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Angajaţii sistemului penitenciar au 
fost instruiţi în domeniul elaborării 

proiectelor de finanţare
La 17 iulie 2009, în cadrul unei ceremonii oficiale, minis-

trul Justiţiei Vitalie Pîrlog a înmînat certificatele de absolvire 
a ciclului de instruire destinat conducătorilor subdiviziunilor 
sistemului penitenciar în domeniul elaborării proiectelor de fi-
nanţare nerambursabilă.

În perioada 15-17 iulie curent, conducătorii subdiviziuni-
lor sistemului penitenciar au fost instruiţi cu privire la meto-
dologia elaborării proiectelor în domeniul penitenciar, avînd 
posibilitatea de a pune în aplicare cunoştinţele acumulate prin 
realizarea unor exerciţii practice. Astfel, au fost prezentate 7 
proiecte distincte care au drept obiective soluţionarea unor 
diverse probleme existente în sistemul penitenciar, precum 
reconstrucţia edificiilor penitenciare, sporirea accesului con-
damnaţilor la informaţie, formarea abilităţilor de negociere a 
conflictelor în mediul deţinuţilor etc.

Actualitatea organizării evenimentului derivă din impor-
tanţa şi necesitatea posedării acestor cunoştinţe, care le-ar 
permite instituţiilor penitenciare să beneficieze de finanţările 
oferite de organizaţiile internaţionale sau de donatorii străini. 

În adresarea sa către proaspeţii absolvenţi ai ciclului de 
instruire, ministrul Justiţiei a subliniat că, graţie cunoştinţelor 
acumulate în acest cadru, şefii subdiviziunilor sistemului pe-
nitenciar vor avea capacitatea să implementeze direct diverse 
proiecte cu finanţare nerambursabilă şi să monitorizeze mai efi-
cient calitatea activităţilor realizate şi durabilitatea acestora. 

Cu această ocazie, ministrul Justiţiei a mulţumit NORLAM 
pentru suportul oferit la perfecţionarea capacităţilor angajaţi-
lor sistemului penitenciar şi la transferul bunelor practici din 
acest domeniu.

Ciclul de instruire în domeniul elaborării proiectelor de 
finanţare nerambursabilă este cea mai recentă din cele 6 acti-
vităţi de consolidare a capacităţilor manageriale şi a celor de 
gestionare a resurselor umane, destinate colaboratorilor siste-
mului penitenciar, organizate în anul curent cu suportul Misiu-
nii norvegiene de experţi pentru promovarea supremaţiei legii 
(NORLAM) şi se înscrie în realizarea Memorandumului de 
Înţelegere bilateral semnat între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Regatului Norvegiei la 3 mai 2007.

l Curtea Constituţională

Ca şi în cazul scrutinului din 5 aprilie, şi după anticipatele 
din 29 iulie Curtea Constituţională se va ghida strict doar de 
prerogativele sale privind confirmarea alegerii Parlamentului, 
a ţinut să sublinieze preşedintele Curţii Dumitru Pulbere, la în-
trevederea  avută pe 15 iulie cu Vladimir Garkun, şeful stafului 
Misiunii observatorilor din CSI pentru monitorizarea alegerilor 
anticipate din Republica Moldova, la  iniţiativa acestuia. Învi-
nuirile postelectorale din partea  unor lideri de partide vizînd 
poziţia părtinitoare a organului jurisdicţiei constituţionale nu 
au niciun temei, întrucît ele  sînt alimentate  de emoţii şi supo-
ziţii, ignorînd procesul procedural strict delimitat de legislaţie, 
a concluzionat preşedintele Curţii Constituţionale.

Vladimir Garkun, care deţine şi funcţia de prim-vicepre-
şedinte al Comitetului Executiv al CSI, s-a interesat în mod 
special de procedura de prezentare şi examinare  a contes-

tărilor din partea subiecţilor electorali, de posibila influenţă 
asupra activismului alegătorilor a amendamentelor operate în 
Codul Electoral în privinţa micşorării pragului de accedere în 
Parlament şi a ratei de participare necesară  validării alegeri-
lor electorale. Dînsul a subliniat că monitorizarea  campaniei 
electorale a şi început, echipa observatorilor SCI conducîn-
du-se de principiile neutralităţii politice, imparţialităţii şi ne-
amestecului în viaţa politică a Moldovei. Cei în jur de 70 de 
experţi din statele Comunităţii, care şi-au anunţat participarea 
la monitorizarea anticipatelor, vor reprezenta corpul diploma-
tic şi de deputaţi, structurile naţionale de divers nivel, Aduna-
rea Interparlamentară  a statelor CSI. Vor delega observatori 
şi Consiliul Federaţiei şi CEC  ale Rusiei. Documentul final al 
Misiunii va fi prezentat opiniei publice a doua zi după alegeri 
– pe 30 iulie.

Recent, ministrul suedez de externe Carl Bildt, a cărui 
ţară deţine presedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene, a pre-
zentat în faţa Comitetului pentru relaţii externe şi securitate 
al Parlamentului European priorităţile ţării sale la cîrma Uni-
unii. Deşi nu s-a spus nimic despre Republica Moldova, Carl 
Bildt a plasat printre priorităţi dorinţa de a stabiliza ţările din 
vecinătatea UE.

„Rolul Uniunii Europene este de a încerca să aducă stabi-
litate naţiunilor încă fragile şi economiilor lor din vecinătatea 
noastră imediată. Dacă eşuăm în acest domeniu, vom eşua şi 
în altele”, a declarat Carl Bildt.

Ministrul suedez de Externe s-a referit şi la dezvoltarea 
pe mai departe a Parteneriatului Estic ca un bun instrument 
menit să încurajeze evoluţiile democratice din ţările implica-
te în acest proiect: „Trebuie să dezvoltăm Parteneriatul Estic 
într-un instrument real şi relevant pentru toate ţările, care să 
sprijine transformările şi să ofere speranţe pentru viitor”. În 
acelaşi timp, a mai spus Carl Bildt, Uniunea Europeană ar 
urma să continue să implice Rusia, o ţară cu care Uniunea 
şi-a deteriorat relaţiile anul trecut din cauza conflictului din 
Georgia şi din cauză că nu a aplicat toate acordurile care au 
fost convenite în înţelegerile postbelice.

Ministrul suedez de Externe a căutat să fie încă şi mai clar 
despre modul în care vede presedinţia suedeză implicarea 
mai activă a Rusiei: „Este în interesul nostru să continuăm 
să încercăm să implicăm Rusia facînd-o să respecte regulile 
europene şi ordinea internaţională. Nu trebuie să precupeţim 
eforturile noastre pentru a căuta să convingem Rusia că ni-
mic nu-i va aduce mai multă securitate decît o relaţie bazată 
pe încredere şi pe prietenie adevărată între ea şi vecinii ei, 
chiar şi cei mai mici... Noi astfel acţionăm în Europa!”

O atenţie specială a fost acordată regiunii balcanice, unde, 
în opinia şefului diplomaţiei suedeze, forţele care doresc in-
tegrarea în Uniunea Europeană sînt acum mai puternice decît 

cele care pledează pentru dezintegrare, dar, a avertizat Carl 
Bildt, şansa nu trebuie risipită şi momentul nu trebuie pier-
dut.

În ceea ce priveşte relaţia Uniunii cu Turcia, Carl Bildt a 
spus că procesul de negocieri pentru aderarea acestei ţări la 
Uniunea Europeană trebuie continuat în lunile următoare... 
explicînd că dosarul turc este unul de mare importanţă şi a 
fost de multe ori controversat.

Şi, evident, Carl Bildt a vorbit despre nevoia ratificării 
Tratatului de la Lisabona şi despre transformarea modului de 
funcţionare a Uniunii Europene. 

Ministerul Justiţiei

„Cînd sufletul este prea zbuciumat de diverse lucruri, ochii nu mai văd realitatea.”
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Flashu

Colegiul Procuraturii RM a 
efectuat bilanţul activităţii desfă-
şurate de procurori în primul se-
mestru 2009.

În primul semestru al anului 
curent activitatea procurorilor la 
exercitarea şi conducerea urmări-
rii penale a cunoscut o îmbunătă-
ţire calitativă şi cantitativă la ca-
pitolul de cauze penale terminate 
şi trimise în judecată.

Aceasta din urmă se atestă şi 
pe fundalul scăderii în ţară a cri-
minalităţii şi, respectiv a numă-
rului de cauze pornite şi cercetate 
– au fost înregistrate 11 541 in-
fracţiuni, în scădere cu 828 (6,7 
la sută) comparativ cu perioada 
analogică a anului 2008, situaţie 
care este caracteristică în majori-
tatea dintre unităţile administra-
tiv-teritoriale.

Se află în scădere cazurile de 
huliganism cu 8,4%, vătămările 
intenţionate grave cu 8,3 %, in-
fracţiunile privind viaţa sexuală 
cu 5,5%, cele contra patrimoniu-
lui cu 14,6%, cazurile de trafic de 
fiinţe umane cu 19,5%,  infracţiu-
nile economice 20,2%, infracţiu-
nile comise de persoane cu funcţii 
de răspundere cu 44,1 la sută (in-
clusiv cele de corupţie şi conexe 
lor), cazurile de contrabandă cu 
12,7 la sută, organizarea migra-
ţiunii ilegale cu 5,8%, circulaţia 
ilegală a drogurilor cu 8,4 la sută.

De asemenea, se atestă şi o 
descreştere a numărului infracţiu-
nilor deosebit de grave cu 39,8%, 
mai puţin grave cu 9,8 la sută, 
precum şi a celor excepţional de 
grave cu 1,3 la sută.

Conducerea urmăririi 
penale

În activitatea de conducere a 
urmăririi penale procurorii au fi-
nalizat cercetările pe 7539 cauze.

Au fost trimise în judecată 
4350 cauze penale (4295 în 2008) 
privind comiterea a 5490  infrac-
ţiuni de către 5020 persoane. 

Justiţiei au fost deferite 39 
cauze despre omucideri intenţi-
onate, 145 despre trafic de fiinţe 
umane şi copii, 127 despre cazuri 
de vătămare intenţionată gravă a 
integrităţii corporale şi sănătăţii, 
52 despre viol, 1595 despre in-
fracţiuni contra patrimoniului, 
653 despre circulaţia ilegală a 
drogurilor, 208 despre evaziuni 
fiscale şi infracţiuni financiar-
bancare, 43 despre contrabandă 
şi eschivarea de la achitarea plăţi-
lor vamale, 308 despre încălcarea 
regulilor de securitate a circulaţi-
ei rutiere, 219 despre huliganism 
şi alte infracţiuni contra ordinii 
şi securităţii publice, 35 despre 
infracţiuni de corupţie şi trafic de 
influenţă, 29 despre abuz şi exces 
de putere, 47 despre infracţiuni 
contra justiţiei, alte categorii de 
infracţiuni.

În procedura flagrantă au fost 
urmărite şi deferite justiţiei 196 
cauze. 

În procedura acordului de re-
cunoaştere a vinovăţiei au fost de-
ferite justiţiei 1431 cauze penale 
care au privit 1693 crime. 

Exercitarea urmăririi 
penale

În perioada de referinţă, pro-
curorii au exercitat urmărirea pe-
nală pe 3724 (3705 în 2008) cau-
ze de o rezonanţă socială sporită 
cum sînt infracţiunile de omor şi 
viol, cele de corupere, luare de 
mită, trafic de influenţă şi infracţi-
uni săvîrşite de persoane cu func-
ţii de răspundere, de către minori.

Au fost trimise în judecată 
1087 cauze penale (1034 în 2008) 
privind comiterea a 1368 infrac-
ţiuni de către 1446 persoane, din 
care 23 au privit ofiţeri de urmări-

Procuratura a făcut bilanţul pe prima jumătate de an
re penală şi 509 minorii. Justiţiei 
au fost deferite 77 cauze despre 
omucideri intenţionate, 13 trafic 
de fiinţe umane şi copii, 28 cazuri 
de vătămare intenţionată gravă a 
integrităţii corporale şi sănătăţii, 
40 viol, 456 infracţiuni contra pa-
trimoniului, 38 circulaţia ilegală 
a drogurilor, 13 contrabandă şi 
eschivarea de la achitarea plăţilor 
vamale, 30 încălcarea regulilor de 
securitate a circulaţiei rutiere, 56 
huliganism, 30 corupţie şi trafic 
de influenţă, 43 abuz şi exces de 
putere, 4 tortură, 34 infracţiuni 
militare, 25 infracţiuni contra jus-
tiţiei, alte categorii de infracţiuni.

În procedura acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei au fost 
deferite justiţiei 329 cauze penale 
care au privit 332 crime. 

Combaterea corupţiei
În primele 6 luni ale anului 

2009 s-au înregistrat 1368 de se-
sizări cu privire la infracţiuni de 
corupţie şi conexe acestora. Ur-
mare a examinării lor, a fost dis-
pusă începerea urmăririi penale în 
305 de cazuri. 

