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Licitaţia de 
construcţie a caselor 
pentru sinistraţi 
a demarat

55 de executori 
judecătoreşti privaţi 
au licenţă de activitate

O delegaţie a Centrului pentru Comba-
terea Crimelor Economice şi Corupţiei din 
Republica Moldova, condusă de directorul 
general colonel Viorel Chetraru, a efectuat 
recent o vizită de lucru la sediul Direcţiei 
Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, 
la invitaţia directorului general, chestor de 
poliţie Ştefan Pop, anunţă un comunicat al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor din 
România.

Scopul întîlnirii l-a reprezentat semnarea 
Planului Comun de Acţiuni privind coope-
rarea dintre Direcţia Generală de Informaţii 
şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor din România şi 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei al Republicii Moldova. 
Astfel, va fi realizat un cadru de cooperare 
eficient în domeniul asigurării ordinii publi-
ce, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la 
adresa securităţii naţionale privind misiu-
nile, personalul, patrimoniul şi informaţiile 
clasificate.

Cu acest prilej au fost abordate subiecte 
în legătură cu prevederile proiectului Pla-
nului comun de acţiuni privind cooperarea 
dintre Direcţia Generală de Informaţii şi 
Protecţie Internă şi Centrul pentru Comba-
terea Crimelor Economice şi Corupţiei din 
Republica Moldova. Totodată, s-a discutat 
despre intensificarea cooperării în vederea 
limitării fenomenului de contrabandă cu ţi-
gări, prevenirii şi combaterii contravenţiilor 
şi infracţiunilor economico-financiare şi fis-
cale, precum şi prevenirii şi combaterii spă-
lării banilor şi finanţării terorismului.

În final, au fost stabilite modalităţi de 
realizare a unor schimburi de experienţă şi 
bune practici privind prevenirea şi combate-
rea corupţiei în rîndul personalului.

Cooperare în domeniul 
asigurării ordinii publice

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a 
dezminţit afirmaţiile unor mijloace de informare în masă 
potrivit cărora, în schimbul sprijinului UE în procesul de 
liberalizare a regimului de vize, autorităţile moldoveneşti 
vor „trăda” cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare care vor 
veni să voteze la referendum, aceştia urmînd a fi ulterior ex-
pulzaţi. MAEIE a califivat aceste speculaţii drept absurde şi 
primitive. 

Iurie Leancă, viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene: „Speculaţiile privind o presupu-
să înţelegere secretă între autorităţile Republicii Moldova şi 
cele ale Uniunii Europene de a obţine sprijin în procesul de 
liberalizare a regimului de vize în schimbul �trădării� cetă-�trădării� cetă-trădării� cetă-� cetă- cetă-
ţenilor moldoveni care se află la muncă peste hotare denotă 

Un înalt oficial sosit într-o vizită 
privată în RM a declarat că susţine as-
piraţiile de integrare europeană a ţării 
noastre. Preşedintele Parlamentului 
Republicii Cipru, Marios Garoyian, 
a remarcat progresele înregistrate de 
Republica Moldova în relaţiile cu par-
tenerii internaţionali şi a reiterat tot su-
portul Ciprului în realizarea obiective-
lor strategice ale Republicii Moldova.

Marios Garoyian a confirmat inte-
resul ţării sale pentru aprofundarea re-
laţiilor cu Republica Moldova. Oficia-
lul a optat pentru stabilirea unui dialog 
multilateral între cele două ţări, expri-
mîndu-şi speranţa că acesta va avea o 
evoluţie ascendentă.

Cei doi oficiali au menţionat că 

şi-au dorit această întrevedere 
pentru a se cunoaşte personal şi 
a discuta despre perspectiva coo-
perării bilaterale dintre cele două 
state.

În cadrul aceleiaşi întîlniri, 
Filat a menţionat că relaţiile între 
cele două ţări au un potenţial mare, 
iar valorificarea oportunităţilor în 
acest sens este o necesitate. La fel, 
Vlad Filat a mulţumit oficiului pen-
tru sprijin şi a spus că ţara noastră 
este interesată de dezvoltarea rela-
ţiilor în continuare cu Republica 
Cipru.

Amintim că prim-ministrul 
Vlad Filat a avut recent o întreve-
dere cu Marios, Preşedintele Par-

în egală măsură o proastă cunoaştere a mecanismelor europe-
ne şi o rea intenţie în raport cu aspiraţiile europene ale ţării 
noastre.

Niciodată, în istoria ei, Uniunea Europeană nu şi-a extins 
spaţiul în urma înţelegerilor de acest gen. Există o singură 
condiţie care asigură liberalizarea regimului de călătorii, şi 
anume: implementarea eficientă a reformelor în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne. Republica Moldova este perfect 
conştientă că acesta este unicul traseu corect pe care trebuie 
să-l urmeze. Din acest motiv, eforturile noastre sînt orientate 
anume spre reformarea domeniilor nominalizate şi nu spre 
căutarea unor căi de acces discutabile pe uşa din spate. O 
asemenea abordare ar fi totalmente neprofesionistă, dar şi 
contraproductivă.

Perspectivele pentru reluarea reuniunilor oficiale în formatul         
,,5 +2” în problema transnistreană sînt programate pentru luna sep-
tembrie. Acest aspect a fost discutat în cadrul unei convorbiri tele-

birii telefonice a avut loc un schimb de opinii cu privire la procesul 
de negocieri privind reglementarea transnistreană. Totodată, în co-
municat se menţionează că Bolat Nurgaliev a împărtăşit impresiile 
în urma vizitei sale recente la Chişinău, Tiraspol şi Bucureşti. 

Amintim că, aflat în vizită la Chişinău, pe 3 august curent, Repre-
zentantul Special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru con-
flictele nesoluţionate a accentuat că numai în formatul ,,5+2” pot fi 
identificate soluţiile de reglementare definitivă a conflictului transnis-
trean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova. Potrivit ambasadorului, diferendul transnistrean, în compa-
raţie cu celelalte conflicte din spaţiul CSI, inspiră mai mult optimism 
în rezolvarea sa.

Următoarea şedinţă în formatul 5+2 va avea loc în septembrie 

fonice între minis-
trul adjunct al Afa-
cerilor Externe al 
Federaţiei Rusiei, 
Grigori Karasin, şi 

reprezentantul special al Preşedintelui în exerciţiu al Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Bolat Nurgaliev.

Departamentul informaţii şi presă din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Externe al Federaţiei Ruse informează că în cadrul convor-

Ratificarea Statutului de la 
Roma al CPI – o acţiune 
necesară pentru Republica 
Moldova?

Începe ziua cu DREPTUL!

Înţelepciunea nu apare neapărat odată cu înaintarea în vîrstă. În unele cazuri trec degeaba anii.

Cipru susţine aspiraţiile de 
integrare europeană a RM

R. Moldova nu are nicio înţelegere 
secretă cu UE
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Guvernul a stabilit că luni, 30 august, 
va fi zi de odihnă
Conform unei hotărîri a Cabinetului de miniştri, ziua de luni, 

30 august 2010, se va considera zi de odihnă, iar ziua de sîm-
bătă, 18 septembrie 2010 – zi lucrătoare. Decizia a fost luată în 
scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în 
luna august 2010, în legătură cu sărbătorile naţionale din peri-
oada respectivă.

Importul de vinuri moldoveneşti 
în Rusia a fost interzis oficial, printr-o 
scrisoare a ,,Rospotrebnadzor” 
Importul de vinuri moldoveneşti în Rusia a fost interzis ofi-

cial. Interdicţia a fost făcută publică printr-o scrisoare a şefului 
„Rospotrebnadzor”, Ghennadi Onişcenko, trimisă tuturor birou-
rilor vamale din Rusia.

Scrisoarea datează din 30 iulie 2010, însă documentul a 
ajuns la Serviciul vamal al Rusiei pe 4 august. În ea se mai men-
ţionează că va fi interzis şi importul apei minerale din Georgia 
şi SUA.

Reamintim că un grup de experţi din Moldova se află la Mos-
cova pentru a negocia reluarea importului de vinuri. Oficialii din 
cadrul Ministerului Agriculturii refuză în continuare să comen-
teze interdicţiile de import în Rusia a vinurilor moldoveneşti.

Deşi învăţămîntul în Moldova este 
gratuit, părinţii elevilor cheltuie mii 
de lei pentru cărţi sau reparaţii în şcoli 
Chiar dacă, potrivit legislaţiei, învăţămîntul în Moldova este 

gratuit, în ajun de 1 septembrie părinţii elevilor cheltuie mii de 
lei pentru cărţi, reparaţii în şcoli sau pentru bugetul instituţiei de 
învăţămînt. 

La întrebarea dacă învăţămîntul în Moldova este gratuit, 
ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, a evitat să dea un răspuns 
concret. El a spus că învăţămîntul minim este garantat de stat. 
Însă ministrul nu a explicat care este valoarea acestui minim. În 
acelaşi timp, ministrul a recunoscut că statul nu are bani pentru a 
oferi condiţii necesare pentru învăţămînt. Şi în acest caz, părinţii 
sînt nevoiţi să scoată sume fabuloase pentru a face reparaţie în 
şcolile unde învaţă copiii lor, sau pentru manuale. 

În şcolile din ţară au început pregătirile de 1 septembrie. Re-
paraţia sălilor este în toi. Dar, ca de obicei, de renovarea institu-
ţiei se ocupă profesorii, elevii şi părinţii acestora.

De cîteva zile, Natalia Chilianu munceşte în sala în care în-
vaţă fiii ei. În afară de aceasta, ea contribuie şi financiar la repa-
raţia sălii. Femeia nu a vrut să divulge suma pe care a plătit-o, 
dar a spus că a făcut-o benevol.

Chiar şi administratorii şcolilor recunosc că cer ajutorul pă-
rinţilor pentru reparaţia şcolii.

Pe 10 august, şcolile au trebuit să prezinte Ministerului un 
raport despre starea în care se află şcolile.

Învăţăm religia, toţi dintr-un manual
Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, a anunţat că din 1 sep-

tembrie 2010, disciplina religia va fi introdusă în şcoli ca obiect 
opţional, însă predarea cursului propriu-zis va începe abia peste 
o lună. 

În această perioadă, părinţii elevilor vor trebui să-şi dea ac-
ceptul sau refuzul pentru ca odraslele lor să frecventeze acest 
curs.

