuzarea 
hotărîrilor printre autorităţile 
naţionale însoţite, după caz, 
de o circulară explicativă.   

După ce hotărîrea defi-
nitivă a Curţii este transmi-
să Comitetului Miniştrilor, 
acesta invită Statul pîrît să-l 
informeze despre demersurile 
întreprinse în vederea plăţii 
sumelor acordate de Curte în 

calitate de satisfacţie echitabi-
lă şi, după caz, despre măsu-
rile individuale şi generale în 
vederea conformării hotărîrii. 
După primirea acestor infor-
maţii, Comitetul le examinea-
ză cu atenţie. Dacă Comitetul 
a constatat că Statul s-a con-
format hotărîrii, el adoptă o 
rezoluţie în care arată că şi-a 
îndeplinit funcţiile în virtutea 
articolului 46 § 2 din Conven-
ţie. Directoratul General pen-
tru Drepturile Omului asistă 
Comitetul Miniştrilor în ca-
zul în care el exercită această 
competenţă în virtutea Con-
venţiei. În strînsă colaborare 
cu autorităţile Statului vizat, 
Directoratul examinează pro-
blema privind măsurile ce 
urmează a fi întreprinse în 
vederea conformării hotărîrii 
Curţii. La cererea Comitetu-
lui Miniştrilor, Directoratul 
îi oferă avize şi consultaţii 
bazate pe experienţa şi prac-
tica organelor Convenţiei.  
Conform practicii stabilite de 
Comitetul Miniştrilor, atunci 
cînd un Stat nu a adoptat 
măsuri satisfăcătoare, nu se 
adoptă nici o rezoluţie finală 
care ar retrage hotărîrea de 
pe rolul Comitetului Miniş-
trilor, şi din partea Statului 
sînt solicitate în continuare 
explicaţii sau acţiuni. În tim-
pul examinării cauzei Comi-
tetul poate lua diverse măsuri 
pentru a favoriza executarea. 
De obicei, el poate adopta 
o rezoluţie interimară care 
în general conţine indicaţii 
privind măsurile interimare 
deja întrerprinse şi stabileşte 
un calendar previzibil pentru 
reformele prevăzute sau în-
curajează Statul pîrît să con-
tinuie anumite reforme sau 
insistă asupra luării măsuri-
lor necesare pentru executa-
re.     Dacă executarea întîm-
pină obstacole, Directoratul 
General pentru Drepturile 
Omului deseori invită auto-
rităţile vizate la o discuţie 
mai aprofundată cu privire la 
posibilele soluţii.  Comitetul 
poate face uz de toată auto-
ritatea sa pentru a determina 
Statul vizat să respecte ho-
tărîrile Curţii, inclusiv prin 
constatarea nerespectării 
Convenţiei şi prin adoptarea 
răspunsurilor corespunză-
toare. În practică, Comitetul 
Miniştrilor totuşi foarte rar 
a recurs la presiuni politice 
şi diplomatice, el fiind mai 
degrabă un for pentru dialog 
constructiv prin intermediul 
căruia Statele ajung la soluţii 
satisfăcătoare în materie de 
executare a hotărîrilor. 

 Doar cîţiva locatari le-au dat o mînă de ajutor anga-
jaţilor Direcţiei generale locativ-comunale la 
curăţarea scărilor blocurilor de locuit, deşi se 
face apel la conştiinţa lor, a declarat în cadrul 
şedinţei operative de la Primărie şeful acestui 
serviciu, Petru Gontea. 

Chiar dacă campania de salubrizare este şi 
una de sensibilizare şi urmăreşte să demonstreze cetăţeni-

lor că ei sînt adevăraţii stăpîni ai caselor în care locuiesc şi 
este responsabilitatea lor să se implice nemijlocit în 
a face curăţenie, oamenii se arată indiferenţi, a spus 
Petru Gontea. 