Tradiţional, un număr mai 
mare de sesizări cu privire la acte 
de corupţie a fost înregistrat în 
raza mun. Chişinău şi sectoarele 
capitalei – 259, fiind pornite în 
baza lor 43 cauze penale. Procu-
ratura Anticorupţie şi CCCEC, 
organe specializate în combaterea 
fenomenului, au examinat 268 se-
sizări, pornind 118 cauze. 

Din numărul total de cauze 
penale cercetate, în instanţele de 
judecată au fost trimise pentru 
examinare în fond 137 cauze pe-
nale, ca rezultat fiind pronunţate 
82 sentinţe de condamnare în pri-
vinţa a 24 colaboratori de poliţie, 
32 oficiali publici, 5 colaboratori 
ai serviciului vamal, 1 procuror şi 
49 persoane din alte categorii. 

Procuraturile teritoriale şi 
specializate au efectuat în total 
177 de controale în domeniul 
combaterii corupţiei, au înaintat 
76 sesizări şi 10 recursuri. 
În domeniul contribuirii procu-
rorilor la înfăptuirea justiţiei în 

cauzele penale şi civile
În sine, procesul penal presu-

pune mai multe etape relevante. 
Însă eficienţa actului de justiţie 
se apreciază exclusiv din rezul-
tatele definitive ale examinării 
judiciare a cazului penal, motiv 
pentru care, ca finalitate a proce-
sului penal, activitatea judiciară 
se prezintă ca un criteriu destul de 
relevant pe întreaga dimensiune a 
procesului penal.

În luna februarie 2008 Codul 
de procedură penală a fost com-
pletat prin implementarea drep-
tului discreţionar al procurorului, 
iar drept consecinţă, s-a produs o 
scădere a numărului cauzelor pe-
nale examinate de către instanţele 
de judecată, de la 5682 cauze în I 
semestru al anului 2007, la 4516 
cauze în aceeaşi perioadă a anului 
2008 şi 4175 cauze în perioada I 
semestru al anului curent.

Reprezentarea intereselor 
generale ale societăţii şi pro-
tecţiei drepturilor omului prin 
mijloace judiciar-civile reprezintă 
un domeniu prioritar în activitatea 
organelor Procuraturii. 

De menţionat că în perioada 
de referinţă, comparativ cu ace-
leaşi perioade ale anilor prece-
denţi, a sporit esenţial numărul şi 
calitatea acţiunilor înaintate.

 Cu participarea procurorilor 
instanţele de judecată au exami-
nat cu pronunţarea hotărârilor 64 
litigii, dintre care 43 în interesele 
statului, fiind dispusă încasarea 
sumei de 23,1 mln lei. 

În primele 6 luni ale anului 

curent procurorii au înaintat în 
apărarea intereselor şi drepturilor 
cetăţenilor, precum şi în favoarea 
statului 941 cereri, în valoare de 
724838683 lei. În acelaşi interval 
al anului 2009, în 204 cazuri da-
una a fost recuperată benevol, în 
sumă 82376148 lei.  

 Majoritatea acţiunilor se în-
aintează în urma nerespectării 
condiţiilor contractuale: de aren-
dă, livrare a mărfurilor, acordarea 
serviciilor etc. O problemă acută, 
până în prezent, rămâne înstrăina-
rea ilegală a patrimoniului statu-
lui.

În domeniul investigaţiilor 
generale

Activitatea procurorilor în 
domeniul investigaţiilor generale 
s-a manifestat printr-o îmbinare a 
eforturilor orientate spre contra-
cararea încălcărilor legislaţiei, în 
scopul diminuării factorului ne-
gativ asupra situaţiei social-eco-
nomice a statului şi, totodată, spre 
ridicarea nivelului de protecţie a 
persoanei în societate, asigurarea 
oportunităţilor de realizare a drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
proclamate în Constituţie.    

În acest context, subdiviziu-
nea de profil a Procuraturii Gene-
rale şi procuraturile teritoriale în 
domeniul  reprezentării interese-
lor generale ale societăţii, apărării 
ordinii de drept, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor:                                           

– au efectuat 1927 controale  
(I semestru an. 2008 – 1793);

– au înaintat 2297 sesizări şi 
recursuri (inclusiv 1737 sesizări 
şi 560 recursuri) privind înlătu-
rarea derogărilor de la lege (I se-
mestru an.2008 – 2789);          

– au remis  instanţelor de ju-
decată  941 acţiuni în valoare de 
724,8 mil lei (în I semestru an. 
2008  au fost înaintate 1092 acţi-
uni în valoare de 47 mln lei);

– au pornit 264 cauze  penale  
(I semestru an. 2008 – 142);   

– au expediat în adresa condu-
cerii ţării 494 informaţii privind 
rezultatele controalelor efectuate 
în domeniul respectării legislaţiei 
(I semestru an. 2008 – 450).

În legătură cu intrarea în vi-
goare a noii Legi cu privire la 
Procuratură, au fost pregătite 
Recomandări metodice privind 
exercitarea activităţii de procuror 
în domeniul investigaţiilor gene-
rale în condiţiile legii noi.       

Investigaţiile procurorilor 
asupra unor aspecte ale activităţii 
Serviciului vamal au constatat că 
multe încălcări, frecvente în anii 
precedenţi, practic au fost exclu-
se. În  prezent, eforturile procuro-
rilor sînt concentrate la dezrădă-
cinarea cazurilor de eschivare de 
la achitarea plăţilor vamale prin 
înlocuirea facturilor invoice origi-
nale,  introducerea de facto a unor 
cantităţi mai mari sau a altui gen 
de mărfuri decît cel declarat etc.

Rămîn actuale încălcările le-
gislaţiei în procesul de gestionare 
a patrimoniului la etapa postpri-
vatizare în agricultură.  

Deşi măsurile întreprinse de 
procurori au redus semnificativ 
încălcările la acest capitol, situ-
aţia existentă este favorizată de 
atitudinea loială a primarilor faţă 
de arendaşii care nu-şi onorează 
obligaţiile.

Controlul respectării legisla-
ţiei muncii, efectuat cu concursul 
Inspecţiei Muncii, a scos la iveală 
o situaţie nefavorabilă în teren, 
dar şi în însăşi activitatea acestei 
instituţii, fapt ce ne-a determinat 
să planificăm pentru semestrul II 
al anului 2009 controlul activităţii 
Inspecţiei Muncii. 

Nivelul respectării drepturi-

lor omului, analizat prin prisma 
protecţiei intereselor consuma-
torilor, denotă o situaţie îngrijo-
rătoare datorită unui vast spectru 
de încălcări care se admit:

– în domeniul comerţului;
– învăţămîntului;
– prestării serviciilor locativ-

comunale populaţiei;
– prestării serviciilor de 

transport;
– prestării serviciilor medi-

cale şi farmaceutice populaţiei; 
– în domeniul calităţii în 

construcţii.
Controlul legalităţii restitu-

irii  TVA de la buget a  stabilit 
multiple cazuri de implicare a 
antreprenorilor în scheme de 
evaziune fiscală prin intermediul 
firmelor delincvente „fantome”, 
aceasta prezentînd o problemă 
majoră pentru sistemul bugetar. 
Astfel, numai în urma activităţii 
a 25 de firme „fantomă”, doar în 
6 luni 2008, bugetul de stat a fost 
prejudiciat cu circa 1 miliard lei, 
prin trecerea unilaterală în cont a 
TVA.            

Eficienţa lucrului procuro-
rilor sporeşte prin exercitarea 
activităţii de preîntîmpinare a 
derulării unor scheme crimina-
le, în baza informaţiei operative 
acumulate.

Analiza stării de fapt în do-
meniul respectării legislaţiei cu 
privire la organizarea şi desfă-
şurarea lucrului cu petiţiile ce-
tăţenilor constată că în perioada 
de referinţă în organele procu-
raturii  au parvenit 17136 petiţii 
– (cu 90 petiţii mai  multe ca în 
aceeaşi perioadă a  anului 2008). 

Numărul cetăţenilor primiţi 
în audienţă a constituit 15 351 
şi s-a majorat cu 1923 persoane 
în comparaţie cu anul 2008. Aici  
este de menţionat practica poziti-
vă a audierii  cetăţenilor  la  locul  
de  trai.

În baza petiţiilor admise or-
ganele procuraturii au înaintat 
1078 acte de reacţionare.

Potrivit Procurorului Ge-
neral, dl Valeriu Gurbulea, deşi 
în linii generale, cu unele mici 
excepţii, statisticile denotă o 
ascensiune atît cantitativă, cît 
şi calitativă, pe toate direcţiile 
de activitate, faţă de perioada 
similară a anului precedent, si-
tuaţia la zi impune corpului de 
procurori o atitudine critică faţă 
de orice abatere de la legislaţie 
în procesul exercitării atribuţi-
ilor de serviciu. Printre acestea, 
a reiterat Procurorul General, 
îşi fac loc cazurile de achitare a 
persoanelor, tortură şi tratament 
degradant, trafic de fiinţe umane, 
condamnarea Republicii Moldo-
va la CEDO, violarea drepturilor 
minorilor etc.

Un accent dur a fost pus de 
conducerea Procuraturii pe pro-
blemele excluderii din activitatea 
şi comportamentul procurorilor a 
factorilor de risc. 

În încheiere, vorbitorii au 
fost unanimi în părerea că rezul-
tate mai notabile în activitatea de 
apărare a ordinii de drept, a drep-
turilor şi libertăţilor fundamenta-
le ale cetăţenilor pot fi obţinută 
în condiţiile conlucrării reuşite a 
Procuraturii cu toate organele de 
ocrotire a normelor de drept, ad-
ministraţia publică locală şi orga-
nele teritoriale de control. 

Pe marginea chestiunilor dis-
cutate în cadrul Colegiului, a fost 
adoptată o hotărîre prin care au 
fost stabilite măsuri concrete, me-
nite să asigure sporirea nivelului 
calitativ a rezultatelor activităţii 
Procuraturii în vederea îndeplini-
rii atribuţiilor constituţionale.

Procuratura Generală

Aproape 65 000 buletine de vot pentru 
ambasadele şi consulatele Republicii 
Moldova
CEC anunţă că moldovenii fără buletin de identitate pot ob-

ţine gratis forma provizorie F9
Pentru alegătorii de peste hotare vor fi puse la dispoziţie 

64 941 de buletine de vot, cu 1850 de unităţi mai mult decît 
la alegerile din 5 aprilie, în pofida îngrijorărilor exprimate de 
concurenţii electorali că moldovenii aflaţi peste hotare vor fi în 
imposibilitate de a merge la votare în mijlocul săptămînii.

Iată cum explică Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale 
Centrale, mărirea numărului de buletine tipărite: „Dacă noi ne 
limitam doar la numărul care sînt luaţi la evidenţa consulară plus 
5 %, riscam să creăm condiţii imposibile ca cetăţenii de peste 
hotare să voteze pe motiv că nu le ajung buletinele de vot. Sînt 
de acord că la alegerile anterioare au participat 16 800 dar asta 
nu înseamnă că de data aceasta vor participa fix atîţia”.

Datele scrutinului din 5 aprilie arată că din totalul de peste 
63 de mii de buletine de vot solicitate pentru secţiile de votare 
de pe lîngă ambasade şi consulate, a fost folosită doar a patra 
parte.

La sedinţa Comisiei Electorale Centrale s-a anunţat că biro-
urile de evidenţă si documentare a populaţiei de pe întreg teri-
toriul Moldovei sînt obligate să elibereze pe gratis forma provi-
zorie F9 pentru cetăţenii care nu dispun de buletin de identitate. 
Acest act provizoriu poate fi solicitat chiar şi în ziua alegerilor 
pînă la ora 8 seara. 

Cozi interminabile la Consulatul 
României la Chişinău
Tinerii moldoveni care vor să-şi continue studiile în instituţi-

ile de învăţămînt din România s-au alăturat celor care vor să ob-
ţină viză, în faţa Consulatului de la Chişinău, unde, începînd cu 
17 iulie, se formează zilnic cozi interminabile. Tinerii formează 
două rînduri (cei cu studii gimnaziale şi cei cu studii liceale) şi 
stau zi şi noapte în faţa Consulatului pentru depunerea actelor.

Pînă în prezent au fost depuse peste 1000 de dosare, spun 
surse din cadrul ambasadei României la Chişinău.

Lavinii Enii, secretar II la Ambasada României de la Chişi-
nău, a declarat că, în perioada de primire a dosarelor, Consulatul 
şi-a prelungit programul de lucru pentru a-i primi pe toţi dorito-
rii pînă la 27 iulie, cînd expiră termenul de depunere.

Anul acesta Ministerul Educaţiei de la Bucureşti le-a oferit 
cetăţenilor din Republica Moldova 2590 de locuri pentru studii 
în România.

Moldova este pe locul III în CSI după 
condiţiile oferite pentru naşterea 
copiilor 
Printre statele member ale CSI, Moldova este una dintre ţări-

le cu cele mai bune condiţii oferite tinerilor mame pentru naşte-
rea unui copil, arată rezultatele cercetării organizaţiei „Save the 
Children”, efectuate în 125 de state ale lumii.