Astfel, între 1 şi 30 septembrie, părintţi urmează să depună o 
cerere la instituţia la care este înscris copilul sau prin care îşi ex-
pune poziţia. Între timp, se va lucra la elaborarea ghidului, stabi-
lirea curriculei şi selectarea profesorilor care vor preda religia.

„Primul an de predare a obiectului religia va fi unul intro-
ductiv, în care elevii, începînd cu clasa I şi pînă în clasa a IX-a 
inclusiv, vor studia aceleaşi lucruri. Cu alte cuvinte, elevii vor 
fi familiarizaţi cu noţiunile şi conceptele de bază referitoare la 
acest obiect”, a spus, într-o conferinţă de presă, ministrul Edu-
caţiei.

Ulterior obiectul se va studia în funcţie de vîrsta copilului. 
Astfel, clasele a I-IV vor avea un manual, iar clasele a V-IX, 
altul.

Lecţia se va ţine o dată pe săptămînă şi nu se ştie încă dacă 
elevii vor primi şi note la acest obiect.

Peste 350 de mii de elevi din clasele 5-12 
vor primi zilnic cîte un corn şi un pahar 
de lapte, susţine ministrul Educaţiei, 
Leonid Bujor
Peste 350 de mii de elevi din clasele 5-12 vor primi zilnic 

cîte un corn şi un pahar de lapte. Cel puţin aşa promite ministrul 
Educaţiei, Leonid Bujor, care susţine că elevii vor beneficia de 
aceste produse de la începutul acestui an şcolar.

Anterior, Bujor a spus că şi elevii din instituţiile preuniver-
sitare private ar putea primi laptele şi cornul de la stat. Potrivit 
autorităţilor, un asemenea dejun costă în jur de doi lei pentru 
fiecare copil.

Ministerul Educaţiei trebuie să vină cu o decizie finală pînă 
la următoarea şedinţă de Guvern.

În Moldova se desfăşoa-
ră seminarul în problemele 
reformării şi modernizării 
Ministerului de Interne în 
conformitate cu standardele 
europene.

Poliţia trebuie să fie în 
servciul societăţii, să respecte 
şi să apere drepturile omului. 
Declaraţia a fost făcută de mi-
nistrul de Interne la deschide-
rea seminarului privind refor-
marea şi modernizarea MAI-
ului. Victor Catan consideră 
că poliţia şi poliţiştii trebuie 
să devină apărători siguri ai 
cetăţenilor noştri. 

În ultimele nouă luni, Vic-
tor Catan discută tot mai mult 
despre reforma Ministerului 
de Interne. Dar modernizarea 
organelor de drept necesită 
mijloace financiare şi timp. 
Încă în luna decembrie anul 
trecut conducerea ministeru-
lui a prezentat guvernului re-
gulamentul şi noua structură 
a ministerului. Potrivit docu-
mentului, Ministerul de Inter-
ne a fost împărţit în trei de-
partamente principale: poliţia, 
urmărire penală, carabinieri 
şi serviciul privind asigurarea 
activităţii MAI-ului. În opinia 
minstrului, acest lucru s-a fă-
cut pentru a omite conflictele 
de competenţe şi a exclude 

Ministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Valeriu 
Cosarciuc, a comunicat, în 
cadrul unei conferinţe de pre-
să, că modificările care pre-
văd schimbarea condiţiilor de 
licenţiere a importatorilor de 
combustibil au fost pregătite 
de minister şi la moment trec 
avizul altor ministere. Po-
trivit lui Valeriu Cosarciuc, 
premierul Vladimir Filat a 
ordonat să fie accelerată pro-

movarea acestui proiect de 
lege, care prevede majorarea 
numărului de puncte vamale 
la hotar pentru importul pro-
duselor petroliere, eliberarea 
importatorilor de obligaţiu-
nea de a avea un rezervor de 
5 mii tone pentru păstrarea 
produselor petroliere, pre-
cum şi micşorarea actualei 
norme a capitalului statutar 
de 8 mln lei pentru importa-
tori. Autorii proiectului con-

GUVERNUL MOLDOVEI VA EXAMINA ÎN VIITORUL 
APROPIAT MODIFICĂRI LA LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE, 

CARE AR ÎNLESNI IMPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE 
sideră că regulile actuale de 
licenţiere a importatorilor de 
produse petroliere sînt forma-
le şi îngrădesc accesul direct 
al producătorilor agricoli la 
importul produselor petroli-
ere. În acelaşi timp, Minis-
terul Economiei consideră 
drept o condiţie obligatorie 
crearea unei rezerve minime 
de combustibil, ceea ce este 
o normă în ţările europene. 
Ministerul Economiei consi-

deră că iniţiativa Ministerului 
Agriculturii poate afecta se-
curitatea energetică a Moldo-
vei. La rîndul lor, companiile 
mari-importatoare de produse 
petroliere consideră că mic-
şorarea cerinţelor pentru ob-
ţinerea licenţei de import a 
produselor petroliere va duce 
la majorarea contrabandei, la 
importarea combustibilului 
necalitativ, la haotizarea pie-
ţei interne.

Poliţia trebuie să respecte 
şi să apere drepturile omului 

dublarea în activitate. 
Victor Catan susţine că 

pentru integrarea europeană 
a Moldovei, poliţia trebuie să 
gîndească şi să lucreze în stil 
european. Este necesar, mai 
spune ministrul,  ca poliţia să 
se afle în serviciul societăţii, 
să respecte şi să apere dreptu-
rile omului, iar activitatea ei 
să fie transparentă. 

„Sarcina Uniunii Europe-
ne este de a monitoriza im-
plementarea măsurilor prevă-
zute de acordurile bilaterale, 
precum şi de alte documente 
care vor fi semnate între UE 
şi Moldova în cadrul politi-
cii europene de vecinătate. 
Politicineii europeni trebuie 
să acorde ajujtor ţării dum-
neavoastră în reformarea şi 
modernizarea Ministerului de 
Interne şi a poliţiei în confor-
mitate cu standardele euro-
pene”, a spus Wolfgang Be-
hrendt, şeful secţiunii politice 
a delegaţiei UE în RM. 

Pentru realizarea proiec-
telor privind susţinerea şi 
implementarea acordurilor 
între Moldova şi UE vor fi 
cheltuite 6 milioane de dolari. 
Aceste mijloace vor fi utiliza-
te pentru îmbunătăţirea politi-
cii, armonizarea legislaţiei şi 
acordarea ajutorului tehnic.

În R. Moldova va fi creat Consiliul 
economic şi social

În curînd, în republică va fi creat Consiliul economic şi so-
cial, o instituţie publică autonomă, formată din sindicate, pa-
tronate şi reprezentanţi ai Guvernului, care va avea un rol con-

sultativ în stabilirea politicilor economice şi sociale. O decizie 
în acest sens a fost luată la şedinţa Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective. 

Vicepremierul Ion Negrei, preşedintele comisiei amintite, 
a specificat în cadrul şedinţei că e nevoie de o structură mai 
avansată, euroconformă de organizare a dialogului social sin-
dicate-Guvern-patronate, în soluţionarea unor astfel de proble-
me cum ar fi salarizarea, angajarea în cîmpul muncii, creşterea 
competitivităţii agenţilor economici etc. 

„Din anul 2006 şi pînă în prezent dialogul social sindicate-
Guvern-patronate are loc în cadrul Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective. Această comisie însă mai păs-
trează unele tradiţii ale sistemului sovietic, adică preşedinte al 
comisiei este numit un reprezentant al Guvernului”, a precizat 
Negrei. 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi-
catelor, a menţionat că un consiliu economic şi social activează 
în Olanda de 20 de ani, iar în România – de 12 ani. Potrivit lui 
Budza, Executivul Olandei alocă anual pentru activitatea Con-
siliului economic şi social din ţara sa 15 mln euro.

Protecţionismul şi con-
flictul de interese ar putea fi 
pedepsite în baza legii.

Pe 10 august, Cabinetul 
de Miniştri a avizat pozitiv 
modificări şi completări la 
Codul contravenţional, care 
prevăd şi înăsprirea sancţiu-
nilor pentru un şir de încălcări 
care stimulează corupţia.

Proiectul de lege preve-
de înăsprirea sancţiunilor 
la achiziţionarea, păstrarea, 
transportarea spre comercia-
lizare, precum şi comerciali-
zarea ilegală a bunurilor ma-
teriale. Guvernul intenţionea-
ză să majoreze amenzile şi 
pentru încălcarea regulilor de 
deţinere a contabilităţii, dar şi 
de întocmire şi prezentare a 
rapoartelor financiare.

Potrivit directorului Cen-
trului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corup-
ţiei, Viorel  Chetraru, aceste 

modificări ar responsabiliza 
agenţii economici, ar preveni 
acţiunile de spălare a banilor 
precum şi a comoprtamentu-
lui corupt în cadrul APL.

CCCEC a inclus în lista 
contravenţiilor, încălcări care 
actualmente, deşi stimulează 
corupţia, nu pot fi sancţiona-
te, a accentuat Viorel Chetra-
ru. Astfel o persoană care nu 
a denunţat un act de corupţie 
care i-a devenit cunoscut în 
exerciţiul funcţiei, ar putea 
plăti o amendă de la 50 la 
100 de unităţi convenţionale. 
Pentru încălcarea legislaţiei 
cu privire la publicitate, per-
soanele juridice vor achita o 
amendă de la 400 la 500 de 
unităţi convenţionale, a men-
ţionat directorul centrului an-
ticorupţie.

Proiectul de lege va intra 
în vigoare după ca va fi adop-
tat în parlament.

Ac de cojoc pentru 
protecţionism şi conflicte 

Modificarea operată 
la Codul fiscal 

 
  Pentru producţia agricolă primară, taxa pe valoarea adău-
gată va fi calculată ţinînd cont de preţul de vînzare. Aceas-
tă modificare la Codul fiscal a fost operată, recent de Gu-
vern. 

Taxa pe valoarea adăugată va fi aplicată ţinînd cont de 
preţul de co-
mercializare 
a producţiei 
agricole pri-
mare. Pînă 
acum aceasta 
era calculată 
din diferenţa 
preţului de 
cost şi cel de 
comerciali-
zare. 