În cele 100 de blocuri, scările cărora sînt salubriza-
te săptămînal, sînt implicaţi peste o mie de muncitori 
de la întreprinderile municipale de gestionare a fondu-

lui locativ, iar locatarii trec nepăsători pe alături. Săptămîna 

Oamenii trec nepăsători pe lîngă angajaţii de la salubrizare care le fac curăţenie în bloc 
trecută doar 10 locatari s-au implicat în procesul de salubri-
zare, iar o săptămînă mai devreme – 14. 

„Vom face un parteneriat public-privat, noi venim cu 
materiale şi utilaje, cetăţenii cu implicarea în procesul de 
curăţenie”, a declarat primarul Dorin Chirtoacă la lansarea 
proiectului. Acesta prevede ca săptămînal să fie făcută or-
dine în scările a 100 de blocuri de locuit. Acţiunea prevede 
spălarea geamurilor, a balustradelor şi a scărilor.  
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SA „Concord Străşeni” cu 
sediul în Străşeni, str. Chişinăului nr. 8 şi nr. 18, pentru data de 
4 august 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă intentată 
la cererea SA „Pietriş” 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 prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Cleolina”, pentru data 
de 17 august 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile a SRL „Melenaş-Com” privind încasarea datoriei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Cleolina”, pentru data de 14 septembrie 2010, ora 11.20, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,Come-
coteh”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

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

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lupaşco Alexei, pentru data de 12 august 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Lupaşco Eleonora pri-
vind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   I. Busuioc

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Mihailov Vladimir, pentru data de 23 august 2010, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Funica Adrian privind 
recunoaşterea dreptului la spaţiul locativ.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Racu Ludmila Tudor, a.n. 07.04.1957, Racu Sergiu Zaharia, a.n. 
08.01.1990, Racu Vitalie Zaharia, a.n. 24.06.1987, pentru data 
de 22 septembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de reclamaţi în cauza civilă la 
acţiunea reclamantului SA „Livservcom” privind revendicarea 
imobilului din posesie ilegală şi evacuare forţată.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nichiforova Irina, 
pentru data de 13 august 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă nr. 2-1781/2010 la cererea SRL „Cebacot” privind încasarea 
prejudiciului. 

Judecător  Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ser-
viciului stării civile, Donoyan Raffi, pentru data de 13 august 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
611) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Galatonov 
Valentina privind recunoaşterea nulităţii căsătoriei. 

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

 Judecător  V. Boico 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şalari Evghenii, pentru data de 2 august 2010, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Golubeva Olga privind permiterea perfec-
tării paşaportului copilului minor şi acordarea dreptului de ieşire 
şi intrare în Republica Moldova.

Judecător  Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dimitraş Ivan, pentru data de 5 august 2010, ora 10.15, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Dimitraş Galina privind obţinerea permisi-
unii de a pleca peste hotarele R. Moldova.

Judecător  Ig. Vornicescu

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sîrghi Igor, pentru 
data de 7 octombrie 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Alexa Marian privind plata forţată a despăgubirilor.

Judecător  I. Timofei
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iancov Igor Evgheni, 
pentru data de 9 august 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza 
civilă a ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei. 

 Judecător   Vladislav Clima 
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Derevleanco Iurie Vladimir, pentru 
data de 10 august 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Don-
duşeni, str. 31 August 1989 nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-322/2010 intentată la cererea cet. Cazacu 
Svetlana privind decăderea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător   Ghenadie Pavliuc 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Miron Vladi-
mir cu ultimul domiciliu în satul Boldureşti, Nisporeni, pentru 
data de 12 august 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Nispo-
reni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr.2-316/2010 intentată de cet. Miron Ana privind decăderea din 
drepturile părinteşti. 