Astfel, Moldova s-a poziţionat pe locul trei printre ţările CSI 
şi pe locul 24 în top, după nivelul asigurării condiţiilor pentru 
naşterea copiilor şi îngrijirea mamelor, fiind depăşită doar de 
Belarus (locul 16) şi Ucraina (locul 21), respectiv, arată rezul-
tatele cercetărilor ONG-ului „Save the Children”. În acelaşi 
timp, Federaţia Rusă şi Uzbekistan s-au situat pe locul 27 în top, 
urmate de Kazahstan (32), Armenia (37), Turkmenistan (44), 
Azerbaidjan şi Kîrgîstan (52), şi Tadjikistan (69).

Cercetătorii au ţinut cont de factori precum mortalitatea fe-
meilor sau a copiilor la naştere, utilizarea corectă de către femei 
a metodelor moderne de contracepţie şi nivelul dezvoltării me-
dicinii în raport cu sănătatea femeilor.

Astfel, potrivit raportului final al cercetătorilor, cel mai con-
fortabil şi sigur se simt mamele din ţările scandinave, cele din 
Suedia, urmate de Danemarca şi Finlanda. Ultimele locuri în top 
sînt ocupate preponderent de ţările africane.

Procesul de naştere în Republica Moldova, precum şi evi-
denţa femeilor pînă la şi după naşterea copilului sînt asigurate 
din contul statului. Potrivit legislaţiei actuale, femeile beneficia-
ză de alocaţii din bugetul de stat după ce a dat naştere unui copil. 
Astfel, indemnizaţia unică la naşterea copilului a fost stabilită 
în mărime de 1500 de lei, iar indemnizaţia lunară constituie 250 
de lei.

Noile reguli de circulaţie rutieră 
disciplinează şoferii, susţine poliţia 
 „Noile reguli de circulaţie rutieră şi Codul contravenţional 

dau roade”, a spus Ghenadie Palii, şeful Direcţiei Poliţie Ruti-
eră. În urma verificărilor efectuate de agenţii de circulaţie, s-a 
constatat că circa 90% din conducătorii auto cuplează centurile 
de siguranţă, după ce amenda pentru nerespectarea acestei re-
guli s-a majorat de la 20 la 400 de lei. 

S-a redus esenţial şi numărul cazurilor de conducere în 
stare de ebrietate. În comparaţie cu luna iunie din anul prece-
dent, s-a constatat o reducere cu 15,5% a accidentelor rutiere. 
Numărul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere s-a 
redus cu o cincime, iar al celor traumatizate – cu 11%, preci-
zează sursa citată. 

Începînd cu 31 mai, de cînd este în vigoare Codul contra-
venţional, au fost întocmite peste 7800 de procese-verbale, do-
cumentate peste 1500 cazuri de depăşire a vitezei, 1195 cazuri 
de necuplare a centurii de siguranţă. În prezent, poliţia exa-
minează 144 cazuri de conducere a mijlocului de transport în 
stare de ebrietate.  
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Democratizarea vieţii publice, 
edificarea unui stat de drept sînt 
obiective ce pot fi atinse de o soci-
etate conştientă de valorile sale şi 
care doreşte cu adevărat ocrotirea şi 
promovarea acestora.

Potrivit Constituţiei, Republica 
Moldova este un stat de drept, de-
mocratic în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile lui, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, 
echitatea şi pluralismul politic re-
prezintă valori supreme şi sînt ga-
rantate. Or, un stat în care coloana 
de susţinere a acestor valori nu este 
durabilă este sortit eşecului.

Acestea dar şi alte subiecte im-
portante au fost puse în discuţie în 
cadrul unei şedinţe festive consacra-
tă aniversării a 15 ani de la adopta-
rea Constituţiei Republicii Moldova 
care au scos în evidenţă faptul că 
rolul Constituţiei devine unul fun-
damental, indispensabil dezvoltării 
societale.

La festivitate au participat Vla-
dimir Voronin, preşedintele Repu-
blicii Moldova, Dumitru Pulbere, 
preşedintele Curţii Constituţionale, 
Mircea Snegur, primul preşedinte al 
Republicii Moldova şi preşedintele 
Comisiei pentru elaborarea Consti-
tuţiei, Vitalie Pîrlog, ministrul Jus-
tiţiei, delegaţi ai curţilor constituţi-
onale din circa 20 de state europene 

şi membre CSI, precum şi  alţi re-
prezentanţi ai Consiliului Europei, 
PNUD, OSCE şi alte cîteva organi-
zaţii de cooperare internaţională.

D. Pulbere, în comunicarea sa, 
a menţionat importanţa adoptării 
Constituţiei care a însemnat plasa-
rea statului nostru într-o nouă etapă 
de dezvoltare marcată de rigorile 
constuţionalismului modern, euro-
pean, internaţional.

„Cu un deceniu şi jumătate în 
urmă, Legea Supremă a ţării a pro-
clamat Republica Moldova ca fi-

ind un stat suveran, independent, 
neutru, unitar, indivizibil bazat pe 
principiile supremaţiei Constituţiei, 
separaţiei şi colaborărilor puterii în 
stat, legalităţii şi protecţiei drepturi-
lor omului, pluralismului politic.

Cea de-a 15-a aniversare a aces-
tui pilon al democraţiei ne oferă 
prilejul de a evidenţia  semnificaţia 
majoră a Legii Supreme în viaţa ce-
tăţenilor, în funcţionarea sistemului 
nostru democratic.

Constituţia nu doar a pus în va-
loare esenţialul politic, social acu-
mulat în primii ani de existenţă  a 
statului nostru ci serveşte drept bază 
pentru dezvoltarea continuă a regle-
mentărilor ce definesc esenţa statu-
lui  modern circumscris  perspecti-
vei integrării europene.

Constituţia reprezintă cartea 
de vizită a ţării, ea exprimă voinţa 
noastră fermă de a edifica o societa-
te deschisă  marilor valori umane”, a 
mai specificat D. Pulbere.

În alocuţiunea sa, V. Voronin a 
invocat rolul Constituţiei în evoluţia 
unei societăţi democratice, precum 
şi contribuţia celor care au participat 
la elaborarea acestui act important 
pentru stat.

„Faptul că Republica Moldova se 
afirmă astăzi ca un stat independent 
şi democratic este şi un mare merit 
al autorilor Constituţiei. Acest act 

politico-juridic este expresia voinţei 
poporului exprimată prin votul aleşi-
lor săi şi constituie unul din cele mai 
mari acte ale statalităţii ţării noastre. 
Constituţia stabileşte drepturile, li-
bertăţile şi îndatoririle  cetăţenilor 
în relaţie cu statul, precum şi func-
ţiile, atribuţiile, responsabilităţile în 
relaţia dintre putere şi stat. Anume 
conlucrarea fructuoasă dintre toate 
instituţiile statului bazată pe dispo-
ziţiile şi principiile constituţionale 
este cheia succesului într-un stat cu 
adevărat democratic. Pot afirma că 

în ţara noastră democraţia constitu-
ţională şi-a demonstrat viabilitatea.

Drepturile omului sînt consfinţi-
te şi garantate de Constituţie şi apoi 
dezvoltate prin 
lege. Concordanţa 
acestora cu Legea 
Supremă este un 
lucru firesc pentru 
un stat  de drept de 
natură să sporească 
ataşamentul faţă de 
valorile supreme 
(statul de drept, pa-
cea civică, demo-
craţia, demnitatea 
omului, drepturile 
şi libertăţile lui, li-
bera dezvoltare a 
personalităţii uma-
ne, egalitatea în 
drepturi şi pluralis-
mul politic etc.”), a 
afirmat preşedintele 
ţării.

V. Voronin a 
mai specificat că 
numai respectînd 
Constituţia şi apli-
cînd prevederile ei  
se va reuşi realiza-
rea acestor deziderate şi orice aba-
tere de la normele constituţionale va 
duce la subminarea statului, la com-
promiterea autorităţii lui  şi implicit 

la încălcarea drepturi-
lor omului. De aceea 
orice tentativă de a 
nu respecta  normele 
constituţionale trebu-
ie stopată. Iar pentru 
o guvernare mai efi-
cientă a societăţii ac-
centul trebuie pus nu 
atît pe lacunele Con-
stituţiei şi pe revizui-
rea ei,  cît pe valori-
ficarea potenţialului  
acesteia, pe realizarea 
deplină a prevederilor  
constituţionale.

Tot în această or-
dine de idei, Aivars 
Endzis, membru al 
Comisiei de la Vene-
ţia, a remarcat că Le-
gea Supremă nu tre-
buie să rămînă doar 
un text pe hîrtie, dar 

să fie unul viu aplicabil. 
Făcînd referire la modul în care 

a fost adoptată Constituţia Repu-
blicii Moldova la 29 iulie 1994, M. 
Snegur a menţionat totodată şi fap-
tul că integrarea europeană impune 
respectarea întocmai a normei con-
stituţionale referitoare la drepturile 
şi libertăţile omului şi la prioritatea 
ce trebuie să se acorde standardelor 
internaţionale.

„Omul simplu văzînd fărădelegi-
le ce se comit, văzînd că multă lume 
îşi face dreptate doar la CEDO, a 

ajuns să aibă mari îndoieli în pute-
rea legii”.

Vorbim mult şi de mult, dar ca-
rul nu se mişcă din loc în privinţa 

accesului liber a persoanei la Curtea 
Constituţională. 

„Să nu uităm niciodată că Legea 
Supremă consfinţeşte principiul pri-
orităţii dreptului uman. Cerinţele de 
bază ale constituţionalismului mo-
dern  sînt: justiţia independentă şi 
judecători imparţiali. Cît de aproape 
ne aflăm de aşa ceva dacă pierdem 
atîtea procese la CEDO? 

Putem avea cele mai perfecte legi 
şi coduri, dar dacă ele nu vor fi apli-
cate, nu vom edifica un stat de drept. 

Din păcate, astăzi sîntem marto-
rii efectelor practicii de a face legi 
pentru anumite situaţii. Prin urma-
re, modificările care se operează în 
legislaţie, chiar în Constituţie, nu 
întotdeauna au efect pozitiv. După 
cum susţin şi specialiştii din do-
meniu, constituţia noastră necesi-
tă totuşi o revizuire în scopul unei 
corelări mai bune cu exigenţele in-
ternaţionale şi lichidării lacunelor 
şi deficienţelor ce au generat efecte 
nedorite în situaţii concrete”, a mai 
subliniat M. Snegur.

Totodată, V. Pîrlog a declarat că 
adoptarea şi punerea în aplicare  a 
constituţiei a jucat un rol funda-
mental în garantarea stabilităţii şi 
dezvoltării sociale în edificarea unei 
societăţi democratice în care popo-
rul este stăpînul şi guvernarea se re-
alizează în baza legii.

„Experienţa ultimilor 15 ani ne-a 
demonstrat că adoptarea Constituţiei 
a permis garantarea intereselor fun-
damentale ale cetăţenilor, securitatea 
naţională şi stabilitatea socială prin 
asigurarea echilibrului între puteri şi 
respectul pentru drepturile omului.

Aş vrea ca instanţele judecăto-
reşti naţionale să valorifice  cu o mai 
mare ardoare  supremaţia absolută 
a Constituţiei în ierarhia normelor, 

astfel încît  să fie aplicată în practică 
la justa şi deplina sa valoare  în spi-
ritul şi litera sa.

Această aniversare ne oferă 
oportunitatea de a arunca o privire 
asupra rolului Cuţii Constituţiona-
le, instituţia care este una dintre 
cele mai emblematice  în calitatea 
sa de organ de apărare a legislato-
rului şi de protecţie a drepturilor 
fundamentale. A venit timpul ca 
cetăţenii să-şi asume plenar consti-
tuţia şi să acceadă direct la Curtea 
Constituţională

Circumstanţele demonstrează că 
legea fundamentală poate fi perfec-
ţionată astfel încît să se evite riscul  
instabilităţii cronice, plaga regimu-
rilor parlamentare şi să nu permită 
forţelor politice să cedeze în faţa 
tentaţiei de a săvîrşi excese”, a evi-
denţiat V. Pîrlog.

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la adoptarea Constituţiei, a mai 
fost desfăşurată şi conferinţa in-
ternaţională cu genericul „Valorile 
constituţionale fundamentale  – 
factor al stabilităţii regimului de-
mocratic”.

Acţiunile jubiliare au fost orga-
nizate de preşedintele Republicii 
Moldova şi de Curtea Constituţio-
nală cu suportul  Comisiei Europe-
ne pentru  Democraţie prin Drept 
(Comisia de la Veneţia), Fundaţiei 
Germane pentru Cooperare Juridică 
Internaţională (IRZ), PNUD Mol-
dova, Misiunii OSCE în Moldova, 
ABA/ROLI Moldova şi Oficiului 
coordonator  al Programelor TICA. 