„Costul e mai mare, preţul de vînzare – mai mic. Pînă 
acum se calcula TVA de la cost şi nu de la preţul de vînza-
re. Acum se calculează TVA de la preţul de vînzare. Ceea 
ce ar însemna că agentul economic – producătorul agricol 
– nu va mai suporta anumite cheltuieli pe care le suporta 
pînă acum.

Se face şi în scopul stimulării activităţii agricole”, a 
spus Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor.
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Neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti 
constituie unul din motivele pentru care Re-
publica Moldova  a fost condamnată la CEDO 
în repetate rînduri. În aceste condiţii, eficien-
tizarea sistemu-
lui de executare 
din ţara noastră 
poate fi reali-
zată prin refor-
marea lui, în 
conformitate cu 
noile standarde 
europene, cu 
atît mai mult cu 
cît Republica 
Moldova tinde 
insistent spre 
integrare în co-
munitatea inter-
naţională.

În aria aces-
tor preocupări 
se înscrie şi 
modificarea Le-
gii privind exe-
cutorii judecătoreşti, lege care prevede insti-
tuirea sistemului de executori judecătoreşti 
privaţi. Astfel, primii 55 de executori jude-
cătoreşti privaţi şi-au primit, recent, licenţele 
de activitate şi vor lucra în corespundere cu 
noua Lege. Diplomele au fost înmînate  de 
către Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei al 
Republicii Moldova. 

,,Acest eveniment marchează startul nou-
lui sistem de executori judecătoreşti privaţi. 
A fost un proces complicat, care a necesitat 
un efort conjugat al tuturor ca să ajungem la 
finalizarea acestui proiect. Reformarea siste-
mului de executare a hotărîrilor judecătoreşti  
este una din cele mai importante care s-au 

55 de executori judecătoreşti privaţi au licenţă de activitate
făcut pe segmentul judiciar pe parcursul ulti-
milor 10 ani”, a declarat A. Tănase.

De asemenea, ministrul şi-a exprimat  
încrederea că noul statut al executorilor ju-

d e c ă t o r e ş t i 
va demonstra 
că executorii 
judecătoreşti 
privaţi sînt mai 
eficienţi, iar 
hotărîrile jude-
cătoreşti vor fi 
respectate de 
toţi şi nu vor fi 
puse la îndoia-
lă de nimeni. 

Prin această 
reformă radica-
lă, executorul 
judecă toresc 
va deveni o fi-
gură importan-
tă care va avea 
un statut şi o 
pondere cores-

punzătoare, totodată ea va schimba percepţia 
cetăţenilor şi a statului faţă de actul de justi-
ţie, a mai adăugat A. Tănase. Or, încrederea 
cetăţeanului simplu în calitatea actului de 
justiţie nu poate fi recăpătată decît printr-o 
justiţie de calitate care presupune inevitabil 
executarea deciziei de judecată în termene 
rezonabile.

Reamintim că potrivit noii Legi privind 
executorii judecătoreşti, executorul judecă-
toresc va desfăşura o activitate liberală, ase-
mănătoare cu cea a avocaţilor şi notarilor, 
avînd ca scop de bază asigurarea executării 
hotărîrilor judecătoreşti. Prin urmare, execu-
torii judecătoreşti îşi vor organiza activitatea 

pe propria răspundere şi cheltuială. Iar cetă-
ţeanul va fi liber să aleagă oricare executor 
judecătoresc din cei circa 70 care vor activa 
în circumscripţia unei Camere a executorilor 
judecătoreşti.

În circumscripţia fiecărei instanţe de ju-
decată din ţară vor activa cel puţin 2 execu-
tori judecătoreşti, fiind astfel asigurată aco-
perirea uniformă şi integrală a republicii.

În noul sistem de executare, toate costu-
rile executării vor fi încasate din contul debi-
torului. În acelaşi timp, onorariul executoru-
lui judecătoresc va fi achitat doar în cazurile 
unei executări cu succes, adică numai în ca-
zul executării totale sau parţiale a hotărîrii de 
judecată.

La rîndul lor, atît executorii judecătoreşti, 
cît şi cetăţenii simpli şi-au exprimat speranţa 
că odată cu instituirea sistemului de execu-
tori judecătoreşti privaţi nu numai că vom 
avea mai puţine condamnări la CEDO pe 
acest segment, ci şi va servi în viitor drept te-
mei pentru o schimbare calitativă a sistemu-
lui de executare şi a activităţii executorului 
judecătoresc în Republica Moldova, va creş-
te semnificativ responsabilitatea angajaţilor 
oficiilor de executare care va produce o îm-
bunătăţire considerabilă a actului de justiţie 
din ţara noastră, recîştigînd cel mai important 
lucru: încrederea cetăţeanului simplu în jus-
tiţia naţională.   

De menţionat că liberalizarea sistemului 
de  executare a hotărîrilor judecătoreşti face 
parte din programul de activitate  al Guver-
nului ,,Integrarea europeană: Libertate, De-
mocraţie, Bunăstare” şi urmează să fie pe 
deplin funcţional cel tîrziu la 15 septembrie 
anul curent.

Irina BUREA

Avocatul parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului, Tamara Plămădeală,  a 
recomandat Ministerului Educaţiei din Repu-
blica Moldova  să fie efectuată o monitorizare  
şi un control mai riguros al condiţiilor de ac-
tivitate ale taberelor de odihnă din Moldova, 
pentru a garanta respectarea dreptului la odih-
nă al  copiilor şi pentru a preveni eventuale 
cazuri de exploatare sexuală şi alte forme de 
abuz asupra copiilor, similar cazului de abuz 
sexual din tabăra de odihnă „Andrieş”, din 
satul Ivancea, raionul Orhei. Totodată, acesta 
propune selectarea mai exigentă a educatorilor 
calificaţi, conform unor criterii mai obiective, 
instruirea continuă a acestora. 

Viol la tabăra „Andrieş”
Amintim că  la sfîrşitul lunii iunie curent, 

două familii din Chişinău susţineau că fiii lor, 
în vîrstă de 7 şi 8 ani, au fost violaţi în tabăra 
de odihnă „Andrieş” din Orhei, de un alt bă-
iat, de 10 ani. Mărturisirile şocante însă au fost 
negate de directorul taberei, Valeriu Cohaniuc. 
Acesta sustinea că nu este adevărat. Ulterior, o 
expertiză medicală a stabilit că cei doi băieţi nu 
au fost violaţi, aşa cum sustineau părinţii aces-
tora. Comisarul raionului Orhei, Oleg Soldan, 
a declarat ca în urma expertizei nu s-a depistat 
nicio urmă de viol la copii.

„Minorii n-au avut nici leziuni corporale 
şi nici alte urme care ar confirma actul sexual 
dintre cei trei. Totuşi ancheta este încă în des-
făşurare. Deşi este foarte greu s-o finalizăm, 
pentru că doar unul dintre parinţii copiilor a 
facut declaraţii, ceilalţi doi refuză categoric”, 
a spus Soldan.

Ministerul Educaţiei 
reactionează

Ca răspuns la recomandările avocatului 
parlamentar, Ministerul Educaţiei a stabilit un 
plan de acţiuni  în vederea monitorizării tabe-
relor.

În acest scop, Tamara Plămădeală a efectuat 

Avocatul parlamentar cere o supraveghere mai sporită 
în taberele de odihnă din Moldova

o vizită în taberele de odihnă din raionul Soro-
ca, pentru a monitoriza implementarea acestui 
plan de acţiuni. Avocatul copilului a analizat 
problemele cu care se confruntă administraţia, 
copiii, propunerile, sugestiile  la acest capitol.

Este îmbucurător faptul că, în urma cazu-
lui de abuz sexual atestat în tabăra de odihnă 
„Andrieş”, se simte o atenţie mai deosebită din 
partea administraţiei taberelor asupra monito-
rizării acestora, o supraveghere mai minuţioa-
să a copiilor care se odihnesc aici. Educatorii 
au desfăşurat cu copiii lecţii despre abuzul se-
xual. Anul acesta, 
nu s-au înregistrat 
cazuri de furt etc.

Sînt cazuri în 
care în tabără se 
observă un control 
prea exagerat. Spre 
exemplu, în tabăra 
de odihnă „Victo-
ria” din oraşul So-
roca, uneori copiii 
sînt vizitaţi pe par-
cursul unei zile de 
cîte 3 colaboratori 
de poliţie, care vin 
aici pentru a verifi-
ca desfăşurarea activităţii taberei. Avocatul co-
pilului este de părere că prezenţa poliţiştilor pe 
teritoriul taberei afectează starea psihologică a 
copilului, care este stresat la vederea acestora, 
mai ales că poliţiştii mai poartă şi discuţii cu 
copiii.

Administraţia taberelor menţionează că ar 
fi putut primi mai mulţi copii la odihnă în ta-
bere şi chiar sînt solicitări din partea părinţilor 
care ar fi dispuşi să achite costul integral al 
biletului,  însă aceasta este o directivă a Mi-
nisterului Educaţiei şi a Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, care stabileşte 
un număr-limită de copii care îşi pot petrece 
vacanţa în tabără, din lipsa mijloacelor finan-
ciare. Astfel, este regretabil, dar din numărul 

total al copiilor din ţară, pînă la doar 10 % din 
ei le este respectat dreptul la odihnă, iar pentru 
restul, Guvernul Republicii Moldova nu are 
resursele necesare, pentru ca şi aceştia să aibă 
posibilitatea de a se odihni.

Educatorii sînt studenţi
Un alt aspect mai puţin conform, atestat în 

taberele vizitate, este faptul că funcţia de edu-
catori este ocupată, în majoritatea cazurilor, de 
tineri, studenţi în anul II sau III la facultate, 
ceea ce nu vorbeşte despre o bună pregătire 

a acestora conform 
exigenţelor, mai ales 
că diferenţa de vîrstă 
dintre copii şi educa-
tori este de doar 4-5 
ani. De asemenea, ad-
ministraţia taberelor a 
venit cu propunerea 
ca la începerea se-
zonului estival să fie 
adunaţi lucrătorii din 
toate taberele, pentru 
a parcurge un curs de 
instruire, informare, 
în vederea prevenirii 
unor situaţii de abuz, 

violenţă, dar mai ales pentru asigurarea securi-
tăţii copiilor în tabere.