Preşedintele judecătoriei                  Grigore Şişcanu 
Nisporeni

www
Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 

Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. Po-
doiniţîn Oleg Mihail, născut la 10.06.1971, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Cahul, str. Garoafelor nr. 23, apt. 41, pentru data 
de 9 august 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (Cahul, str. 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 
2-1111/2010 privind determinarea locului de trai al copilului la 
cererea reclamantei Constantiniuc Svetlana. Pîrîtului i se pro-
pune să prezinte referinţă şi probele de care dispune referitor la 
pricină. În caz de neprezentare a probelor şi de neprezentare a 
pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă 

Citaţii în judecată

Supărat pe ambasador, un schizofrenic 
din Nisporeni a anunţat alertă cu 

bombă la Ambasada Rusiei în Moldova
La 19 iulie curent, în jurul orei 09.00, în an-

ticamera Ambasadei Federaţiei Ruse a parvenit 
un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, 
care a anunţat că sediul instituţiei este minat. 
Angajaţii Ambasadei au fost evacuaţi din clădi-
re. Geniştii au căutat materialul exploziv timp 
de cîteva ore, însă fără rezultate. La faţa locului 
s-a deplasat şi o echipă de pompieri.

 Poliţia a stabilit că alarma a fost falsă, iar 
suspectul a fost identificat şi reţinut a doua zi, 
la domiciliul său. Este vorba despre un bărbat 
de 35 de ani, din raionul Nisporeni, care susţi-
ne că se află la evidenţa Spitalului de Psihiatrie 
din localitatea sa  şi că în anul 2000 a fost di-
agnosticat cu schizofrenie paranoică. Bărbatul 
şi-a recunoscut fapta. El a comunicat oamenilor 
legii că a solicitat de nenumărate ori o între-
vedere cu ambasadorul Rusiei la Chişinău, dar 
deoarece a fost refuzat, a hotărît să se răzbune 
printr-o glumă de acest gen.

Potrivit şefului serviciului de presă al Co-
misariatului General de Poliţie, Adrian Jovmir, 
a fost uşor de identificat autorul alarmei false. 
Asta deoarece suspectul a sunat chiar de la te-
lefonul de acasă.

La moment, bărbatul este cercetat penal în 
stare de libertate, pentru „comunicare minci-
noasă cu bună ştiinţă despre actul de terorism”. 
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă 
cu amendă în mărime de la 4 mii la 10 mii de 
lei, sau muncă neremunerată în folosul comu-
nităţii de la 180 la 240 de ore, sau privaţiune de 
libertate de pînă la 2 ani. 
Fără drept de apel:  vor face ani grei de 

puşcărie pentru trafic de copii şi 
proxenetism

Gruparea criminală, în frunte cu Alexandru 
Coval, alias „Şalun”, acuzată de procurori de 
trafic de copii, a încasat ani grei de puşcărie. 
Liderul grupării s-a ales cu 19 ani privaţiune 
de libertate, iar ceilalţi 5 membri, printre care 
şi soţia acestuia, vor petrece după gratii între 
4 şi 18 ani. 

Verdictul Curţii Supreme de Justiţie a venit 
după ce procurorii au reuşit să demonstreze că 
în decursul anilor 2001-2006, „Şalun” a creat o 
organizaţie criminală, care acţiona pe teritorii-
le Republicii Moldova, României şi Ucrainei, 
dirijînd o amplă reţea de trafic de fiinţe umane, 
trafic de copii şi proxenetism.

Potrivit procurorilor, recrutarea victimelor 
exploatării sexuale se efectua pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, cu preponderenţă în regiu-
nile din stînga Nistrului. Ulterior, victimele erau 
transportate în capitală, unde erau adăpostite în 
case şi apartamente special pregătite pentru ofe-
rirea de servicii sexuale. În total au fost identifi-
cate şi reţinute 24 de tinere dintre care 11 mino-
re, care practicau servicii sexuale. Două dintre 
prostituate sînt din ţara vecină, Ucraina. 

Concomitent, în aceeaşi perioadă de timp, 
„Şalun” conducea şi un alt grup criminal cu 
acelaşi gen de activitate, constituit de el în Ro-
mânia.