Ina CIofu  

Constituţia Republicii Moldova – 15 ani

Mitropolia Moldovei va deschide pînă la finele anului 
curent cea de-a 13-a biserică peste hotarele ţării. Lăcaşul 
sfînt va fi deschis pînă la finele anului curent în oraşul 
Manta, Italia, şi va fi un răspuns la solicitarea celor peste 
1000 de moldoveni aflaţi la muncă în acest oraş, a precizat 
pentru BASA-press Vadim Cheibaş, purtător de cuvînt la 
Mitropolia Moldovei.

Potrivit sursei citate, biserica va fi deschisă într-un lo-
cal pus la dispoziţie de autorităţile din oraşul italian, iar 
slujbele vor fi citite de un preot al Mitropoliei care va fi 
delegat printr-un ordin al ÎPS Vladimir. „De asemenea, la 
solicitarea comunităţii de moldoveni din Italia a mai fost 
delegat un preot la Roma. Clericul va participa activ în via-

ţa duhovnicească a creştinilor din acest oraş, oferind sprijin 
spiritual tuturor doritorilor”, a spus Cheibaş.

Potrivit lui Cheibaş, primele biserici care aparţin Mi-
tropoliei Moldovei peste hotare au fost deschise la Fidenza 
şi Vicenza (Italia). Ulterior, au mai fost deschise biserici 
la Simonna, Perugia şi Asti. „Numărul mare de moldoveni 
care parcurgeau zilnic sute de kilometri pînă la lăcaşele 
sfinte ne-a făcut să mai deschidem în 2008 biserici la Tren-
ta, Rovereto, Novillero, Marostica, Brescia şi Padova”, a 
spus preotul.

În 2008, Mitropolia a deschis o biserică în Portugalia, în 
oraşul Farro. „Spre deosebire de Italia, unde autorităţile au 
fost receptive, tratativele cu autorităţile portugheze au durat 

cîţiva ani”. „Deşi am avut multe solicitări, nu am putut pînă 
în prezent să deschidem biserici în Spania”, a adăugat sursa 
citată.

În cele 12 biserici care activează în prezent oficiază 
slujbe 16 preoţi din cadrul Mitropoliei Moldovei. Liturghi-
ile sînt citite în limba de stat a Moldovei, în rusă şi italiană. 
„Zilnic, peste 50 de mii de moldoveni merg la biserică să se 
roage şi să aprindă o lumînare. Chiar şi peste hotare moldo-
venii botează copiii, oficiază nunţi şi fac înmormîntări, con-
form tradiţiilor moldoveneşti, la care sînt prezenţi preoţii”, 
a menţionat preotul.

Vadim Cheibaş a menţionat că la biserică merg nu nu-
mai cetăţeni moldoveni, ci şi imigranţi ruşi, ucraineni, bul-
gari, polonezi şi cetăţeni ai Etiopiei. Toate cele 12 biserici 
activează în sedii donate de biserica catolică.

Mitropolia Moldovei va deschide o biserică la Manta, Italia 
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În trimestrul doi şi primele 
două săptămîni ale lunii iulie 
2009, în Republica Moldova 
s-au înregistrat numeroase în-
călcări ale legislaţiei privind 
accesul la informaţiile 
oficiale, situaţie gene-
rată în mare parte şi de 
specificul perioadei 
postelectorale, marcate 
printr-un şir de situaţii 
dramatice, de aseme-
nea, şi în urma derulă-
rii alegerilor anticipate. 
Mai multor jurnalişti li 
s-a îngrădit accesul la 
evenimente, au avut loc 
cazuri de hărţuire şi inti-
midare, de discriminare 
a ziariştilor şi structu-
rilor mass-media, după 
principiul loialităţii po-
litice, fapte care, din pă-
cate, nu sînt sancţionate 
conform legii. Acestea 
sînte rezultatele Rapor-
tului trimestrial  privind 
evaluarea accesului la infor-
maţiile oficiale în Republica 
Moldova.

În opinia Grupului de 
experţi, creat de Centrul 
„Acces-info”, majoritatea 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice întîrzie cu răspun-
surile la cererile cetăţenilor, 
ziariştilor şi organizaţiilor 
nonguvernamentale, mai ales 
cînd e vorba de transparenţa 
achiziţiilor publice, de cazu-
rile de corupţie, de măsurile 
privind lichidarea neajunsu-
rilor, depistate de organele de 
control. Un şir de demnitari şi 
funcţionari ignoră făţiş legis-
laţia, adeseori sînt secretizate 
neîntemeiat pînă şi informaţii 
elementare, au avut loc cazuri 
de brutalitate faţă de solici-

tanţii de informaţii care au ce-
rut accesul la dosarele privind 
achiziţiile publice. Continuă 
să întîmpine dificultăţi la acu-
mularea datelor jurnaliştii de 

investigaţie. Persistă nivelul 
scăzut al culturii informaţi-
onale, tărăgănarea aplicării 
eficiente a tehnologiilor mo-
derne în structurile statale. 

„A devenit şi mai alar-
mantă discrepanţa dintre de-
claraţiile oficialilor privind 
importanţa accesului la infor-
maţie şi transparenţei în pro-
cesul decizional şi realitate, 
precum şi lipsa unui control 
sistematic şi riguros al apli-
cării legislaţiei respective de 
către Guvern şi Parlament. 
Continuă să crească numărul 
de cazuri de ignorare sau de 
nerespectare de către funcţio-
nari a legislaţiei privind acce-
sul la informaţie. Lipseşte un 
mecanism clar şi eficient de 
informare permanentă, obiec-

tivă şi operativă a publicului, 
de stabilire a unui dialog in-
teractiv al instituţiilor statale 
cu cetăţenii, de implicare a 
acestora în procesul decizi-

onal. Se resimte ineficienţa 
activităţilor sporadice în do-
meniul sensibilizării opiniei 
publice, educaţiei civice, des-
făşurate de instituţiile statale 
şi organizaţiile nonguverna-
mentale în ceea ce priveşte o 
mai bună cunoaştere a drep-
turilor omului şi lichidarea 
analfabetismului juridic, fapt 
care adeseori generează pa-
sivitatea şi indiferenţa cetă-
ţenilor. Exercitarea dreptului 
la informaţie necesită atît res-
ponsabilizarea funcţionarilor, 
cît şi motivarea publicului”, 
se menţionează în acelaşi ra-
port.

Experţii în domeniu au 
venit şi cu unele recomandări.  
Aşadar, în scopul promovării 
reale a liberului acces la in-

formaţie este necesar să fie 
abrogate toate prevederile 
care sînt în contradicţie cu 
Constituţia şi Legea privind 
accesul la informaţie. Astfel, 

se impune modi-
ficarea Legii cu 
privire la secre-
tul de stat, Legii 
cu privire la se-
cretul comercial, 
Legii cu privire 
la informatizare 
şi la resursele 
informaţionale 
de stat, Legii cu 
privire la protec-
ţia datelor cu ca-
racter personal, 
Legii privind 
Codul de con-
duită a funcţio-
narului public, 
Legii presei, Le-
gii cu privire la 
petiţionare etc. 
Este stringentă 

examinarea proiectului Legii 
privind libertatea de exprima-
re şi adoptarea ei, a unui şir 
de alte proiecte în domeniul 
libertăţii de exprimare, ela-
borate de experţi ai organiza-
ţiilor nonguvernamentale de 
media.

„Legile şi hotărârile care 
blochează accesul jurnalişti-
lor la informaţie sau impun 
taxe pentru obţinerea acesto-
ra urmează a fi modificate din 
perspectiva interesului public 
şi a importanţei informaţiei 
pentru dezvoltarea jurnalis-
mului de investigaţie şi lupta 
cu corupţia. Statul trebuie să 
creeze un sistem complex şi 
eficient de implementare a 
dreptului de acces la informa-
ţie, care ar  prevedea:

Accesul la informaţiile oficiale este în continuă descreştere
– alocarea resurselor ne-

cesare pentru o administrare 
eficientă şi adecvată a unui 
sistem informaţional integral, 
consolidarea managemen-
tului informaţional la toate 
instituţiile, inclusiv în cadrul 
serviciilor de presă, de relaţii 
cu publicul;

–  instituirea unui control 
sistematic din partea Parla-
mentului şi Guvernului pri-
vind asigurarea de facto a 
liberului acces la informaţie 
şi transparenţei în procesul 
decizional;

– instruirea permanentă 
a funcţionarilor, inclusiv a 
conducătorilor de instituţii şi 
subdiviziuni;

–  acumularea şi promo-
varea bunelor practici;

–  eficientizarea cooperă-
rii cu organizaţiile nonguver-
namentale;

– denunţarea politicieni-
lor, funcţionarilor publici care 
îşi permit gesturi de amenin-
ţare sau agresiune, violenţe la 
adresa jurnaliştilor şi colecti-
velor redacţionale;

–  monitorizarea şi rapor-
tarea sistematică asupra apli-
cării Legii privind accesul la 
informaţie; 

– sensibilizarea publicului 
în vederea exercitării depline 
a dreptului de acces la infor-
maţie;

– neadmiterea de către 
autorităţile şi instituţiile pu-
blice a imixtiunii în politica 
editorială a mass-media, ne-
admiterea cenzurii directe sau 
camuflate;

– respectarea Codului 
deontologic al jurnalistului, 
astfel încît să nu se încalce 
dreptul fundamental al ce-

tăţeanului de a avea acces la 
informaţie corectă şi echidis-
tantă;

– asigurarea libertăţii 
mass-media şi a accesului ne-
discriminatoriu la mass-me-
dia al concurenţilor electorali 
şi reflectarea neutră a alegeri-
lor de către mijloacele de in-
formare în masă, în special de 
mass-media publică;

– reflectarea evenimen-
telor imparţial şi obiectiv; 
acordarea unei atenţii sporite 
sensibilizării opiniei publice, 
educaţiei civice; evitarea par-
tizanatului politic, discursului 
de ură.

Totodată, potrivit exper-
ţilor, în scopul redresării si-
tuaţiei, se cere crearea unui 
mecanism viabil de informa-
re, consultare şi participare 
publică.

„Noul Legislativ urmea-
ză să modifice şi să comple-
teze un şir de acte normative 
care nu sînt în concordanţă 
cu Legea privind accesul la  
informaţie, să examineze şi 
să adopte un set de proiecte 
de legi în domeniul libertă-
ţii de exprimare, elaborate 
de societatea civilă. Sînt 
necesare măsuri complexe, 
la nivel statal, de informa-
re activă a publicului, pen-
tru reflectarea imparţială şi 
obiectivă a evenimentelor, 
sensibilizarea opiniei pu-
blice, stabilirea unui dialog 
civic constructiv, evitarea 
discursului de ură”, mai pre-
cizează aceeaşi sursă.

Raportul de evaluare a 
accesului la informaţiile ofi-
ciale este realizat cu suportul 
Fundaţiei „Soros-Moldova”.

Stelina CIobaNu

Pentru alegerile parlamentare anticipa-
te din 29 iulie Comisia Electorală Centrală 
(CEC) va tipări cu aproximativ 56 mii buleti-
ne de vot mai multe decît pentru alegerile din 
5 aprilie. Despre aceasta a anunţat miercuri, 
22 iulie, Eugeniu Ştirbu, preşedintele CEC, în 
cadrul unui briefing. 

Cifra (56 mii), care deocamdată este pre-
liminară, reprezintă numărul aproximativ al 
persoanelor care au împlinit, în perioada din-
tre cele două scrutine, vîrsta de 18 ani, care le 
permite să voteze. 

Joi, 23 iulie, este ultima zi în care alegătorii 
pot verifica şi solicita operarea de modificări 
în listele electorale, atît în regim on-line, cît 
şi la birourile secţiilor de votare. Pînă acum, 
doar prin intermediul serviciului on-line de pe 
pagina web oficială a Primăriei www.chisi-
nau.md, valabil doar pentru locuitorii capita-
lei, au fost înregistrate peste 3200 de solicitări 
privind rectificarea listelor electorale. 

În total, vor fi tipărite 2 683 553 buletine 

informaţii vor fi transmise de operatori de la 
fiecare circumscripţie electorală şi vor fi to-
talizate la orele 9.45, 12.45, 15.45, 18.45 şi 
21.45. Pentru cei care nu vor putea urmări in-
formaţiile la televizor, acestea vor fi afişate şi 
pe site-ul oficial al CEC din oră în oră, dar cu 
ceva întîrziere. 

Pînă acum, CEC a acreditat 122 de obser-
vatori internaţionali şi 2374 naţionali din par-
tea diferitor organizaţii nonguvernamentale 
şi misiuni diplomatice. Cei interesaţi mai pot 
depune cereri în acest sens pînă la 24 iulie. 

De asemenea, pentru aceste alegeri Co-
misia a operat modificări în Codul electoral, 
astfel încît pragul de accedere în Parlament a 
fost redus de la 6% la 5%, iar rata de partici-
pare a alegătorilor – de la 50%+1 alegător, la 
o treime. 