Printre copiii care se odihnesc în tabere, 
avocatul copilului a avut ocazia să discute şi 
cu copii  care sînt înzestraţi cu diverse talente. 
Astfel, administraţia taberelor a menţionat că 
ar fi binevenită crearea, pe viitor, a unor tabere 
de odihnă speciale pentru copiii care au anumi-
te abilităţi, comparativ cu semenii lor.

Pînă la sfîrşitul lunii curente, avocatul par-
lamentar va monitoriza şi alte tabere de odihnă 
din alte raioane, în scopul monitorizării res-
pectării dreptului la odihnă şi securitate a co-
piilor şi realizării  Planului de acţiuni pe care 
Ministerul Educaţiei şi l-a propus.

S. C.

De aproape 2 ani de zile, 
victimele violenţei în familie 
din RM beneficiază de mai 

multă protecţie 
De aproape 2 ani de zile, victimele violenţei 

în familie din Moldova beneficiază de mai mul-
tă protecţie. Şi asta datorită unei noi legi adop-
tate de Parlament încă în 2008. Doar că prea 
puţină lume ştie că această inovaţie legislativă 
obligă, spre exemplu, agresorul să stea departe 
de victimă şi să părăsească temporar locuinţa 
comună. 

Legea 45 cu privire la prevenirea şi comba-
terea violenţei în familie a intrat în vigoare pe 
18 septembrie 2008. Inovaţia legislativă presu-
pune emiterea de către instanţa de judecată a 
Ordonanţei de protecţie în 24 de ore de la pri-
mirea cererii de la victima violenţei în familie. 
Documentul este eliberat pe o zi sau pe 3 luni 
cu posibilitatea prelungirii termenului. 

Pe lîngă alte restricţii se regăsesc şi obliga-
rea agresorului de a plăti cheltuielile şi daunele 
cauzate prin actele de violenţă, interzicerea de 
a vizita locul de muncă şi de trai a victimei şi 
multe altele. În cazul în care agresorul nu se 
conformează, el riscă răspundere administrati-
vă sau penală. 

Pînă în prezent în cadrul unui proiect im-
plementat de PNUD, Organizaţia Internaţiona-
lă pentru Migraţie din Moldova, Fondul ONU 
pentru populaţie şi misiunea OSCE în Moldo-
va, în cîteva raioane ale republicii au fost emise 
peste 20 de ordonanţe de protecţie. 

„Scopul primordial este să familiarizeze ac-
torii principali cu privire la lege şi ordonanţa de 
protecţie. Dar scopul final este ca această lege 
să înceapă să fie aplicată şi să fie emise ordo-
nanţe de protecţie. Pînă în septembrie 2009 nu 
a fost emisă nici o ordonanţă. Nu există o bază 
de date unică cu privire la numărul de ordonan-
ţe. Din cîte cunosc eu, MAI a început să solicite 
de la comisariatele de poliţie din teritorii infor-
maţii cu privire la ordonanţe”, a spus Oxana 
Lipcanu, coordonator GENDER, ONU pentru 
populaţie.

Elena este una din puţinele victime care a aflat 
despre această inovaţie legislativă şi a decis că 
are nevoie de o asemenea protecţie. Acum nu-i 
pare rău. Nu a mai putut să-l suporte pe concubi-
nul său, care timp de 3 ani a bătut-o şi a umilit-o.  
„Mă bătea mai mult. Eu în casa mea dormeam 
afară, pe la vecini. Alergam pe drum gravidă, 
bătută săream gardurile. De acum mă simt mai 
liberă. Eu ştiu că de acum am ajutor, ori mă 
adresez aici, ori la poliţie şi de acum am ho-
tărîrea judecăţii cu ordonanţa de protecţie”, a 
spus Elena. 

„Deja pe parcursul lunii iulie 2010 au fost 
înaintate în instanţele de judecată a raionu-
lui Căuşeni 5 demersuri în vederea obţinerii 
acestei ordonanţe şi 3 din ele au fost accep-
tate. Vom întreprinde şi în viitor toate măsu-
rile ca victimele să fie reabilitate şi resocia-
lizate, iar agresorii să fie sancţionaţi aşa cum 
prevede legislaţia în vigoare”, a declarat Ion 
Oboroceanu, procurorul raionului Căuşeni.  
Ludmila este o altă victimă a violenţei în fami-
lie. După 20 de ani de căsnicie soţul a devenit 
extrem de agresiv nu doar faţă de femeie, dar şi 
faţă de copii. Pînă acum, poliţia doar îl reţinea, 
acesta achita o amendă şi se întorcea la fel de 
violent în familie. Însă de 2 săptămîni de cînd 
soţia a apelat la ordonanţa de protecţie, bărbatul 
s-a mai calmat. 

„Am ajuns în aşa situaţie că zilnic 
eram fugărite de acasă de soţul beat. Fete-
le aveau aşa o frică faţă de el, că el intra pe 
poartă, dar noi fugeam de dînsul. Condiţii-
le care s-au pus în faţă el le respectă pînă ce 
şi sper că mai departe să le respecte, dacă 
vrea să păstrăm familia”, a relatat Ludmila.  
Acum specialiştii doresc ca această lege să nu 
rămînă doar pe hîrtie, dar să fie implementată la 
nivel în toată ţara. 

În Moldova fiecare a patra femeie este victi-
mă a violenţei în familie. În acelaşi timp, unele 
evaluări independente arată că 5% din bărbaţi 
sînt supuşi violenţei în familie. Pe parcursul a 
4 luni ale anului curent, în sfera relaţiilor fa-
miliale au fost comise 8 omoruri şi 6 vătămări 
intenţionate grave. La evidenţa organelor de 
poliţie în această perioadă se aflau peste 4 mii 
de scandalagii familiali.
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Curtea Penală 
Internaţională-

Republica Moldova
Republica Moldova a de-

venit semnatară a Statutului 
Curţii Penale Internaţionale 
de la Roma la data de 8 sep-
tembrie 2000. În primăvara 
anului 2006, Ministerul Jus-
tiţiei a pregătit proiectele de 
lege necesare pentru ratifi-
carea Statutului de la Roma 
şi ajustarea legislaţiei naţio-
nale la cerinţele Statutului. 
La 2 octombrie 2007, Curtea 
Constituţională a RM, la se-
sizarea parvenită din partea 
Guvernului, a adoptat o ho-
tărîre cu privire la faptul că 
prevederile Statutului de la 
Roma al CPI şi Constituţia 

RM sînt compatibile. Proiec-
tul de lege cu privire la ratifi-
carea Statutului CPI, aprobat 
la 7 decembrie 2007 de către 
Guvern, a intrat în Parlament 
la 29 ianuarie 2008.

Anual, „Coaliţia pentru 
Curtea Penală Internaţională” 
(CCPI), care întruneşte peste 
2500 organizaţii nonguver-
namentale din toată lumea, 
respectiv şi organizaţii din 
Republica Moldova, a de-
clarat Republica Moldova, 
în mod repetat, ţară-ţintă în 
cadrul campaniei sale pentru 
ratificarea universală a Statu-
tului de la Roma,  apelul fiind 
în permanenţă ignorat de au-
torităţile Republicii Moldo-
va, deşi ratificarea a fost un 
angajament asumat în cadrul 

Planului de Acţiuni Republi-
ca Moldova-Uniunea Euro-
peană. Angajamentul poate fi 
regăsit în capitolul: Dialogul 
politic şi reformele; paragra-
ful: Drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, cu 
titlul: Asigurarea Justiţiei in-
ternaţionale prin intermediul 
Curţii Penale Internaţiona-
le. În consecinţă, concluzio-
năm că ratificarea Statutului 
de la Roma al Curţii Penale 
Internaţionale şi elaborarea 
prevederilor necesare pentru 
modificarea Constituţiei au 
fost prevăzute expres în plan, 
ratificarea urmînd a fi efectu-
ată încă în anul 2006 de către 
statul Republica Moldova.

 O controversă a proiectu-
lui de lege propus de Guvern 
este  art.1, şi anume punctul 
3, unde se rezumă: „Pînă la 
restabilirea deplină a inte-
grităţii teritoriale a Repu-
blicii Moldova, prevederile 
Statutului se aplică doar pe 
teritoriul controlat efectiv de 
autorităţile Republicii Mol-
dova”. În acest context, me-
sajul Coaliţiei pentru Curtea 
Penală Internaţională faţă de 
Republica Moldova conţine 
îndemnul de a răspîndi juris-
dicţia CPI pe întregul terito-
riu al Republicii Moldova şi 
nu doar pe „teritoriul contro-
lat efectiv de autorităţile Re-
publicii Moldova”, cum este 
indicat în redacţia curentă a 
proiectului de lege care pre-
vede ratificarea, proiect intrat 
în Parlament. Organizaţiile de 
apărare a drepturilor omului 
solicită excluderea din textul 

proiectului de lege cu privi-
re la ratificare a declaraţiei 
privind faptul ca prevederile 
Statutului vor fi aplicate doar 
pe teritoriul controlat efec-
tiv de autorităţile Republicii 
Moldova. Dacă rezerva din 
proiect va fi acceptată de le-
giuitor, Statutul de la Roma al 
CPI nu va acţiona pe teritoriul 
malului stîng al Nistrului, şi 
locuitorii regiunii Transnis-
trene nu vor putea să se bucu-
re de protecţia oferită de CPI 

în cazurile de genocid, crime 
de război şi crime împotriva 
umanităţii.

În ceea ce ţine de ratifi-
care, procedura nu creează 
Republicii Moldova calitatea 
de subiect în faţa curţii, ceea 
ce ţine de răspundere, deoare-

ce răspunderea în faţa Curţii 
o poartă persoanele fizice, 
infractorii, şi nu statul ca su-
biect, în acest context, rezerva 
din proiect fiind confuză. Prin 
acest fapt CPI se deosebeşte 
de Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului (CEDO), care 
condamnă pentru încălcări 
statul şi nu persoanele con-
crete. Drept urmare, putem 
constata că în cazul în care 
acţiunea Statutului nu va fi 
extinsă şi asupra regiunii din 

stînga Nistrului, 
persoanele care 
au comis acte 
de genocid, cri-
me de război şi 
crime împotriva 
umanităţii din 
regiunea Trans-
nistreană sau din 
altă parte a lumii 
ar putea să se as-
cundă în Trans-
nistria, precum 
şi genocidul, 
crimele de război 
şi crimele împo-
triva umanităţii, 
săvîrşite în re-
giunea transnis-
treană, să rămînă 
fără pedeapsă.