Reamintim că, în iunie 2006, Procuratura de 
Transport a început urmărirea penală în privin-
ţa grupării conduse de A. Coval, toţi membrii 
acesteia fiind identificaţi şi reţinuţi. Urmărirea 
penală a fost condusă de către Procuratura Ge-
nerală, cauza penală fiind expediată în instanţa 
de judecată în decembrie 2006. Decizia Curţii 
Supreme de Justiţie este finală şi irevocabilă.

Anterior, prin sentinţa Judecătoriei secto-
rului Centru, municipiul Chişinău au fost con-
damnaţi alţi doi membri, Alexandru Coval, fiul 
lui „Şalun”, şi Veaceslav Barbăroş. 

Ucisă cu scrumiera pentru un pic mai 
mult de 1000 de lei

Doi bărbaţi au fost condamnaţi la ani grei 
de închisoare pentru că au ucis o femeie cu sco-
pul de a-i sustrage bani şi bunuri. Este vorba 
despre Iurie Cernoluţki şi Igor Savvin. Aceştia 
au primit cîte 25 şi respectiv 19 ani privaţiune 
de libertate.

Potrivit procurorilor, în iulie 2009, Cerno-
luţki, aflînd de la fosta sa soţie că o locuitoare a 
municipiului Bălţi primeşte periodic bani de la 
fiica din Italia, i-a propus lui Savvin să meargă 
împreună la ea şi să sustragă banii. Înarmîndu-se 
cu o scrumieră metalică, au sunat la uşa victimei 
şi s-au prezentat drept angajaţi ai Întreprinderii 
„Apă-Canal”. Pentru a fi lăsaţi să intre în aparta-
ment, aceştia şi-au motivat prezenţa prin faptul 
că trebuie să verifice datele contorului de apă.

Ucigaşii au atacat femeia, i-au aplicat mai 
multe lovituri cu scrumiera şi cu picioarele. 
Apoi au legat-o cu un garou medical şi lipici, 
cauzîndu-i leziuni corporale grave, în urma că-
rora victima a decedat.

Infractorii au sustras din apartament meda-
lii, o sticlă de coniac, un kilogram de ciocolate, 
o cutie de cafea, 50 de euro şi 180 de lei, în total 
bunuri în valoare de 1126 de lei.

În cadrul exercitării urmăririi penale, pro-
curorii au mai stabilit că în mai 2009 Cernoluţ-

ki a venit la un magazin din municipiul Bălţi 
la o fostă colegă de clasă, care lucra ca vînză-
toare. Sub pretextul că trebuie să dea un sunet, 
i-a cerut telefonul mobil şi în timp ce aceasta 
deservea cumpărătorii, a plecat.

În aceeaşi lună, aflîndu-se la o zi de naştere, 
după ce omagiatul a adormit, Cernoluţki a sus-
tras din apartamentul acestuia un DVD player 
şi două telefoane mobile, în valoare de circa 
4500 lei.

Sentinţa poate fi atacată în instanţa superi-
oară în modul stabilit de lege. 

Pentru şantaj va sta 10 ani la răcoare
Un bărbat, în vîrstă de 33 de ani, din Soroca 

a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru 
şantaj. Potrivit informaţiilor oferite de procu-
rori, infractorul a expediat, pe parcursul iernii 
curente, mai multe mesaje cu caracter de şantaj 
pe numărul de telefon mobil al directorului unei 
firme din Soroca. În SMS-uri el  cerea ca omul 
de afaceri să-i transmită suma de 10 mii de euro. 
În caz contrar, şantajistul îl ameninţa că îi va 
răpi rudele apropiate şi îi va distruge bunurile.

Condamnatul cunoştea victima, deoarece 
efectuase anterior lucrări de construcţie la fir-
ma în cauză. Fiind un amator de jocuri de noroc 
şi cunoscînd faptul că directorul firmei dispune 
de bani, acesta s-a gîndit că prin şantaj ar putea 
obţine şi el profit.