În premieră pentru Republica Moldova, 
alegerile se vor desfăşura într-o zi de miercuri. 
Alegătorii sînt aşteptaţi la urne între ora 7.00 
şi 21.00. 

Alegătorii pot solicita urna 
mobilă pînă la ora 15.00 

în ziua alegerilor 
Cetăţenii cu drept de vot ai Republicii Mol-

dova, care din motive de sănătate sau motive 
de detenţie nu se vor putea prezenta în ziua 
alegerilor la secţia de votare pentru a vota, pot 
solicita urna mobilă în scris sau verbal, înce-
pînd cu 10 zile înainte de ziua votării şi pînă la 
ora 15.00 în ziua scrutinului. 

Acest lucru îl vor putea face doar persoa-
nele care nu se pot deplasa din cauza proble-
melor de sănătate, persoanele deţinute, cele 
condamnate la privaţiune de libertate, a căror 
sentinţă nu este definitivă, cele care execută o 
sancţiune administrativă sub formă de arest, 
persoanele condamnate la privaţiune de liber-
tate pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin gra-
ve. De asemenea, pot beneficia de acest drept 
cei care se află în staţiuni balneare, case de 
odihnă sau spitale. 

Urnele mobile vor fi aduse alegătorului 
de cel puţin doi membri ai biroului electoral, 
care se deplasează la locul unde se află alegă-
torul cu o urnă mobilă şi cu materialul necesar 
pentru votare: lista electorală suplimentară, 
semnată de preşedintele şi secretarul biroului 
electoral, buletinul de vot, ştampila specială 
„ALEGERI 05.04.09” pentru aplicare în actul 
de identitate, ştampila cu menţiunea „Votat”, 
tuşiera. 

Echipa care se deplasează cu urna de vot 
mobilă poate fi însoţită de observatori. De-
plasarea la domiciliul alegătorului poate fi 
efectuată pe parcursul zilei, pînă la ora 20.00. 
Condiţia este ca urna să ajungă înapoi în secţia 
de votare pînă la ora 21.00. 

Linia fierbinte pentru informaţii şi consul-
taţii electorale gratuite – 080055000 –, lansată 
în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Li-
bere şi Corecte – Coaliţia 2009, este apelată 
zilnic de circa 20 de alegători. Cele mai frec-
vente întrebări ţin de procedura de vot şi cea 
de depunere a contestaţiilor şi modalitatea de 
verificare a listelor electorale. 

Oamenii întreabă şi despre cum pot să vote-
ze rudele de peste hotare şi cum să verifice dacă 

Linia fierbinte pentru informaţii electorale este apelată zilnic 
de circa 20 de alegători 

acestea sînt în listele electorale, a comunicat Ion 
Creangă, operator al liniei fierbinţi, consultant 
într-un program de monitorizare electorală. 

Solicitat ce ar trebui să facă alegătorii care 
sînt intimidaţi, inclusiv cei care sînt obligaţi, 
bunăoară de superiorii de la locul de muncă, 
să meargă la votare sau să-şi dea votul pentru 
un anumit concurent electoral, Ion Creangă a 
răspuns că cel mai indicat este să se depună o 
cerere la poliţie şi la organele electorale. 

Linia fierbinte este lansată de către 
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţi-
ei (CAPC) şi Reprezentanţa din Moldova a 
Fundaţiei Eurasia. Este parte a proiectului 
„Asistenţă juridică gratuită în litigiile electo-
rale”, finanţat (22 mii dolari) de către Agen-
ţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (Sida) şi de către Agenţia Sta-
telor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID). 

Pentru anticipate vor fi tipărite cu 56 mii buletine de vot mai mult decît la 5 aprilie 

de vot, dintre care 2 000 840 în română, cele-
lalte în limba rusă. Acest lucru se va face pînă 
la 25 iulie, inclusiv. Buletinele vor fi expediate 
birourilor electorale ale secţiilor de votare în 
ajunul alegerilor, adică la 28 iulie. 

Şi numărul sec-
ţiilor de votare des-
chise va fi cu 9 mai 
mare faţă de alege-
rile din primăvară. 
Alegătorii din ţară 
vor fi repartizaţi 
în 1987 secţii de 
vot. Organizarea 
şi desfăşurarea ale-
gerilor anticipate 

va fi asigurată de circa 20 mii de funcţionari 
electorali. 

În ziua alegerilor, cu ajutorul unui sistem 
informaţional utilizat şi la alegerile din 5 apri-
lie, CEC va face publice din 3 în 3 ore date 
privind prezenţa alegătorilor la urne. Aceste 
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350 de euro pentru o notă 
bună la bac

Cei opt funcţionari de la Minis-
terul Educaţiei, bănuiţi că ar fi luat 
mită pentru a favoriza anumiţi elevi 
la examenele de bacalaureat, riscă 
să stea dupa gratii de la 5 la 10 ani, 
cu privaţiunea de a exercita funcţii 
publice 5 ani.

Funcţionarii sînt cercetaţi penal 
pentru corupere pasivă. În cazul a 
patru bănuiţi instanţa de judecată a 
aplicat arest la domiciliu, iar într-un 
alt caz – control judiciar. Celelate trei 
sînt cercetate în stare de libertate. 

Printre persoanele bănuite se nu-
mără directorul Agenţiei Evaluare şi 
Examinare, Adrian Ghicov, care ar 
fi capul reţelei, subordonata sa, Au-
rica Marcu, şi un angajat al Centru-
lui Tehnologii Informaţionale de pe 
lîngă Ministerul Educaţiei, Valeriu 
Şarai. 

Ofiţerii Centrului Anticorupţie 
spun că la domiciliul Auricăi Marcu 
au fost găsite aproximativ 23 de mii 
de euro şi 1100 de dolari şi notiţe în 
care se preciza cărui elev trebuie să 
îi fie mărită nota. În biletele se mai 
specifica cu cît trebuie să fie majora-
tă nota şi la ce disciplină. 

Iurie Ciorbă, şef adjunct al Di-
recţiei pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, afirmă că 
„funcţionarii estorcau şi primeau 
bani de la părinţi, profesori şi alte 
persoane pentru a majora notele la 

examenele de bacalaureat mai mul-
tor elevi din întreaga ţară”. 

„Sumele variau în funcţie de no-
tele solicitate şi importanţa discipli-
nei. De exemplu, pentru un examen 
la limba română ei solicitau între 
100-200 euro, pentru cel de geogra-
fie – între 250-350 de euro, iar pen-
tru cel de matematică – între 150 şi 
250 de euro”, spune Ciorbă, care se 
arată nedumerit de ce la matematică 
s-a cerut atît de puţin. 

De asemenea, reprezentanţii 
Centrului Anticorupţie spun că sînt 
martori-părinţi, care au povestit că 
li s-a cerut mită pentru o notă mai 
bună, doar că nu sînt prea interesaţi 
să divulge nume şi cazuri concrete. 

Pe de altă parte, Ministerul Edu-
caţiei spune că nu întelege cum a 
fost posibil ca funcţionarii să inter-
vină pentru a schimba notele de la 
BAC în favoarea anumitor elevi. 

Consilierul Ministrului Educa-
ţiei, Agnesa Eftodi, a spus că „sis-
temul de evaluare a fost foarte bine 
ordonat şi organizat şi nu ştim, nu 
credem că s-a putut interveni în baza 
de date, decît printr-un program spe-
cial”. 

„Programul existent exclude 
posibilitatea de intervenţie în acor-
darea notei la etapa de verificare. 
Doar la etapa contestaţiilor s-ar fi 
putut interveni. Noi am securizat 
tot procesul de bacalaureat”, a spus 
Eftodi.

Jefuitor cu stagiu la doar 
25 de ani

Un tînăr de 25 de ani din capitală 
a fost reţinut de poliţiştii Comisaria-
tului de poliţie din sectorul Rîşcani, 
Chişinău, după ce s-a stabilit că 
acesta a jefuit mai multe femei, care 
treceau prin regiunea unei grădiniţe 
de copii de pe strada Bogdan Voie-
vod. Suspectul „vîna” preponderent 
mame cu copii mici în braţe, ştiind 
bine că acestea nu vor lăsa copiii 
fără supraveghere ca să alegre după 
el. Potrivit MAI, victimele au măr-
turisit că în timpul jafului nici nu 
reuşeau să strige că suspectul fugea 
într-o direcţie necunoscută. Astfel, 
în urma mai multor plîngeri parve-
nite în doar o săptămînă, la poliţia 
din sectorul Rîşcani, oamenii legii 
au iniţiat un şir de acţiuni de spe-
cialitate, menite să identifice şi să 
reţină suspectul. Din informaţiile 
deţinute de poliţie, în acest răstimp 
presupusul jefuitor a reuşit să jefu-
iască patru femei, agonisind ilegal 
patru lănţişoare din aur şi trei cru-
ciuliţe din acelaşi metal. 

După mai multe investigaţii 
operative, în vizorul poliţiei a ajuns 
Denis Boreţchi, în vîrstă de 25 de 
ani, domiciliat în sectorul Bota-
nica al capitalei. De menţionat că 
individul a fost anterior judecat şi 
condamnat la ani grei de închisoare 
pentru săvîrşirea mai multor infrac-
ţiuni, ultima dată fiind eliberat din 

locurile de detenţie la data de 5 mai 
curent. În prezent, Boreţchi este 
cercetat penal pentru „Jaf”. Potrivit 
articolului 187 alin. 2 Cod penal al 
RM, acesta riscă să se întoarcă în 
închisoare pe un termen de la 4 la 
10 ani cu sau fără achitarea unei 
amenzi în valoare de la 10 000 pînă 
la 20 000 de lei.

Trei zile de coşmar pentru o 
femeie din Edineţ

O femeie de 30 de ani din raio-
nul Edineţ a fost sechestrată, bătută 
şi violată timp de trei zile. Suspec-
tul, potrivit MAI, este Ivan Tîmco, 
în vîrstă de 53 de ani, originar din 
oraşul Rîşcani.

După ce a scăpat din mîna in-
fractorului, femeia a sesizat forţele 
de ordine. Aceasta a mărturisit poli-
ţiştilor că la data de 15 iulie curent, 
în jurul orei 16.00, în regiunea spi-
talului psihiatric din oraşul Bălţi, a 
oprit o maşină de ocazie pentru a se 
deplasa spre oraşul Rîşcani.

Ieşind din oraş în direcţia ra-
ionului Edineţ, şoferul a scos-o 
forţat din automobil şi i-a aplicat 
diverse lovituri cu pumnii şi pi-
cioarele. Mai apoi a dus-o în lanul 
de porumb din apropierea traseului 
Brest-Chişinău-Odesa, unde a vio-
lat-o pervers.

După ce şi-a satisfăcut pofte-
le sexuale, făptaşul, aplicînd forţa 
fizică şi ameninţînd-o cu moartea, 

a dus-o forţat acasă la el, în oraşul 
Rîşcani, şi a închis-o în casă. Aici, 
zilnic întreţinea cu ea forţat rapoarte 
sexuale cu acţiuni perverse, însoţite 
de aplicarea violenţei şi ameninţări 
cu moartea.

În cea de-a treia zi tipul a ieşit 
din casă. Atunci femeia, aflată în 
şoc, a reuşit să iasă din casă pe fe-
reastră şi a fugit la poliţie, povestind  
coşmarul prin care a trecut. Echipa 
operativă a CPR Rîşcani s-a depla-
sat imediat la faţa locului, unde l-a 
şi reţinut pe agresor.

În procesul examinării cazului, 
la domiciliul suspectului au fost 
fixate probe şi ridicate numeroase 
urme ale infracţiunii, inclusiv lu-
cruri personale ale victimei.

Potrivit cercetărilor poliţieneşti, 
tipul venise recent din SUA, unde 
locuieşte de o perioadă îndelungată 
împreună cu familia.

În acest caz au fost iniţiate trei 
cauze penale în baza articolelor: 
171 alin.2 „Violul”, 172 alin.1 
„Acţiuni violente cu caracter se-
xual”, 155 alin.2 „Ameninţarea cu 
omor ori cu vătămarea gravă a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii”, 
166 alin.1 „Privaţiunea ilegală de 
libertate” Cod penal al Republi-
cii Moldova. Conform legislaţiei 
în vigoare, persoana culpabilă de 
comiterea acestor fărădelegi riscă 
ani grei de puşcărie.

S.C.

Cronica poliţistă

În dimineaţa zilei de luni, 13 iulie, în jurul 
orei 04.20, un bărbat din capitală a fost atacat 
cu cuţitul de trei vandali, care intenţionau să 
deterioreze panourile de publicitate electora-
lă a unui partid politic. În urma altercaţiilor, 
bărbatul s-a ales cu o rană de cuţit la mîna 
dreaptă, adîncă de 6 cm. Bărbatul susţine că 
vandalii erau bine făcuţi şi 
păreau a îndeplini o misi-
une pentru care erau bine 
plătiţi. 