În cazul ade-
rării Republicii 
Moldova la Sta-

tutul de la Roma, contribuţia 
ţării faţă de CPI va fi foarte 
scăzută. Dacă statul nostru ar 
fi obţinut statutul de membru 
la începutul anului 2005, con-
tribuţiile estimative ar fi fost 
115 euro pentru Fondul Capi-
talului de Lucru şi 1383 euro 

pentru bugetul anului 2005. 
Printre consecinţele indirec-
te ale ratificării se numără şi 
o eventuală răcire a relaţiilor 
cu SUA, fapt ce ar îndepărta 
eventualitatea unui parteneri-
at strategic. În lipsa unui in-
teres considerabil al SUA în 
Republica Moldova şi în con-
textul dependenţei noastre de 
ajutor extern (economic, po-
litic, tehnic, umanitar, inclu-
siv american), decizia de a se 
împotrivi politicii SUA poate 
fi una foarte complicată, dar 
pe măsură de pragmatică. Atît 
timp cît direcţia strategică 
spre integrarea în Uniunea 
Europeană este una sinceră şi 
asumată, ratificarea Statutului 
de la Roma urmează a fi un 
imperativ bine stabilit, luînd 
în considerare mai ales fap-
tul că nu toate statele care au 
ratificat Statutul au înfruntat 
consecinţe nefaste din partea 
Statelor Unite, punctul de 
sprijin urmînd a fi diplomaţia 
în calitate de instrument de 
convingere.

Spre realizarea sarcinilor 
date, recomandăm ca Guver-
nul să ia în considerare reco-
mandările  Coaliţiei pentru 
Curtea Penală Internaţională, 
să includă subiectul în planul 
de acţiuni pe termen mediu cu 
UE, MAEIE să înceapă dis-
cuţii diplomatice pe marginea 
subiectului cu SUA.

Vadim VIERU,
membru al Uniunii 

Juriştilor din Moldova,
jurist, Asociaţia Obştească 

„Promo-LEX”

Ratificarea Statutului de la Roma al CPI – o acţiune 
necesară pentru Republica Moldova?

Curtea Penală Internaţională (numită uneori şi 
Tribunalul Penal Internaţional) este o curte de jus-
tiţie internaţională permanentă, cu sediul la Haga în 
Olanda, a cărei misiune constă în a judeca persoane 
care au comis genociduri, crime de război şi contra 
umanităţii. 

Din considerentul că Statutul a fost inclus pe lista 
celor mai importante 25 de documente ale secolului 
XX, a fost promovată o campanie de accelerare a 
procesului de ratificare, inclusiv la nivelul Consiliu-
lui Europei şi al Uniunii Europene, în speranţa că 
înfiinţarea CPI reprezintă nu numai un instrument 
pentru promovarea justiţiei, dar şi un instrument 
pentru încurajarea păcii. Pînă în perioada actua-
lă 2010, 111 state au ratificat Statutul de la Roma 
– ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din co-
munitatea internaţională. Din cele 111 de state par-
ticipante, 40 sînt state europene. În acelaşi timp, 37 
de ţări au semnat dar nu au ratificat Statutul  CPI, 
printre acestea se numără şi Republica Moldova îm-
preună cu Armenia, Azerbaidjan, Turcia, Belarus, 
Federaţia Rusă şi Ucraina, acestea reprezentînd sta-
te europene care nu sunt parte la acest statut.

Pagina Web dedicată 
referendumului din 5 septembrie

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, 
membru al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Co-
recte, a lansat pagina web dedicată referendumului con-
stituţional din 5 septembrie 2010.

Pagina web oferă o informaţie amplă şi echidistantă 
despre exerciţiul electoral preconizat, precum şi despre 
scrutinele anterioare de acest gen. În particular, sînt pre-
zentate reglementările juridice, documentele CEC rele-
vante pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
lista participanţilor la referendum şi poziţia acestora, 
declaraţiile şi comunicatele de presă ale participanţilor 

la referendum, ra-
poartele de monito-
rizare ale procesului 
electoral efectuate 
în cadrul Coaliţi-
ei, rubrica „Curier 
Electoral” care con-
ţine ştiri periodice 
despre organizarea 
şi desfăşurarea refe-
rendumului etc.

Pe măsura desfăşurării campaniei electorale pentru-
contra referendum, pagina web va conţine materiale elec-
torale ale participanţilor electorali, contestările acestora 
depuse la CEC şi alte informaţii utile în scopul informării 
opiniei publice, monitorizării şi asigurării corectitudinii 
desfăşurării exerciţiului electoral din 5 septembrie 2010.

Informaţia de pe pagina web va fi disponibilă în trei 
limbi: română, engleză şi rusă.

Cu ocazia lansării paginii web, sperăm într-o cola-
borare fructuoasă cu partidele politice participante la 
referendumul din 5 septembrie 2010, de la care vom 
fi bucuroşi să primim materiale electorale sau altă in-
formaţie relevantă pentru a fi plasată pe pagina web 
www.alegeri.md.

În cursa campaniei electorale pentru referendumul din 5 
septembrie 2010 vor participa 25 de partide, a anunţat Comisia 
Electorală Centrală pe 9 august. 

Dintre acestea, 16 partide s-au exprimat pentru referendum, 
5 partide nu şi-au exprimat opţiunea, 1 este contra (Partidul 
Politic ,,Patrioţii Moldovei’’), iar 3 partide au anunţat boico-
tarea referendumului constituţional (Partidul Social Democrat, 
Mişcarea social-politică Republicană „Ravnopravie”, Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova).  

Cinci formaţiuni politice (Partidul Politic Partidul Agrar 
din Moldova, Partidul Legii şi Dreptăţii, Mişcarea Profesioniş-
tilor „Speranţa-Надежда”, Noul Partid Naţional Moldovenesc 
şi Partidul European) nu au solicitat înregistrarea lor în calitate 
de participanţi la referendum.

Vedeţi mai jos lista partidelor înregistrate:

1. Partidul Democrat din Moldova pentru

2. Partidul Politic „Alianţa Moldova 
Noastră”

pentru

3. Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova  

boicot

4. Partidul Politic „Partidul Liberal” pentru

5. Mişcarea social-politică Republicană 
„Ravnopravie”

boicot

6. Partidul Liberal Democrat din 
Moldova

pentru

7. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană pentru

8. Partidul Popular Creştin Democrat nu şi-au 
exprimat 
opţiunea

9. Partidul Popular Republican pentru

10. Partidul Naţional Liberal pentru

25 de partide vor participa la referendum 
11. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor 

din Moldova „Patria-Rodina”
nu şi-au 
exprimat 
opţiunea

12. Partidul Republican din Moldova pentru

13. Pаrtidul Politic „Partidul Ecologist 
„Alianţa Verde din Moldova”

pentru

14. Partidul Conservator nu şi-au 
exprimat 
opţiunea

15. Partidul Politic „Pentru Neam şi Ţară” pentru

16. Partidul Umanist din Moldova pentru

17. Mişcarea Social-Politică a Romilor 
din Republica Moldova

pentru

18. Partidul Naţional Român pentru

19. Partidul Muncii pentru

20. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă” nu şi-au 
exprimat 
opţiunea

21. Partidul „Moldova Unită-Eдиная 
Молдова”

pentru

22. Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei’’ contra

23. Partidul Social Democrat boicot

24. Partidul Socialist din Moldova nu şi-au 
exprimat 
opţiunea

25. Partidul Politic „Partidul „Uniunea 
Centristă din Moldova”

pentru

Opiniiv
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Cronica poliţistă

Ministerul Construcţiilor 
şi Dezvoltării Regionale pro-
pune spre achiziţionare docu-
mentele de licitaţie doritorilor 
de a participa la construcţia 
celor 563 case, cu 2 şi 3 odăi, 
din satele  Leuşoaia şi Nem-
ţeni din raionul Hînceşti.

Pe parcursul a 10 zile, 
firmele de construcţii se pot 
adresa la Direcţia Generală 
Arhitectură, Construcţii şi 
Locuinţe a MCDR pentru a 
se informa şi procura pache-
tul de documente de licitaţie, 
al cărui cost constituie 200 
de lei.

La 16 august 2010 va avea 
loc deschiderea ofertelor şi 
vor fi selectate doar compani-
ile care întrunesc cerinţele re-
feritoare la licitaţiile publice, 
se va pune accent pe capacită-
ţile proprii ale acestor compa-
nii, pe experienţa şi buna lor 
reputaţie. Aceasta înseamnă 
că firmele care vor fi selec-
tate pentru realizarea acestui 
proiect trebuie să dispună de 
bază tehnico-materială pro-

Licitaţia de construcţie a caselor pentru sinistraţi a demarat
prie, de cadre calificate, să 
opereze cu o cifră de afaceri 
serioasă, care ar garanta ca-
pacităţile lor de realizare a lu-
crărilor contractate calitativ în 
termenele stabilite. Ministrul 

Construcţiilor şi Dezvoltării 
Regionale a spus că ministe-
rul se aşteaptă că la concurs 
vor participa în jur de 100 de 

firme din care să poată selecta 
circa 20.  Pentru a reuşi con-
strucţia caselor în termenele 
stabilite şi a  transmite casele 
la cheie, vor fi licitate loturile 
a cîte 20-30 de case.  

„Avem o sarcină deloc 
uşoară – timp de trei luni să 
construim circa 700 de case 
şi sîntem obligaţi să o reali-

zăm. Anume din acest motiv 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale este 
cel mai interesat să fie selec-
tate companii serioase şi bine 
organizate pentru  realizarea  

lucrărilor respective şi vom 
monitoriza strict toate eta-
pele de realizare a proiectu-
lui”, a menţionat ministrul 
Marcel Răducan. 

De remarcat că au fost 
selectate trei platouri de 
construcţie, unul lîngă satul 
Leuşeni, unde va fi stră-
mutat satul Cotul Morii şi 
o parte din satul Sărăteni, 
unde urmează a fi constru-
ite 556 de case. Al doilea 
teren este satul Obileni, 
unde vor fi construite 25 de 
case şi al treilea teren este 
la Nemţeni, în zona de sus a 
satului, unde vor fi constru-
ite 115 case. Locuinţele vor 
fi  de trei tipuri – cu 2,3,4  

şi mai multe odăi şi vor fi re-
partizate în funcţie de compo-
nenţa familiei.