Sentinţa instanţei nu este definitivă. Decizia 
poate fi atacată în modul stabilit de lege. 

Un poliţist din Bălţi a fost condamnat 
pentru aplicarea torturii

Un colaborator din cadrul Comisariatului 
de Poliţie al municipiului Bălţi a fost  condam-
nat la 3 ani de închisoare cu privarea dreptului 
de a ocupa funcţii în organele MAI în decurs de 
un an. Pedeapsa cu închisoarea a fost suspenda-
tă pe un termen de probă de un an.

Poliţistul a fost învinuit că şi-a depăşit atri-
buţiile de serviciu prin aplicarea violenţei şi 
acţiunilor de tortură unui cetăţean. În ianuarie 
2009, observînd cum doi carabinieri îl însoţeau 
pe un bărbat beat, inculpatul le-a ordonat să-l 
conducă pe acesta la sectorul de poliţie. Persoa-
na a fost urcată cu forţa în automobilul poliţiei şi 
transportată la sector, unde în biroul de serviciu, 
poliţistul i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii 
şi cu picioarele, cauzîndu-i leziuni corporale. 

Curtea de Apel Bălţi a pronunţat hotărîrea 
după ce procurorii au atacat sentinţa instanţei 
de judecată prin care procesul penal în privinţa 
colaboratorului în cauză a fost încetat.

Potrivit procurorilor, inspectorul a lezat, 

prin acţiunile sale, drepturile reţinutului şi 
imaginea poliţiei ca organ de drept al autori-
tăţilor publice, menit să apere viaţa, sănătatea 
şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi 
ale statului de atentate criminale şi de atacuri 
nelegitime.  

Decizia Curţii de Apel poate fi atacată în in-
stanţa superioară în modul stabilit de lege.

Şapte ani de puşcărie pentru trafic de 
fiinţe umane

Un bărbat de 35 de ani din raionul Soroca  
a fost condamnat la 7ani şi 2 luni de închisoare 
pentru trafic de fiinţe umane şi confecţionarea 
documentelor oficiale false.

Procurorii au demonstrat că în perioada 
martie-iunie 2010 bărbatul a recrutat două tine-
re în Turcia. Profitînd de situaţia vulnerabilă în 
care se aflau tinerele, acesta le promitea că le va 
angaja la lucru. Fetele au fost transportate la lo-
cul de destinaţie şi prin ameninţare cu aplicarea 
violenţei erau exploatate sexual în scop comer-
cial. Victimele nu erau remunerate, infractorul 
trăgînd foloase de pe urma acestui fapt.

Bărbatul a mai fost învinuit de procurori 
şi de faptul că, în martie 2008 a falsificat, prin 
aplicarea ştampilei unei firme din capitală, o 
adeverinţă de salariu şi carnetul de muncă al 
unei pesoane. Ca rezultat, ultima a beneficiat 
de un credit bancar în sumă de 30 de mii lei de 
la o bancă comercială.

Procurorii consideră sentinţa prea blîndă şi 
intenţionează să o atace în instanţa superioară.

O minciună l-a costat 200 de ore de 
muncă în folosul comunităţii

Un minor în vîrstă de 17 ani a fost condam-
nat la 200 de ore de muncă neremunerată în fo-
losul comunităţii pentru declaraţii mincinoase în 
cadrul urmăririi penale. Acesta a comunicat oa-
menilor legii precum că dintr-un apartament din 
Chişinău a fost sustras un plic cu 10 mii de lei, 
un telefon mobil şi un portmoneu cu 100 de lei.

Deşi a fost preîntîmpinat de către oamenii 
legii de răspundere penală pentru prezentarea 
declaraţiilor false, minorul nu a ezitat să spună 
minciuni.

În urma investigării cazului, procurorii au 
stabilit că informaţiile comunicate nu cores-
pund adevărului. Tînărul a recunoscut că furtul 
a fost înscenat cu scopul de a fi trasă la răspun-
dere penală o persoană cu care primul era în 
relaţii ostile.