A fugit după ei să-i 
prindă    

Incidentul s-a petre-
cut în sectorul Buiucani al 
capitalei, în apropiere de 
cinematograful „Flacăra”. 
Potrivit preşedintelui parti-
dului respectiv, chiar de la 
începutul campaniei electo-
rale, Ştefan Roşca, bărbatul 
care a fost rănit, s-a adresat 
la partid şi s-a oferit în ca-
litate de voluntar să ape-
re de vandali, pe timp de 
noapte, panourile electorale 
ale acestei formaţiuni. Zis 
şi făcut, în fiecare noapte 
bărbatul patrula şi asigura 
integritatea acestora. Pînă 
în dimineaţa zilei de luni. Potrivit lui Ştefan 
Roşca, trei indivizi, a cîte 1 m 90 cm ficare, 
bine făcuţi, se apucau de treabă, în jurul orei 
04.20 dimineaţa. „Şi să nu credeţi că erau 
nişte drogaţi sau beţivi, sau vagabonzi, nu... 
erau bărbaţi în toată firea, înalţi unul ca unul, 
bine făcuţi, îmbrăcaţi bine, se vede că erau 
trimişi şi bine remuneraţi”, a declarat în ca-
drul unei conferinţe de presă Ştefan Roşca. 
Tot el a spus că tinerii aveau între 22 şi 25 
de ani şi că vorbeau în limba rusă. Cînd s-au 
apropiat de panouri, aveau măşti pe faţă.  În 
momentul în care bărbatul i-a observat, a stri-
gat la ei. Cei trei vandali au început să fugă, 
dar unul din ei a fost ajuns de Ştefan Roşca. 

Atacat cu cuţitul pentru că apăra 
panourile electorale 

„În acel moment unul din cei doi s-a întors 
înapoi şi a strigat «ciudo», adică eu, că m-am 
dus după ei şi, m-a lovit cu cuţitul la braţ”, a 
povestit bărbatul. Imediat bărbatul a chemat 
la faţa locului şi poliţia şi salvarea. După ce 
a primit îngrijirile medicale, a fost la poliţie 
şi a depus declaraţii. Ştefan Roşca susţine că 

în momentul în care a fost lovit cu cuţitul a 
reuşit să-i tragă atacatorului masca de pe faţă 
şi l-a văzut foarte clar. „Pe acel care m-a lovit 
cu cuţitul îl cunosc dintr-o mie”, a declarat 
Ştefan Roşca. Potrivit lui, este clar că tinerii 
vandali locuiesc prin apropiere, pentru că „au 
venit pe jos la locul faptei, fără maşină”. 

Cu pistolul asupra localnicilor 
din Zberoaia   

Cu doar cîteva zile înaintea incidentului 
de luni, pe 10 iulie curent, localnicii din Zbe-
roaia, Nisporeni s-au trezit cu toate gardurile, 
stîlpii, magazinele, staţiile de aşteptare în cu-

loarea altui partid politic. Pe toate edificiile 
din sat erau lipite aceleaşi afişe electorale. 
Localnicii s-au revoltat, unii chiar au început 
să rupă afişele de pe edificiile particulare şi 
le sugerau celor care le încleiau să le afişe-
ze la standul special amenajat pentru acest 
lucru.  Ala Pîslari, care este angajata unui 

magazin alimentar din loca-
litate, a fost agresată fizic de 
un necunoscut, care ulterior 
a ameninţat-o că va fi aresta-
tă de poliţie. „A coborît unul 
dintr-o maşină, m-a apucat 
strîns de mînă şi mi-a sucit-
o la spate, cu cealaltă mînă 
se îndîrhjea să mă lovească. 
Mi-a spus chiar că acuşi îmi 
trage una. După care mi-a 
zis să merg la poliţe şi-mi 
spunea că mă arestează pe 
trei zile”. „Pentru asta se re-
ţine la poliţie?” se întreabă 
supărată şi speriată doamna 
Pîslari. O altă pensionară, 
care nici măcar nu a rupt ni-
ciun afiş, din simplul motiv 
că nu mai are puteri pentru 
astfel de activităţi, dar care 
din întîmplare a nimerit în 
ochii adeptului partidului cu 
pricina, de asemenea a fost 

speriată. Doamna Elena Doroftei a povestit 
că de spaimă a început să strige după ajutor 
vecinilor din mahala. „Da’ eu nu am făcut ni-
mic rău, stăteam şi eu lîngă poartă şi taman 
aici era rupt un afiş din astea, dar nu eu l-am 
rupt, şi el mi-a arătat că-mi suceşte gîtul”, a 
povestit doamna Doroftei. Vînzătoarea Ala 
Pîslari povesteşte despre o altă localnică ce 
s-a speriat de moarte. Bărbatul care a cobo-
rît din maşina luxoasă să apere panourile cu 
afişele electorale ale patridului căruia este 
adept a scos un pistol şi l-a îndreptat spre ea 
spunînd: „Vă împuşc pe toţi”. 

Laura DuMbRAVă 

Guvernul trebuie să plătească 
despăgubiri tinerilor maltrataţi şi 

torturaţi după 7 aprilie

Heather McGill, cercetător pentru Moldo-
va în cadrul Secretariatului Amnesty Internati-
onal de la Londra, a efectuat o vizită de 5 zile 
la Chişinău pentru a studia situaţia persoanelor 
maltratate şi torturate de poliţişti în urma eve-
nimentelor din 7 aprilie. 

„Guvernul Republicii Moldova are respon-
sabilitatea să ancheteze obiectiv cazurile de 
tortură, victimele trebuie să primească despă-
gubiri, iar politiştii vinovaţi  trebuie să fie pe-
depsiţi”, a declarat expertul, la finele vizitei. 

McGill s-a întîlnit cu mai mulţi tineri re-
ţinuţi după 7 aprilie şi bătuţi în comisariatele 
de poliţie. „Am întîlnit oameni traumatizaţi din 
cauza tratamentului din comisariate, unde au 
fost bătuţi, umiliţi şi ameninţaţi”, a spus cer-
cetătorul. 

O tînără i-a povestit că a fost impusă să se 
dezbrace în pielea goală în faţa unui poliţist-
bărbat. „De ce tremuri? Ţi-e frig? Atunci tre-
buie să te încălzeşti!”, i-ar fi spus poliţistul şi a 
impus-o să facă exerciţii fizice. 

Mai mulţi tineri i-au povestit cum au fost 
bătuţi ore în şir. „Un tînăr de 18 ani mi-a po-
vestit că a fost bătut peste rinichi şi acum are 
probleme mari de sănătate. Chiar am văzut, 
cînd vorbea cu mine, că se simte rău. A fost 
sportiv, făcea polo pe apă, şi sper că îşi va pu-
tea relua vreodată ocupaţia”, a relatat Heather 
McGill. 

„Nu am vorbit cu tinere care ar fi fost vi-
olate în comisariate. Doar un tînăr mi-a spus 
că a auzit cum o fată era violată. În schimb, 
foarte mulţi bărbaţi spun că au fost ameninţaţi 
că vor fi violaţi dacă nu-şi recunosc vina”, a 
mai spus ea. 

În urma vizitei în Moldova, expertul in-
ternaţional va întocmi un raport pe care îl va 
prezenta, în toamnă, Comitetului pentru Drep-
turile Omului şi Comitetului Antitortură ale 
ONU. 

Potrivit Procuraturii Generale, în urma 
protestelor violente din 7 aprilie au fost reţi-
nute circa 300 de persoane. De asemenea, la 
Procuratură au fost depuse 96 de plîngeri de 
maltratare şi tortură şi au fost deschise 10 ca-
uze penale. 

Organizaţiile neguvernamentale pentru 
drepturile omului susţin însă că aproximativ 
700 de persoane au fost arestate după 7 aprilie. 
Mai mult de jumătate dintre acestea spun că au 
fost maltratate de către poliţişti.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

În anul 1992 am participat la conflictul ar-
mat pentru apărarea integrităţii şi independen-
ţei Republicii Moldova în calitate de voluntar în 
componenţa Batalionului serviciului de patru-
lare şi santinelă nr.1 al Comisariatului general 
de poliţie Chişinău. Ministerul Afacerilor In-
terne refuză să-mi elibereze certificat de consta-
tare din motive că nu sînt la ei în baza de date. 
Rog să mă sfătuiţi unde să mă adresez pentru 
ca să fiu recunoscut drept veteran de război şi 
care sînt normele de drept care reglementează 
aceste relaţii. 

 Rotaru Ilie, 
Chişinău 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGă

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 2009,  nr. 27(286)

&

Potrivit articolului  5 din 
Legea cu privire la veterani, 
drepturile veteranilor se  re-
alizează la prezentarea de 
către aceştia a legitimaţiei de 
veteran. Modul de atribuire 
a statutului de veteran şi de 
eliberare a legitimaţiilor se 
stabileşte de către Guvern. 

Conform Hotărîrii nr. 
1281 din 19.11.2004, pen-
tru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la modul de 
atribuire a statutului şi de 
eliberare a legitimaţiilor de 
veteran de război, legitima-
ţiile de veteran de război se 
păstrează şi se eliberează be-
neficiarilor de către Depar-
tamentul Administrativ-Mi-
litar şi structurile teritoriale 
din subordine. Legitimaţiile 
de veteran de război se eli-
berează nemijlocit benefici-
arilor de către responsabilul 
pentru eliberarea, evidenţa 
şi păstrarea acestor legiti-
maţii.  Eliberarea legitima-
ţiilor de veteran de război 
se efectuează în baza cererii 
personale a beneficiarului, 
la prezentarea buletinului de 
identitate şi a documentelor 
ce confirmă dreptul la legi-
timaţie de veteran de război 
(extrasul din dosarul per-
sonal, înscrierea în livretul 
militar confirmată cu ştam-
pila unităţii militare în com-
ponenţa căreia beneficiarul 
a participat la acţiunile de 
luptă sau certificatul din in-
stituţia de arhivă).  Evidenţa 

legitimaţiilor de veteran de 
război se ţine în registre spe-
ciale, numerotate, sigilate 
şi confirmate cu ştampila şi 
semnătura şefului Departa-
mentului Administrativ-Mi-
litar sau a şefului structurii 
teritoriale din subordine.  În-
scrierile în registrele de evi-
denţă se efectuează de către 
specialiştii responsabili de 
perfectarea şi eliberarea le-
gitimaţiilor, indicîndu-se 
(fără prescurtări) numele, 
prenumele, patronimicul, 
adresa de la domiciliu, se-
ria şi numărul buletinului 
de identitate,  documentele 
de confirmare a dreptului 
la legitimaţie de veteran de 
război, numărul legitimaţiei, 
data eliberării, numele per-
soanei care a eliberat docu-
mentul şi semnătura benefi-
ciarului. Responsabilitatea 
pentru eliberarea, evidenţa 
şi păstrarea legitimaţiilor de 
veteran de război se pune în 
sarcina Departamentului Ad-
ministrativ-Militar.  Contro-
lul asupra corectitudinii eli-
berării, evidenţei şi păstrării 
legitimaţiilor de veteran de 
război se efectuează de către 
Ministerul Apărării. 

În cazul în care structurile 
menţionate în actul guverna-
mental refuză să vă elibereze 
actele respective  şi să con-
firme calitatea de veteran, 
sînteţi în drept să vă adresaţi 
cu o cerere în instanţa de ju-
decată.  

Potrivit normelor Codu-
lui de executare şi Statutului 
executării pedepsei de către 
condamnaţi, condamnatului 
i se permite să primească 

pachete cu provizii, colete şi 
banderole în număr nelimitat, 
în conformitate cu cererea în-
aintată. Deţinutul deschide şi 
controlează conţinutul cole-
telor, pachetelor cu provizii şi 
banderolelor în prezenţa lu-
crătorului medical şi sub su-
pravegherea reprezentantului 
administraţiei.  Obiectele 
şi produsele alimentare ce se 
conţin în colete, dar nu sînt 
prevăzute în lista celor per-
mise, sînt restituite persoanei 
care le-a transmis, indicîndu-
se motivele înapoierii. Banii 
găsiţi în pachetele şi trimite-

Dreptul condamnaţilor de a primi şi expedia 
colete, pachete cu provizii şi banderole

rile poştale, ascunşi prin di-
ferite metode, sînt ridicaţi şi 
confiscaţi în conformitate cu 
prevederile Codului cu privi-
re la contravenţiile adminis-

trative. În cazul ridicării din 
colete a obiectelor, articolelor 
şi substanţelor, al căror acces 
în penitenciar este interzis 
sau care pot fi folosite de de-
ţinuţi în scopuri infracţiona-
le, se efectuează un control în 
modul stabilit şi se sesizează 
autorităţile competente. 

Administraţia penitencia-
rului este în drept să primeas-
că pentru deţinuţi colete cu 
medicamente şi produse pa-
rafarmaceutice (cu excepţia 
preparatelor narcotice şi psi-
hotrope), în cazul în care lip-
seşte posibilitatea de a asigu-

ra deţinuţii cu medicamentele 
respective. Medicamentele şi 
produsele parafarmaceutice, 
primite în conformitate cu 
prescripţiile medicale, trebu-

ie să corespundă cerinţelor 
farmaceutice, iar ambalajul 
nu trebuie să fie deteriorat. 
Produsele date sînt transmise 
unităţii medicale a penitenci-
arului pentru tratamentul de-
ţinutului respectiv. 