Guvernul va cumpăra pes-

te 70 de case pentru sinistraţi 
pînă pe 1 noiembrie

Totodată, executivul a 
aprobat pe 10 august Regu-
lamentul privind finanţarea 
procurării locuinţelor pentru 
persoanele care au suferit în 
urma inundaţiilor, stabilind 
termenul-limită pentru cum-
părarea caselor pînă pe 1 no-
iembrie.

Potrivit ministrului de 
Stat, Victor Bodiu, Guvernul 
urmează să cumpere peste 70 
de case. Cifra nu este bătută 
în cuie, deoarece oamenii mi-
grează dintr-o listă în alta, ba 
cer să li se construiască o casă 
nouă, ba să li se cumpere una. 
Numărul final urmează să fie 
stabilit de comisia creată prin 
hotarîre de Guvern.

„Conform estimărilor, 
urmează să fie procurate 71 
de case. Alte 700 de locuinţe 
urmează să fie construite”, a 
precizat Bodiu.

Lista persoanelor care 
solicită procurarea unei case 
sau a unui apartament va fi 

întocmită de grupul de lucru, 
în comun cu reprezentanţii 
consiliilor locale.

„La modul practic va fi 
estimată paguba fiecărei gos-
podării şi în funcţie de aceasta 
va fi identificată o gospodărie 
similară  ca valoare”, a expli-
cat ministrul.

Pentru început, banii ne-
cesari vor fi alocaţi din contul 
special destinat sinistraţilor, 
iar, în caz de necesitate, vor fi 
identificate şi alte surse.

Premierul Vlad Filat a dat 
asigurări că „resursele finan-
ciare necesare pentru procu-
rarea aceastor case sînt” şi 
a cerut responsabililor să se 
„mişte rapid”, astfel încît si-
nistraţii să intre în casele lor 
cît mai curînd.

Tot pe 10 august, Guver-
nul a alocat 128 de mii de lei, 
cheltuieli de transport, pentru 
200 de copii din zonele afec-
tate de inundaţii, care se vor 
odihni în staţiunile din Româ-
nia, între 13 şi 20 august.

S. C.

Amintiri  „de groază”  
din copilărie

Un  bărbat din satul Selişte, raionul Orhei, 
şi-a bătut cu bestialitate fiul vitreg de doar un 
an şi 10 luni. Copilul a fost internat în spita-
lul din localitate cu fractura mandibulei şi a 
antebraţului, echimoze pe faţă şi pe picioare. 

Angajaţii spitalului 
raional au sesizat 
îndată ofiţerii Comi-
sariatului de poliţie 
din raionul Orhei pe 
cazul internării unui 
copil, cu semne de 
violenţă. 

Oamenii legii 
au stabilit că pă-
rinţii băieţelului 
activau în calitate 
de ciobani la stîna 

din satul Selişte, unde şi domiciliau. Potri-
vit cercetărilor poliţiei, odrasla făcea zgomot 
pe teritoriul stînei. Tatăl vitreg al acestuia, în 
vîrstă de 21 de ani, i-a făcut observaţie con-
cubinei sale să liniştească strigătele copilu-
lui, însă fără nici un rezultat. Înfuriat, acesta 
l-a luat la bătaie pe micuţ, aplicîndu-i multi-
ple lovituri în regiunea capului şi a corpului. 
Norocul copilului a fost un lucrător al primă-
riei din localitate, care trecea prin regiune. 
Acesta a luat copilul pentru a-i acorda primul 
ajutor medical, în timp ce părinţii au fugit în 
pădurea din localitate.

În scurt timp, aceştia au fost găsiţi şi es-
cortaţi la Comisariatul de poliţie din oraşul 
Orhei pentru audieri. În prezent, tatăl copi-
lului este cercetat în cadrul unei cauze pena-
le iniţiate în baza articolului 152 din Codul 
penal. El este bănuit de  „vătămarea inten-
ţionată medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii”.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă de 
la 3 pînă la 6 ani de închisoare.

Şase ani de libertate în 
schimbul a 2000 de euro

Doi chişinăueni riscă să facă 6 ani de în-
chisoare pentru trafic de influenţă.  Aceştia au 
fost reţinuţi în flagrant, în timp ce primeau, ca 
mită, 1800 de euro. Operaţiunea a avut loc în 
faţa unui centru comercial din capitală.

Potrivit denunţătorului, cei doi i-ar fi cerut 
2000 de euro pentru soluţionarea unei chesti-
uni legate de neatacarea în Curtea de Apel a 
unei sentinţe de judecată. Reţinuţii ar fi pro-
mis că au influenţă asupra unor procurori de la 
Procuratura Botanica. Ei au asigurat că-i pot 

determina pe oamenii legii să renunţe la ataca-
rea deciziei primei instanţe, prin care concubi-
na reclamantului a fost supusă unei amenzi în 
mărime de 16 000 lei.

Denunţătorul a transmis celor doi bărbaţi 
1800 de euro, sub controlul procurorilor şi 
al colaborato-
rilor CCCEC. 
La momentul 
reţinerii, banii 
marcaţi au fost 
găsiţi într-o cu-
tie sub scaunul 
şoferului.

În prezent, 
bărbaţii se află în izolatorul CCCEC, iar în 
privinţa lor este instrumentată o cauză penală 
conform articolului 326 din Codul penal, „tra-
fic de influenţă”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă o amen-
dă de pînă la 60 000 lei sau închisoare pe un 
termen de pînă la 6 ani.

La furat, în Italia
Doi tineri din Republica Moldova au fost 

arestaţi de către poliţia din Sandrio, Italia, 
pentru că au prădat un bar, de unde au sus-
tras cîteva mii de euro. Barul a mai fost pră-
dat acum cîţiva ani de un cuplu de moldoveni, 
lanţul de furturi începînd să se lungească în 
întreaga provincie. 

Proprietarul localului a furnizat doar o 
scurtă descriere a doi suspecţi, de naţionali-

tate străină, 
pe care i-a 
observat în 
rîndul cli-
enţilor de la 
bar. Aceştia 
au jucat mai 
multei ore 

poker la aparatele din interiorul barului. Prin 
urmare, înainte de a jefui localul, hoţii au in-
spectat atent împrejurimile. Prezenţa sisteme-
lor de alarmă şi supraveghere video, căile de 
acces, şansele de evacuare au fost remarcate şi 
utilizate pentru planul de acţiune.

Cetăţenii moldoveni au acţionat la scurt 
timp după ora închiderii localului, atunci cînd 
au constatat că nu se mai afla nimeni în inte-
rior. Au forţat o fereastră din spate, au intrat 
în bar şi s-au dus direct către aparatele de joc. 
Au spart maşinile de poker de unde au sustras 
monedele (cîteva mii de euro).

Fiind declanşată alarma, o patrulă de po-
liţie a intervenit imediat la faţa locului, iar ti-
nerii au fost arestaţi pe o stradă din apropierea 
barului.

Hoţul de la USM a ajuns pe 
mîna poliţiei

Bărbatul,  suspectat că ar fi dat o sparge-
re, în luna iulie, la Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării a USM, a fost reţinut 
recent de poliţie. El este bănuit că ar fi spart 
lacătul de la etajul patru şi că a furat 3 camere 
de luat vederi, în valoare de 125 de mii de lei. 

Suspectul a fost prins de angajaţii Comi-
sariatului de poliţie al sectorului Buiucani. 
Acesta s-a dovedit a fi un locuitor al capitalei 
în vîrstă de 26 ani, anterior judecat pentru fur-
turi similare. A fost reţinut la domiciliu, unde 
poliţiştii au depistat şi ridicat mai multe bunuri 
materiale, printre care şi două dintre camerele 
video furate. Bărbatul a reuşit s-o vîndă foarte 
ieftin pe cea de-a treia. 

În afară de acestea, a fost găsit un telefon 
mobil, ştampile medicale, hard-uri, scurte din 
piele naturală şi alte bunuri. Oamenii legii 
bănuiesc că suspectul ar fi furat toate aces-
te lucruri. În prezent, se verifică apartenenţa 
acestora. Tînărul a 
fost arestat pe un 
termen de 30 zile, 
potrivit deciziei 
judecătoriei de sec-
tor.

Pe numele băr-
batului a fost des-
chis deja un dosar 
penal. El este bănuit de „furt în proporţii mari”. 
Dacă va fi găsit vinovat de instanţă, el riscă să 
facă de la 5 pînă la 10 ani de închisoare. 

Călătorii cu peripeţii, prin 
Moldova

Doi turişti olandezi, ambii în vîrstă de 21 
de ani, au fost jefuiţi noaptea de către patru 
tineri moldoveni. Asta după ce au consumat 
împreună băuturi alcoolice şi s-au distrat la o 
discotecă din oraşul Durleşti. 

Tinerii olandezi au sosit în Moldova şi au 
hotărît să se familiarizeze cu capitala ţării. 
Spre seară, aflîndu-se în preajma unei cafenele 
în regiunea S.A „TUTUN CTC” , au intrat în 
discuţie cu nişte tineri moldoveni necunoscuţi. 
Ei au hotărît să facă cunoştinţă la un pahar de 
vorbă, desigur cu finanţarea olandezilor. Mai 
tîrziu, tinerii au hotărît să continue distracţia 
şi au mers la o discotecă din Durleşti. Aici 
veselia a ţinut pînă la miezul nopţii, cînd tu-
riştii olandezi au decis să meargă pe jos pînă 
în regiunea sectorului Centru. Ajungînd la o 
trecere subterană, persoane necunoscute s-au 
năpustit asupra lor cu pumnii şi picioarele, 
deposedîndu-i de aparatul de fotografiat, port-

moneele în care se aflau actele de identitate 
şi carduri bancare. Tîlharii au dispărut într-o 
direcţie necunoscută. Însă chiar a doua zi di-
mineaţa au fost prinşi de poliţie. 