Sentinţa instanţei este cu drept de atac în 
modul stabilit de lege. 

Lilia STRÎMBANU

Cronica poliţistă



O echipă de cercetători americani aduce medicina mai aproape de crearea unui 
vaccin contra SIDA, după descoperirea a trei anticorpi puternici care neutralizează 
91% din totalul tulpinilor virusului HIV.

Potrivit unui studiu publicat joi, două antigene denumite VRCO1 şi VRCO2 
au împiedicat, în cadrul unor experimente de laborator, infectarea unor culturi de 
celule umane cu majoritatea tipurilor de tulpini HIV active în lume.

Autorii acestui studiu, publicat în ultimul număr al revistei „Science”, au identi-
ficat şi mecanismul biologic prin care aceşti anticorpi blochează virusul HIV.

Descoperirea acestor anticorpi care au 
puterea de a neutraliza virusul HIV şi anali-
za felul în care aceştia acţionează reprezintă 
un important pas înainte spre obţinerea unui 
vaccin capabil să ne protejeze împotriva îm-
bolnăvirilor de SIDA, a declarat Dr. Anthony 
Fauci, director al Institutului naţional ameri-
can pentru alergii şi maladii infecţioase.

Tehnica la care a apelat echipa de oameni 
de ştiinţă pentru a descoperi aceşti anticorpi reprezintă o nouă abordare ce poate fi 
folosită în scopul conceperii şi dezvoltării unor vaccinuri destinate şi altor maladii 
infecţioase, a mai adăugat el.

Virusologii americani au descoperit cei trei anticorpi, produşi de organismul 
uman, în sîngele unei persoane seropozitive.

Ei au putut să izoleze aceşti anticorpi cu ajutorul unui nou mobil molecular – 
una dintre proteinele care formează virusul HIV ce a fost modificată genetic pentru 
a se fixa pe anumite celule, stimulîndu-le să producă anticorpii care neutralizează 
virusul HIV.
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Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este una 
deosebită. Astfel, de o semnificaţie aparte sînt aces-
te splendide zile de vară pentru: Constantin Urîtu, 
judecător Centru – 60 de ani; Gheorghe Burdujan, 
judecător Basarabeasca – 40 de ani; Alexandru Spo-
ială, judecător Ciocana – 30 de ani.

Mult stimaţi omagiaţi, ne bucură nespus de mult 
că dumneavoastră aţi ales ca destin de a sluji cu cre-
dinţă legea şi de a apăra demnitatea umană, fapt ce 
vă conferă acea alură inconfundabilă de Oameni ai 
Sfintei Dreptăţi, fără de care totul în jur ar părea un 
haos imens.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar aniver-
sările dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa sublime cuvinte de felicitare. Vă  dorim să aveţi 
parte de cît mai multă sănătate, multă căldură sufleteas-
că, bunăstare şi împliniri dintre cele mai  frumoase.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Ta-
tiana Cebotari, magistru în drept, lector universitar 
Facultatea de Drept USM; Iana Casian, magistru în 
drept, lector universitar Facultatea de drept USM; 
Visctor Puşcaş, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar Facultatea de Drept USM; Aurel Băieşu, 
doctor în drept, conferenţiar universitar Faculta-
tea de Drept USM, Igor Hadîrcă, doctor în drept, 
conferenţiar universitar Facultatea de Drept USM; 
Adrian Lungu, magistru în drept, lector universitar 
Facultatea de Drept USM; Galina Vavrin, judecător 
CA Cahul; Tatiana Sacaliuc, judecător Ungheni; 
Iulia Cimpoi, judecător CSJ; Dmitrii Fujenco, ju-
decător Cahul; Victor Boico, judecător Buiucani; 
Sergiu Ciobanu, judecător în cadrul Judecătoriei 
militare; Mircea Roşioru, procuror, şef-interimar 
Direcţie; Piotr Botnaru, procuror Nisporeni; Leo-
nid Demidov, procuror Ciocana.

 Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar 
Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista naţională  de drept

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

A g e n ţ i a 
de turism 

pentru orice gust şi orice exi-
genţă.

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

E oficial, mai întîi a fost găina şi apoi a apărut oul. A fost 
nevoie ca oamenii de ştiinţă să îşi pună mintea la contribuţie 
pentru a da răspunsul la celebra întrebare copilărească din toa-
tă lumea.

Oamenii de ştiinţă au rezolvat celebra enigmă după ce au 
descoperit că ouăle nu se pot forma decît dacă au o proteină 
găsită în ovarele găinilor. Adică ouăle se formează în interiorul 
găinii.

Proteina numită ovocledinina 17 (OC-17) este responsabilă 
pentru grăbirea procesului de dezvoltare a coajei de ou.

Cercetătorii de la universităţile britanice din Sheffield şi 
Warwick au folosit un super computer să vadă cum se formea-
ză un ou şi au descoperit că proteina e vitală în procesul de 
cristalizare.

Carbonatul de calciu este transformat în cristale de calciu, 
care mai apoi formează coaja oului.

S-au descoperit anticorpi care neutralizează 
91% din totalul tulpinilor virusului HIV 

Acum, oamenii de ştiinţă speră ca descoperirea lor să ducă 
la crearea unor noi materiale.

A murit omul de ştiinţă 
australian care a inventat 
cutia neagră a avioanelor
David Warren, omul de ştiinţă australian 

care a revoluţionat sistemele de securitate 
aeriană prin inventarea „cutiei negre” a avi-
oanelor, a murit la vîrsta de 85 de ani, au 
informat surse oficiale. 

Warren a conceput în 1958 cutia neagră 
care înregistrează conversaţiile din cabină, 
la cinci ani după prăbuşirea primului zbor 
comercial, Comet, a indicat Ministerul 
Apărării într-un comunicat. 

Cu unele variaţii, acest system – cunos-
cut şi drept dispozitiv de înregistrare a in-
formaţiilor de zbor – a început să fie insta-
lat pe toate zborurile comerciale, pentru a 
clarifica motivele unui eventual accident. 

Omul de ştiinţă s-a născut în 1925 pe 
insula Groote Eylandt, în extremul nordic 
al Australiei. Tatăl său a murit în 1934 într-
un accident de avion. 

Doctorul Warren a condus Laboratoa-
rele de Cercetare Aeronautică ale Organi-
zaţiei de Ştiinţă şi Tehnologie de Apărare, 
între 1952 şi 1983.

O avocată franceză a agresat 
o musulmană  

Portul vălului islamic naşte tot mai multe tensiuni în Fran-
ţa.  O avocată franceză a agresat o musulmană căreia i-a smuls 
vălul de pe faţă. Poliţia locală spune că acesta este primul caz 
de acest fel.

Incidentul a avut loc într-un magazin şi s-a produs la cîte-
va zile după ce Camera inferioară a Parlamentului francez a 
aprobat un proiect de lege care interzice portul vălului islamic 
în public.

„Burqa”, cum este denumit acesta, acoperă întregul corp 
şi lasă la vedere doar ochii şi mîinile. „The Daily Telegraph” 
scrie că tînăra musulmană, de 26 de ani, se plimba printr-un 
magazin cînd a auzit-o pe avocată că face afirmaţii meschine 
legate de vălul ei de culoare neagră.

Imediat s-a iscat o ceartă între cele două femei, iar avoca-
ta i-a smuls vălul musulmanei. În incident a intervenit şi fiica 
avocatei. Cele trei au fost despărţite de patronul magazinului 
şi de către bărbatul femeii musulmane. Femeile au fost apoi 
arestate de poliţie şi duse la secţie.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

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

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

S-a dovedit ştiinţific

M e r i d i a n  j u r i d i c