În caz de transfer al de-
ţinutului în alt penitenciar, 
coletele destinate lui se ex-
pediază la acel loc din con-
tul penitenciarului, iar cele 
destinate deţinuţilor eliberaţi 
sau decedaţi sînt returnate 
expeditorului prin ramburs 
cu menţiunea „a se înapoia”. 
Deţinuţilor aflaţi în izolatoa-

rele disciplinare coletele li 
se înmînează după executa-
rea sancţiunii disciplinare. 
Administraţia penitenciară 
nu este responsabilă de al-
terarea conţinutului lor din 
cauza păstrării îndelungate 
în cazurile: returnării către 
expeditori a coletelor şi ban-
derolelor pe motiv că aceştia 
nu au respectat asortimentul 
stabilit pentru trimiteri; ex-
pedierii acestora la noul loc 
de detenţie a destinatarului; 
returnării; precum şi înmînă-
rii după executarea sancţiunii 
disciplinare.

Cu permisiunea adminis-
traţiei penitenciare, deţinuţii 
din cont propriu, la cerere, 
pot expedia rudelor, iar con-
damnaţii şi altor persoane, 
colete şi banderole. În aceste 
cazuri, serviciul regim ve-
rifică conţinutul trimiterilor 
recepţionate pentru a fi expe-
diate destinatarului din con-
tul deţinutului. Chitanţa de 
achitare a serviciilor poştale 
şi cererea deţinutului se ane-
xează la dosarul lui personal. 
Evidenţa coletelor şi bande-
rolelor expediate rudelor (al-
tor persoane) se ţine în fişele 
personale de recepţionare şi 
expediere a coletelor, pache-
telor cu provizii şi bandero-
lelor. 

În penitenciarele de tip 
deschis coletele, banderolele 
şi pachetele cu provizii nu se 
supun controlului.

Uniunea Europeană le cere autorităţilor şi partidelor din 
Republica Moldova să asigure alegeri libere şi corecte şi 
accesul egal pentru toţi candidaţii la mass-media de stat, să 
respecte dreptul la întruniri şi să nu intimideze presa, ONG-
urile sau formaţiunile politice.

Mesajul a fost lansat în perspectiva alegerilor parlamen-
tare anticipate care au loc în Republica Moldova la 29 iulie. 
Documentul redactat la iniţiativa Suediei, ţară care asigură 
preşedinţia UE, a fost aprobat de cele 27 ţări membre ale UE 
şi are ca scop susţinerea valorilor democratice şi dezvolta-
rea constructivă şi durabilă a Republicii Moldova.

Textul a fost transmis miercuri premierului moldovean 
Zinaida Greceanîi de către o delegaţie a UE din care face 
parte ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Mats 
Aberg, şi reprezentantul special al UE la Chişinău, Kalman 
Miszei.

Mats Aberg a spus în timpul întrevederii că mesajul le 
cere autorităţilor şi formaţiunilor politice din Republica 
Moldova să asigure alegeri libere şi corecte şi libertatea de 
expresie, precum şi să permită accesul egal al tuturor candi-
daţilor la instituţiile publice de mass-media şi să nu admită 
intimidări ale presei, ONG-urilor şi formaţiunilor politice 
sau încălcarea dreptului la întruniri.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului de la 
Chişinău, ambasadorul Suediei a subliniat că desfăşurarea 
alegerilor parlamentare conform standardelor democratice 
depinde, în egală măsură, de capacitatea tuturor actorilor 
politici de a manifesta un comportament adecvat în cursa 
electorală.

Astfel, M. Aberg s-a pronunţat împotriva folosirii unei 
retorici dure de către candidaţi şi a confirmat disponibili-
tatea UE de a contribui la un dialog constructiv pentru a 
asigura consensul politic, inclusiv după scrutin, care să per-
mită instaurarea stabilităţii politice în ţară şi funcţionarea 
principalelor instituţii de stat.

La rîndul său, premierul Zinaida Greceanîi a dat asigurări 
că Guvernul va face toate eforturile pentru a menţine stabi-
litatea economică şi pentru a onora toate obligaţiile sociale 
în perioada electorală, fiind dispus să asigure desfăşurarea 
alegerilor parlamentare în mod democratic şi transparent.

„În condiţiile crizei economice, (...) aprofundată în Re-
publica Moldova de criza politică, Guvernul este interesat 
de desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, care să fie re-
cunoscute de comunitatea internaţională, urmînd să fie ales 
preşedintele ţării şi instituit noul guvern, iar pentru aceasta 
avem nevoie de o pace civică între partide. Problematica 
discuţiilor propuse pentru dezbaterile politicienilor noştri 
poate fi diversă, un singur lucru nu poate fi contestat – inde-
pendenţa statului nostru” a declarat premierul moldovean, 
citat de biroul de presă al Guvernului de la Chişinău.

Zinaida Greceanîi s-a declarat convinsă că alegerile de 
la 29 iulie se vor desfăşura cu succes şi că validarea acestora 
va contribui la soluţionarea mai multor probleme stringen-
te, inclusiv liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii 
moldoveni în spaţiul european şi negocierea noului acord 
cu UE, conchide comunicatul.

La 6 aprilie, tinerii nemulţumiţi de victoria detaşată a 
comuniştilor au lansat un protest paşnic care la 7 aprilie 
a degenerat în violenţe în urma cărora au fost incendiate 
clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei. Chişinăul a acuzat 
atunci Bucureştiul că s-ar afla în spatele unei tentative de 
lovitură de stat şi a introdus vize pentru cetăţenii români. 
De asemenea, autorităţile l-au expulzat pe ambasadorul ro-
mân Filip Teodorescu.

UE a luat atitudine faţă de evenimentele postelectorale 
de la Chişinău printr-o rezoluţie a Parlamentului European 
care a condamnat autorităţile moldovene pentru reprimarea 
protestelor, maltratarea tinerilor şi reprimarea presei.

Luni PE a anunţat că va trimite o delegaţie de observa-
tori care promit o monitorizare „mai strictă” a scrutinului 
din 29 iulie şi care „vor fi mai atenţi la problemel semnala-
te”. Europarlamentarul PDL Marian-Jean Marinescu a fost 
ales marţi şeful delegaţiei de observatori a Parlamentului 
European. Din misiune fac parte şapte eurodeputaţi, printre 
care încă doi români – Cristian Preda (PPE) şi Renate We-
ber (ALDE). Activităţile delegaţiei PE se vor desfăşura în 
coordonare cu cele ale observatorilor Adunării Parlamenta-
re a OSCE şi a Adunării Parlamentare a Consiliului Euro-
pei, prezenţi, de asemenea, la Chişinău.NewsIn

uE cere autorităţilor şi partidelor din Republica Moldova să asigure alegeri libere şi corecte
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Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108  CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Ţurcanu Mihail, pentru data de 
5 august 2009, ora 12.00 la şedinţa de judecată  (str.Teilor nr. 
4, sala nr. 9) în calitate de apelant pe cauza civilă la acţiunea 
lui Ţarălungă M. către Ţurcanu M., privind rezoluţiunea con-
tractului de vînzare-cumpărare a lotului de pămînt.

Judecător                                                        D. Manole
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Bujac Rodica” cu sediul în Ialoveni, 
str. I. Creangă nr.33/A, pentru data de 7 august 2009, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Vasan Prim”, 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                    Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Hidroconfort” cu sediul în Chişi-
nău, str. Sarmizegetusa nr.48/9, pentru data de 7 august 2009, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL 
„Glorinal Grup”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Idalcongrup”, pentru data de 2 
octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza ci-
vilă intentată de SRL „Ramirdo”,  Vadul lui Vodă.

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

Judecător                                               Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  Pa-
poulidis Alexandros, pentru data de 13 august 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de Papoulidu Natalia, privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Constantin urîtu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vicol Nadejda, 
pentru data de 7 august 2009, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă nr. 2-2237/09 la cererea Ceaban Constantin, privind 
recunoaşterea nulităţii parţiale a certificatului de moştenire şi 
acceptarea succesiunii.

Judecător                                           Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
cet. Tărîţă/Postu/Elena, pentru data de 5 octombrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-2388/09 la cererea cet. 
Tărîţă Vasile, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                    Ghenadie Plămădeală

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  

cet. Loghin Tudor, pentru data de 25 august 2009, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de 
copîrît pe cauza civilă intentată de Loghin Iraida, privind 
desfacerea căsătoriei şi partajarea averii.

Judecător                                                           V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Ţurcan Parascovia Afanasie cu domiciliu în s. Hulboaca 
str. M. Eminescu nr.15, pentru data de 1 septembrie 2009, ora 
8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de Ţurcan Fiodor, privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Stella bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM,  solicită prezentarea  cet. Tatarciuc Uli-
ana, pentru data de 8 octombrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de copîrît pe cauza 
civilă la acţiunea  Procuraturei sectorului Centru în interesul 
cet. Biriucova, către Tataru, Tatarciuc, privind încasarea da-
toriei.

Judecător                                                   Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Marina Iurii, pentru data de 19 august 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 1A) în legătură 
cu examinarea cauzei civile intentate de Romanciuc Victor, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Istrate Cristina, a.n. 16.09.1987, pentru data de 26 august 
2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, 
bir. 1) în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea SC 
„Ameritrex-Prest” SRL, către Istrate Cristina şi Malic Viole-
ta, privind încasarea sumei.

Judecător                                               Puica Viorica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Decons Impex Grup”, pentru data de 
23 septembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
Zelinski nr. 13, bir. 14) în calitate de pîrît pe cauza civilă in-
tentată de Şoimaru Alexandru, privind încasarea sumei.

Judecător                                     Valentina Garabagiu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tricolici Veaceslav, 
pentru data de 21 septembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de Tricolici Tatiana, privind des-
facerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului şi încasarea 
pensiei de întreţinere.

Judecător                                                     Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Borş Elena, Borş Ta-
tiana, pentru data de 28 septembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrîţi pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex-Prest” SRL, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Oxana Robu

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

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Solomon Simion şi 
Solomon Dumitru, cu ultimul domiciliu în  Chişinău, str. P. 
Zadnipru nr. 6, apt. 37, pentru data de 22 septembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
313) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de SC „Ame-
ritrex-Prest” SRL, privind încasarea sumei.

Judecător                                                         L. Ouş
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zubcu Vladislav şi 
Zubcu Elena, cu ultimul domiciliu în  Chişinău, str. P. Zadni-
pru nr. 18, apt. 2, pentru data de 22 septembrie 2009, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în 
calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex-
Prest” SRL, privind încasarea sumei.

Judecător                                                             L. Ouş
www

Judecătoria Hînceşti solicită prezentarea cet. Lilicu Vasile 
Simion,  a.n. 05.01.1985, pentru data de 17 august 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată ( Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 
3) în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-777, privind divorţul 
şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                        S. balaban
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pleşca Valeriu, 
pentru data de 7 august 2009, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe cauza civi-
lă nr. 2-2966/09 la cererea Pleşca Liubovi, privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                            Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cărpineanu Roman, 
pentru data de 7 august 2009, ora 8.50, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă nr. 2-3060/09 la cererea Cărpineanu Iraida, privind des-
facerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                            Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Magari Ludmila 
Mihail a.n. 16.10.1973, cu ultimul dom. cunoscut Chişinău, 
str. I. Creangă nr. 43, apt. 8, pentru data de 14 septembrie 2009, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
608) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Magari Va-
leri, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Natalia Simciuc 

Raportul Comisarului pentru drepturi-
le omului Thomas Hammarberg are 6 ca-
pitole, inclusiv un apendice la final, care 
cuprinde punctul de vedere al autorităţilor 
de la Chişinău. 

Documentul analizează cazurile per-
soanelor private de libertate, decesele şi 
problemele care ţin de libertatea de expre-
sie în mass-media.

Hammarberg a pus la punct acest raport 
avîndu-i alături pe consilierul său Bojana 
Urumova şi pe expertul în medicina lega-
lă  Davor Strinović, medic la Institutul de 
Medicină Legală din cadrul Facultăţii de 
Medicină din Zagreb care l-au însoţit pe 
parcursul vizitei sale în Republica Moldo-
va din perioada 28-29 aprilie.

„Este clar că este nevoie de o revizuire 
nu doar a comportamentului individual al 
ofiţerilor de poliţie, dar şi a responsabili-
tăţii superiorilor acestora”, spunea Ham-
marberg la publicarea raportului. „Sper că 
pentru a depăşi aceste probleme, declara-

ţiile autorităţilor moldovene vor fi urmate de 
acţiuni concrete, rapide şi sustenabile”, re-
comandă comisarul, care subliniază mai ales 
că situaţia din penitenciare este poate cea 
mai rea dintre toate. „Procurori, judecători, 
nalţi ofiţeri de poliţie şi avocaţi ar trebui să 
fie atenţi la afirmaţiile sau posibilele semne 
de rele tratamente. În centrele de detenţie ale 
poliţiei trebuie ca aceste cazuri să fie înregis-
trate şi raportate”, spune comisarul.