Infractorii s-au dovedit a fi patru inşi cu 
vîrstele cuprinse 
între 20 şi 24 ani. 
Oamenii legii au 
efectuat perche-
ziţii autorizate 
la domiciliile 
suspecţilor şi au 
depistat lucrurile 
sustrase la domi-
ciliul unuia dintre ei, anterior judecat, care a 
şi recunoscut că ideea de a-i jefui pe olandezi 
îi aparţine. Pe acest caz a fost intentată o cau-
ză penală în temeiul articolului 187 din Codul 
penal – „Jaful”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă închi-
soare de la 3 la 6 ani şi amendă în mărime de 
la 500 la 1000 unităţi convenţionale.

Tragedii la drumul mare 
(ultimul drum)

Un copil de doar un an şi-a pierdut viaţa în 
urma unui tragic accident de circulaţie. Sora 
acestuia, de 14 ani, a fost spitalizată. Coşma-
rul s-a produs la 10 august seara, pe traseul 
Chişinău-Soroca, în apropierea oraşului Or-
hei. Conducătorul unui automobil de model 
„VAZ”, avînd viteză sporită, în momentul pre-
selectării benzii a manevrat brusc, a pierdut 
controlul volanului şi s-a răsturnat pe carosa-
bil. Drept urmare, fiica mai mică a şoferului a 
decedat pe loc, iar cea mai mare, de 14 ani, s-a 
ales cu diverse leziuni corporale grave.

Un alt accident, în care o persoană şi-a 
pierdut viaţa, a avut loc la Ialoveni. Trage-
dia s-a produs din acelaşi motiv, viteza spo-
rită. Conducătorul unui autoturism de model 
„Dacia Logan”, în vîrstă de 27 ani, a fost grav 
rănit şi internat la spitalul de urgenţă din capi-
tală, unde însă a decedat.

Încă o tragedie a avut loc în orele dimine-
ţii, pe traseul Cobani-Glodeni, în apropierea 
satului Cobani. Un motociclist, în vîrstă de 32 
de ani, din satul Branişte,  a încercat să depă-
şească un camion ce se deplasa regulamentar. 
Consecinţele au fost grave. Motociclistul a 
pierdut echilibrul şi a nimerit sub roţile unui 
Kamaz, murind pe loc din cauza traumelor

De la începutul anului curent, pe traseele 
ţării s-au produs 1532 accidente rutiere, solda-
te cu 193 persoane decedate şi alte 1969 trau-
matizate. Din numărul total, 10 la sută au avut 
loc din vina motocicliştilor.

Lilia STRÎMBANU
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

 Care este actul ce reglementează modul de 
plată a indemnizaţiei unice pentru persoanele 
eliberate din locurile de detenţie. Cine benefici-
ază de indemnizaţie şi cum se acordă ea. 

Andrei MăRgineAnu, 
Soroca

 La solicitarea cititorilorl

educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor 
Regulamentului privind 
modul de plată a indemni-
zaţiei unice pentru persoa-
nele eliberate din locurile 
de detenţie, de indemnizaţie 
unică beneficiază persoane-
le care au fost eliberate din 
locurile de detenţie în urma 
executării pedepsei privative 
de libertate. Conform regle-
mentărilor actului menţionat, 
prin eliberare din locurile de 
detenţie se subînţelege:

a) executarea efectivă şi 
integrală a termenului pe-
depsei privative de libertate;

b) liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de ter-
men;

c) înlocuirea părţii nee-
xecutate a pedepsei cu o pe-
deapsă mai blîndă neprivati-
vă de libertate;

d) liberarea de la execu-
tarea pedepsei privative de 
libertate a persoanelor grav 
bolnave;

e) liberarea în baza actu-
lui de amnistie sau graţiere;

f) liberarea de pedeapsă 
în legătură cu constatarea că 

fapta pentru care este con-
damnată, în urma modificării 
legii penale, nu constituie in-
fracţiune.

Indemnizaţia unică, în 
mărime de 75 la sută din sa-
lariul mediu pe economia na-
ţională pentru anul precedent 
eliberării din locul de deten-
ţie, se achită din mijloacele 
bugetului de stat, alocate 
instituţiilor penitenciare prin 
intermediul Departamentu-
lui instituţiilor penitenciare 
al Ministerului Justiţiei. In-
demnizaţia unică se plăteşte 
de către instituţia penitenci-
ară la momentul eliberării, în 
baza cererii depuse.  Cererea 
pentru acordarea indemni-
zaţiei unice se depune la 
administraţia instituţiei peni-
tenciare cu cel puţin o lună 
înainte de ziua eliberării din 
locul de detenţie. Adminis-
traţia instituţiei penitencia-
rului este obligată să infor-
meze condamnaţii referitor 
la necesitatea depunerii în 
termenul stabilit a cererilor 
pentru acordarea indemniza-
ţiei unice.

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:

(august 2010,  nr. 230(337)

&

Prevederile Regulamen-
tului  privind producerea şi 
comercializarea vinului ţă-
rănesc, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 1479 din 
25.12.2006, care este elaborat 
în conformitate cu Legea viei 
şi vinului nr.57-XVI din 10 
martie 2006,  stabileşte con-
diţiile de producere, modul 
şi particularităţile de comer-
cializare a vinului ţărănesc. 

Conform prevederilor Regu-
lamentului menţionat vinul 
ţărănesc este vinul obţinut 
din soiuri de struguri autori-
zate, fabricat în condiţii rusti-
ce şi destinat comercializării 
în reţeaua locală. Prin reţeaua 
locală se are în vedere piaţa 
de desfacere în raza unităţii 
administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea unde se află 
producătorul de vin.

Producători de vin ţără-
nesc sînt persoanele juridice 
şi fizice care deţin plantaţii 
viticole proprii cu suprafaţa 
de cel puţin 0,15 ha, pentru 
producerea strugurilor-marfă 
utilizaţi la fabricarea vinului. 
Producătorii vinului ţără-
nesc sînt titulari de licenţă 

Reguli stabilite de stat 
pentru comercializarea vinului ţărănesc

în domeniu.  Plantaţiile de 
vii pentru cultivarea strugu-
rilor utilizaţi la fabricarea 
vinului ţărănesc pe o supra-
faţă minimă de 0,15 ha se 
înregistrează în cadastrul 
viticol.   Înfiinţarea plantaţi-
ilor viticole pentru producţia 
de struguri-marfă utilizaţi la 
producerea vinului ţărănesc 
se efectuează doar cu soiuri 
de viţă de vie înscrise în Re-

gistrul soiurilor de plante. În 
cazul în care suprafaţa plan-
taţiilor viticole depăşeşte 0,5 
ha, înfiinţarea plantaţiilor se 
efectuează în bază de proiect, 
elaborat de persoane juridice 
sau persoane fizice (birouri 
de proiectare) licenţiate, care 
sînt responsabile de calitatea 
proiectelor elaborate, con-
form legislaţiei în vigoare. 
În plantaţiile viticole pen-
tru producerea strugurilor 
destinaţi fabricării vinului 
ţărănesc se aplică metode-
le  agrotehnice de întreţine-
re şi de protecţie, conform 
cerinţelor şi reglementărilor 
fitosanitare din domeniu, in-
clusiv prin metode biotehno-
logice şi ecologice.

La producerea vinului ţă-
rănesc se utilizează materiale 
ce nu sînt dăunătoare pentru 
organismul uman. Materia-
lele utilizate la  prelucrarea 
strugurilor şi la fabricarea 
vinului ţărănesc  se stabilesc 
prin  reglementări tehnice şi 
prin documentele normative 
în vigoare. Înzestrarea  tehni-
că include:

– vase, scurgătoare, bu-
toaie, căzi din lemn de 
stejar sau oţel inoxidabil;

– zdrobitoare, prese 
manuale sau mecanisme 
utilizate în procesele de 
microvinificaţie din ma-
teriale admise în industria 
vinicolă, autorizate, pro-
duse în condiţii casnice 
sau în condiţii de uzină, 
deţinătoare de paşapoarte 
tehnice, după caz. Nu se 
admite utilizarea mijloa-
celor tehnice artizanale, 
executate din fier fără 
acoperămînt de protecţie, 
din fier zincat, aluminiu, 
cupru sau din masă plas-
tică.  Crama şi pivniţa tre-
buie să corespundă cerin-
ţelor sanitare şi igienice în 
vigoare, neadmiţîndu-se 
folosirea lor pentru alte 
necesităţi gospodăreşti 
decît pentru prelucrarea 
strugurilor, fabricarea şi 
păstrarea vinului ţărănesc. 
Se interzice păstrarea vi-
nului ţărănesc împreună 

cu alte produse alimentare ce 
pot afecta   calitatea vinului 
în timpul păstrării.

Fabricarea vinului ţără-
nesc se  efectuează în baza 
licenţei eliberate în modul 
stabilit. Unităţile vinicole 
producătoare de vin ţărănesc 
prezintă autorităţilor adminis-
traţiei publice locale de nive-
lul întîi (primăriilor), pînă la 1 
decembrie al anului de recol-
tă a strugurilor, o declaraţie 
vizînd cantitatea de struguri 
procesată, cantitatea de vin 
produs pentru comercializare 
şi certificatul de conformitate 
pentru cantitatea declarată, 
eliberat de către organismul 
de certificare acreditat şi de-
semnat. Autorităţile  admi-

nistraţiei publice locale de ni-
velul întîi prezintă, pînă la 15 
decembrie al  anului în  curs, 
o informaţie despre numărul 
de declaranţi şi cantitatea de 
vin  ţărănesc pe care aceş-
tia au declarat-o direcţiilor 
agricultură şi alimentaţie ale 
unităţilor administrativ-teri-
toriale de nivelul  al doilea. 
Direcţiile agricultură  şi ali-
mentaţie ale unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea prezintă, pînă la 31 
decembrie al anului în curs, 
Agenţiei Agroindustriale 
„Moldova-Vin”, informaţia 
cumulativă referitoare la  nu-
mărul de declaranţi şi la  can-
titatea de vin  ţărănesc decla-
rată.  Se permite comercia-
lizarea vinului ţărănesc doar 
vărsat în reţeaua de comerţ cu 
amănuntul în volumul ce nu 
depăşeşte  cantitatea decla-
rată  pentru care s-a eliberat 
certificatul de conformitate.