Raportul consemnează faptul că ma-
joritatea persoanelor intervievate care 
au fost arestate în legătură cu demon-
staţiile postelectorale din aprilie 2009 
au pretins că au fost bătute – unele grav 
– de către ofiţerii de poliţie, iar în mai 
multe cazuri, doctorul Davor Strinović 
a observat semne fizice care confirmau 
aceste afirmaţii. Că oamenii nu mint o 
demonstrează şi înregistrările identifica-
te în registrele mai multor unităţi medi-
cale, notează raportul.

Comisarul Hammarberg declară ca 
nu trebuie permis ca astfel de încălcări 

ale drepturilor fundamentale la scară largă să 
se repete, şi că trebuie luate măsuri pentru a 
urmări responsabilitatea celor implicaţi. Po-
trivit raportului, Ministerul de Interne şi Pro-
curatura Generală din Republica Moldova 
au informat Consiliul Europei că au demarat 
deja o serie de anchete. „Însă anchetele pri-
vind numeroasele cazuri de rele tratamente 
de către poliţie trebuie să fie percepute de 

cetăţenii moldoveni ca fiind independen-
te, imparţiale, transparente şi credibile”, 
recomandă comisarul.

În ce priveşte cele trei decese, „rămîn 
multe întrebări fără răspuns”,afirmă ra-
portul. Pentru elucidarea circumstanţelor 
acestor decese, comisarul recomandă in-
stituirea unui mod eficient de investigaţie 
aprofundată şi cuprinzătoare. 

La capitolul presă, Hammarberg con-
sideră că presiunea exercitată asupra 
mass-media şi organizaţiilor nonguver-
namentale care activează în domeniul 
apărării drepturilor omului este inaccep-
tabilă. „Libetatea de exprimare şi dreptul 
la informare ar trebui să fie protejate, in-
clusiv în situaţii de criză. În acelaşi timp, 
profesioniştii din mass-media ar trebui 
să facă un efort de a adera la standarde-
le etice şi profesionale”, scrie în raport 
Thomas Hammarberg.

În concluzie, Comisarul pentru drep-
turile omului recomandă efectuarea unor 
anchete aprofundate şi cuprinzătoare atît 
asupra alegerilor în sine, cît şi a evenimen-
telor din zilele următoare.

Raportul Hammarberg şi drepturile omului în Moldova 
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Iulia CIMPoI, 
judecător CSJ – 55 de ani

Mult stimată doamnă Iulia Cimpoi,
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumnea-

voastră de naştere din acest an, semnificînd tine-
reaţea maturităţii şi vîrsta frumoaselor impliniri.

Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia frumoa-
sei aniversări acest sincer mesaj de felicitare. Po-
pasul aniversar la care aţi ajuns constituie o opor-
tunitate de a pune pe cîntar succesele. Astfel, avan-
sarea prin muncă, responsabilitate perseverenţă, 
devotament domeniului ce vi l-aţi ales ca destin – 
justiţia vă determină inconfundabilitatea.

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de realizări 
şi bucurii, clipe cît mai durabile de satisfacţie şi 
înălţare sufletească.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Ga-
lina Vavrin, judecător CA Cahul; Dmitrii Fujenco, 
judecător Cahul; Gheorghe Burdujan, judecător 
Basarabeasca; Victor Boico, judecător Buiucani; 
Sergiu Ciobanu, judecător Judecătoria Militară; 
Constantin Urîtu, judecător Centru; Vasile Rusu, 
vicepreşedintele judecătoriei Străşeni; Leonid De-
midov, procuror - interimar al sectorului Ciocana; 
Igor Serbinov, procuror, adjunct al Procurorului 
General; Vasile Pascari, procuror, prim-adjunct al 
Procurorului General.

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 Ideea de examen de condu-
cere a fost inventată în Franţa. În 
1893, şoferii trebuiau să dea un test 
de abilitate în conducerea şi repa-
raţia maşinii.
w În Marea britanie ziua măru-

lui, stejarului, 29 mai, a fost ziua de 
naştere a regelui Charles al II-lea şi 
comemorează faptul că el a scăpat 
de soldaţii lui Cromwell după bătă-

lia de la Worcester (3 septembrie 1651), ascunzîndu-se 
într-un stejar la boscobel. Copacul de azi din boscobel 
nu este cel care l-a adăpostit pe regele Charles, ci a cres-
cut dintr-o ghindă produsă de stejarul iniţial.

Realizarea cu succes a 
programelor de stat din ca-
drul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei constituie principa-
la modalitate de promovare a 
politicii de stat în sfera ştiinţei 
şi inovării, determinînd, toto-
dată, gradul sporit de credibi-
litate a ştiinţei autohtone. În 
susţinerea celor menţionate, 

realizarea programului de stat 
„Prelucrarea şi utilizarea 
deşeurilor din industria vi-
nicolă, precum şi obţinerea 
produselor noi”, conducător 
acad. Gheorghe Duca, este 
unul edificator. În cadrul pro-
iectului „Preparate noi din 
seminţe de struguri pentru 
medicină, veterinărie şi agri-
cultură”, condus de dr. hab., 
prof. Tudor Lupaşcu, parte 
componentă a Programului 
nominalizat, a fost elaborat 
şi brevetat preparatul Eno-
xil, care a suportat cu succes 
o serie de testări. Preparatul 
prezintă un vădit interes, dată 
fiind fabricarea acestuia din 
materie primă naturală, eco-
logică şi inofensivă şi care, 
spre deosebire de alte prepa-
rate medicamentoase, nu ge-
nerează efecte secundare. Mai 
exact, materia primă o consti-
tuie seminţele de struguri, care 
există în cantităţi suficiente pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

În prezent, în aceste sco-
puri sînt folosite  preparatele 
chimice de import. 

Cercetătorii de la AŞM au 
stabilit că substanţa obţinută 
manifestă o înaltă activitate 
antibacteriană şi antifungică.  
Rezultatele cercetărilor au 
mai demonstrat că preparatul 
nu este toxic şi acesta poate fi 
aplicat în diverse domenii ale 
medicinii.

 În acest sens, acad. 

Cheorghe Ducă, dr. hab., 
prof. Teodor Lupaşcu au vi-
zitat două instituţii selectate 
pentru efectuarea testărilor 
clinice ale Enoxilului. Dum-
nealor s-au arătat interesaţi 
de dinamica indicilor privind 
aplicarea clinică a preparatu-
lui. 

La  Institutul de Oncolo-
gie, Secţia mamologie, actu-
almente, acest medicament 
este aplicat la nouă paciente 
care au suportat recent inter-
venţii chirurgicale la glanda 
mamară. Dr. hab., prof. Na-
dejda Godoroja, conducătorul 
Departamentului mamologie, 
responsabilă de aplicarea pre-
paratului, a confirmat caracte-
risticile acestuia, demonstrînd 
eficienţa aplicării clinice. Po-
trivit specialistului, Enoxilul 
poate avea diferite aspecte în 
oncologie. Unul din aspecte 
constă în aplicarea prepara-
tului în tratamentul leziuni-
lor postradiante al bolnavilor 
oncologici, inclusiv al bol-
navelor de cancer al glandei 
mamare. 

Un alt aspect important la 
care s-a referit profesorul este 
aplicarea medicamentului în 
scopul reducerii termenelor 
de vitalizare a plăgilor după 
intervenţiile chirurgicale, in-
clusiv la bolnavele de cancer 
mamar, unde, în urma moni-
torizării pacientelor care au 
acceptat tratamentul respec-

tiv, preparatul contribuie la 
micşorarea vădită a termenu-
lui de vitalizare şi la micşora-
rea limforeei în plagă, aceasta 
confirmînd proprietăţile rege-
nerative ale preparatului.

De asemenea, în cadrul 
testărilor clinice se experi-
mentează aplicarea Enoxilu-
lui la bolnavele cu procese 
proliferative benigne – la 
maladia fibro-chistică, forma 
nodoză în perioada postope-
ratorie.

Directorul Institutului 
de Oncologie, prof. Victor 
Cernat, a exprimat opinia de 
a prelungi investigaţiile în 
direcţia extinderii aplicării 
preparatului Enoxil, inclusiv 
în cadrul tratamentului radio-
logic al bolnavelor de cancer  
de col uterin şi în perioada re-
cuperatorie, în scopul profila-
xiei şi tratamentului leziuni-
lor postradiante care, relativ 
frecvent, însoţesc tratamentul 
acestor bolnave.

La Centrul Republican de 
Leziuni Termice din cadrul 
Spitalului Clinic de Trauma-

tologie şi Ortopedie, prepara-
tul Enoxil (soluţii apoase de 5 
şi 10%, spirtoase de 5 şi 10%) 
este utilizat  începînd cu luna 
mai 2009. Octavian Cirim-
pei, subinvestigator  privind 
aplicarea noului preparat în 
instituţia respectivă, a men-
ţionat că Enoxilul are calităţi 
antibacteriene şi antifungice 
pronunţate şi face parte din 
grupul antisepticelor tanini-
ce. Remediul se foloseşte la 
tratamentul arsurilor super-
ficiale şi profunde, fiind uti-
lizat ca antiseptic de bază la 
pansamente. 

Prin analiza comparativă 
cu antisepticele tradiţionale 
(Betadină, Iodinol, Dioxedi-
nă,  Chlordexidină), Enoxilul 
prezintă calităţi antiseptice 
deosebite, micşorînd canti-
tativ şi calitativ conţinutul 
microbian din plagă, dimi-
nuînd procesele inflamatoare 
locale, schimbînd virulenţa 
microbiană. Astfel, aplicarea 
tratamentului cu Enoxil (efect 
optim la soluţie cu concentra-
ţie de 1-5%) a favorizat redu-
cerea  timpului de tratament 
cu rezultate estetice şi clinice 
bune.

Totodată, investigatorii au 
specificat că ar fi bine dacă 
acest preparat s-ar produce 
şi sub  formă de unguent sau 
gel care ar permite stabilizarea 
efectului pe o durată mai mare. 
Fiind aplicate pe un termen 
de 24-36 ore, acestea ar avea  
eficacitate pe parcursul aces-
tei perioade. De asemenea, 
s-a propus folosirea Enoxilu-
lui sub formă de supozitoare, 
meşe de tifon îmbibate etc.

În decursul ultimului an, 
preparatul a fost menţionat cu 
cîteva medalii de aur la Saloa-
nele internaţionale de inven-
tică de la Geneva, Bruxelles, 
Seul, Beijing, Iaşi. Preparatul 
a provocat un interes deosebit 
vizitatorilor străini ai expozi-
ţiilor.

În consecinţă, proiectul 
de succes al savanţilor de la 
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei se doreşte a fi şi unul 
de succes în medicină, iar 
implementarea tehnologiilor 
inovative să fie susţinută pe 
toate căile posibile.

Serviciul de presă al AŞM

o poloneză pretinde că fiica sa a rămas însărcinată, 
după o baie în piscina unui hotel din Egipt

O femeie din Polonia dă în judecată un hotel 
din Egipt, pretinzînd că fiica sa a rămas însărci-
nată după ce a folosit piscina hotelului.

Neobişnuita acuzaţie a fost lansată de Mag-
dalena Kwiatkowska după ce fiica ei de 13 ani 
s-a întors însărcinată din vacanţa petrecută în 
Egipt.

Autorităţile din turism din Varşovia, Polonia, au confir-
mat că au primit o asemenea plîngere, săptămîna aceasta, 

potrivit căreia fetiţa ar fi rămas însărcinată de la urme de sper-
mă care ar fi existat în piscină.

„Mama este foarte încăpăţînată şi spune că fiica ei nu a 
întîlnit niciun băiat în timpul vacanţei şi este hotărîtă să conti-
nue cu procesul”, a afirmat un reprezentant al autorităţilor din 
turism. 

În SUA, cîţiva elefanţi curăţă maşini la o spălătorie auto
Pe timp de criză şi animalele dintr-un parc natural din Ore-

gon, Statele Unite, ajută la umplerea puşculiţelor. Mai exact, 

elefanţii îşi folosesc talentul într-o spălătorie 
auto.

În loc de furtun cu apă, pahidermele îşi 
folosesc trompele uriaşe şi se descurcă de 
minune să cureţe maşini. Au învăţat chiar 
să folosească şi buretele, iar clienţii sînt 

mulţumiţi de servicii, dar şi de spectacol şi nu comentea-
ză cînd trebuie să plătească 20 de dolari pentru un spălat. 
Elefanţii au devenit deja vedete la spălătorie. Şoferii se în-
ghesuie să-şi cureţe maşinile, iar încasările ajung în conturi-
le parcului natural.
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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

un proiect de succes 
al AŞM  în susţinerea medicinii