Se interzice comercializa-
rea vinului ţărănesc cu abateri 
de la norme sau „bolnav”, din 
amestec de soiuri europene şi 
hibrizi producători direcţi, a 
celui diluat, precum şi a vi-
nului obţinut prin spălatul de 
tescovină şi drojdie, fabricat 
cu adaos de suc din fructe şi 
pomuşoare.

Comercializarea vinului 
ţărănesc se impozitează con-
form legislaţiei în vigoare. 
Se interzice comercializarea 
vinului ţărănesc fără certifi-
catul de conformitate, elibe-
rat de către organele de cer-
tificare în baza raportului de 
încercări, eliberat de către Î.S. 
„Centrul Naţional de Verifi ca-Centrul Naţional de Verifica-
re a Calităţii Producţiei Alco-
olice”.  Procesul de fabricare 
şi păstrare a vinului ţărănesc 
trebuie să corespundă:

– reglementărilor tehni-
ce;

– instrucţiunilor tehnolo-
gice;

– standardelor naţionale 
în vigoare.

Fabricarea şi comercia-
lizarea vinului ţărănesc sînt 
supravegheate de  organele 
de control de stat abilitate cu 
asemenea funcţii.

Romii din Republica Moldova s-au retras definitiv din 
Biroul de Relaţii Interetnice (BRI) şi nu mai doresc nici o 
conlucrare cu această structură. „Noi nu dorim să lucrăm 
direct cu această instituţie biro-
cratică şi arhaică, instituţie care 
organizează doar festivităţi sterile, 
fără ca să propună soluţii concrete 
ce au menirea să îmbunătăţească 
nivelul de trai al populaţiei rome 
din Republica Moldova”.  Anunţul 
a fost făcut de către vicepreşedinte-
le Alianţei Unite a Romilor, Mihai 
Lepădatul.

Potrivit Societăţii Civile a Ro-
milor, Planul de Acţiuni aprobat de 
Guvern, încă în 2006, cu scopul de 
a combate discriminarea, pentru a ridica nivelul de educaţie 
şi a încadra romii în cîmpul muncii, nu a fost aplicat. „BRI 
a adoptat o atitudine formalistă vizavi de rezolvarea proble-
melor romilor. Nu a fost aplicat nici un mecanism pentru 

evaluarea şi monitorizarea acţiunilor menţionate în Planul 
de Acţiuni”, se precizează în declaraţia oficială a Societăţii 
Civile a Romilor. 

„Din păcate, în societate se propa-
gă, în continuare, stereotipul că romul 
este infractor. Romii sînt marginali-
zaţi, copiii nu sînt primiţi în institu-
ţiile de învăţămînt, nu avem nici un 
student la instituţiile de învăţămînt 
superior”, a subliniat reprezentantul 
romilor, Ion Fărîmă.

Potrivit reprezentanţilor romilor, 
liderii acestei minorităţi etnice au al-
cătuit un grup de lucru, care va ela-
bora un mecanism de implementare a 
măsurilor cuprinse de Planul de Acţi-

uni şi îşi doresc o conlucrare directă cu Guvernul.
În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova activează 

peste 40 de asociaţii şi organizaţii care protejează drepturile 
persoanelor de etnie romă.

Romii din Republica Moldova îşi doresc conlucrarea directă cu Guvernul 

Doctoranzii şi persoanele care îngrijesc 
la domiciliu un invalid vor primi gratuit 

poliţa de asigurare medicală 
Doctoranzii la cursurile de zi, persoanele care îngrijesc la 

domiciliu un invalid din copilărie de gradul I, ţintuit la pat şi 
mamele cu patru şi mai mulţi copii vor beneficia de poliţă de 
asigurare de asistenţă medicală gratuită.

Conform surselor de la Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină, ca excepţie, persoanelor aflate în concediu par-
ţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi 
celor care se află în concediul pentru îngrijirea unui membru 
bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, nu li se va sus-
penda acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „ERISAND”, pentru data de 24 
august 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul intentat la 
cererea SC „VBH-OFIR” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „LORINIC”, pentru data de 24 au-
gust 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul intentat la 
cererea SRL „RUMITOX” privind încasarea datoriei.

Judecător   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea ÎI „Spînu Tatiana”, 
pentru data de 4 octombrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,Rumitox”.

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

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bodrug Ecaterina Ion, pentru data de 2 septembrie 2010, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Bodrug Mihail privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popov Igor, pen-
tru data de 30 septembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în legătură cu examinarea cauzei 
civile înaintată de BC „Moldova Agroindbank” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Dadu Mihail, pentru data de 7 septembrie 2010, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la cererea BC „Moldova-
Agroindbank” SA către Dadu Mihail privind încasarea datori-
ei, către Borovicov Ghenadie privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Romanciuc  
Gheorghe, pentru data de 22 septembrie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în 
calitate de pîrît în procesul civil intentat de Romanciuc Ivan 
privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii. 

 Judecător    Oxana Robu 

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Beznos Anatolie 
Efim, a.n. 03.02.1957, Beznos Iurie Efim, a.n. 07.02.1958, Bez-
nos Diana Anatolie, a.n. 26.08.1980, pentru data de 28 septem-
brie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 306) în calitate de intervenienţi accesorii în proce-
sul civil intentat de Tcaci Marina către Comisia de Privatizare a 
Primăriei mun. Chişinău privind anularea hotărîrii. 

 Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rohac Svetlana, 
Rohac Virginia, pentru data de 23 septembrie 2010, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/220 privind 
încasarea datoriilor. 

 Judecător  Vladislav Clima 
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Cazacu Ion Gheorghe, născut la 19.02.1980, 
pentru data de 6 septembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de jude-
cată (Bălţi, str. Hotinului nr. 43, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea depusă de ÎCS „Express Leasing” SRL 
către Cazacu Ion privind încasarea datoriei. 

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

Judecător    Aliona Donos 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Popovici Mihail 
Alexandru, a.n. 10.07.1974, domiciliat în satul Scumpia, Făleşti, 
pentru data de 23 august 2010, ora 14.30, la şedinţa de judeca-
tă (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea reclamantei Cazacu Viorica privind acordarea 
dreptului de ieşire-intrare în ţară a copilului minor fără acordul 
tatălui.

Judecător                                      Valentin Trişnevschi 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cibotaru Do-
rin cu ultimul domiciliu în oraşul Nisporeni, str. Ştefan Neaga 
nr. 9, pentru data de 25 august 2010, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 8) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr.2-408/2010 intentată de SA „MAIB-Leasing” 
privind încasarea datoriei. 

Judecător  M. Ulinici
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Popa Lucia 
Petru, loc. or. Nisporeni, str. Lăpuşniţa nr. 25A, pentru data de 
23 august 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, et. 2, sala nr. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr.2-353/2010 înaintată de Popa Andrei Sofronie privind 
desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Rodica Costru
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Brînză Oleg, născut la 25 februa-
rie 1973, cu locul de aflare necunoscut, pentru data de 26 au-
gust 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 
August 1989 nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-391/2010 intentată la cererea cet. Bularga Tatiana privind 
încasarea pensiei pentru întreţinerea copiilor minori într-o sumă 
bănească fixă. 

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

Judecător                                             Ghenadie Pavliuc 

www
Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea SRL „Fabula”, pentru data de 16 
septembrie 2010, ora 10.40, la şedinţa de judecată (Hînceşti, 
str. Chişinăului nr. 7, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-206 la cererea ÎCS „Express Leasing” SRL către Rusu 
Galina şi SRL „Fabula” privind rezilierea contractului de lea-
sing, revendicarea bunului şi încasarea datoriei. 

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

Judecător    Sergiu Balaban 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Creţu Ion, pentru data de 25 august 2010, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantelor: Сreţu Silvia, 
Creţu Tatiana, Creţu Cristina privind decăderea din dreptul 
de folosinţă.

 Judecător      Ştefan Niţă
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea „MD-Grat” 
SA, pentru data de 28 septembrie 2010, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate 
de pîrît în cauza civilă SRL „Auto-Mar” către Întreprinderea 
cu Răspundere Limitată „Transgaz” SRL, oficiul cadastral te-
ritorial Orhei, notarul privat Tatiana Ungureanu.

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

Judecător        N. Plugaru
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Rudnic Victor Petru, pentru data 
de 4 octombrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Dondu-
şeni, str. 31 August 1989 nr. 19, sala nr. 1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-399/2010 intentată la cererea Raisei Ixari 
privind decăderea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător      Lilia Ţurcan

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 tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

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

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

Nu s-a reuşit votarea în 
Parlament a iniţiativei Gu-
vernului privind instituirea 
unei agenţii pentru relaţia 
cu cetăţenii moldoveni de 
pretutindeni, dar Executi-
vul întreprinde mai multe 
măsuri pentru susţinerea 
cetăţenilor aflaţi peste ho-
tare. Cetăţenii au ales să 
emigreze din cauza situa-
tiei social-economice din 
ţară pentru a-şi găsi un 
post de lucru mai bun şi 
mai plătit şi pentru, even-
tual, a trăi o viaţa mai fru-
moasă, chiar dacă departe 
de cei dragi.

Vlad Filat, în cadrul 
unei întrevederi cu preşe-
dinta Comunităţii Moldo-
venilor din Quebec, Ala 
Mîndîcanu, a vorbit despre 
situaţia social-politică din 
Republica Moldova şi a 
accentuat faptul că apreci-
ază activitatea Comunităţii 
Moldovenilor din Quebec. 
În acest context, Filat a 
subliniat faptul că este ne-

Canada – o oportunitate 
economică pentru RM

Efectele caniculei şi ale 
giganticelor incendii de pă-
dure din Rusia sînt mult mai 
tragice decît lasă să se vadă 
autorităţile. Sălile de morgă 
sînt arhipline şi se înregis-
trează  o creştere dramatică 
a mortalităţii în urma 
problemelor respira-
torii cauzate de fum şi 
căldură.

Potrivit publicaţi-
ei „Financial Times”, 
medicii moscoviţi sînt 
ameninţaţi cu conce-
dierea dacă pun paci-
enţilor diagnostice în 
corelaţie cu norul de 
fum şi cu canicula.

Mai grav, cada-
vrele celor decedaţi în 
ultimele zile în urma 
atacurilor cerebrale sau de 
cord cauzate de căldură ori de 
fumul şi poluarea de la Mos-
cova sînt îngrămădite la sub-
sol, iar morgile sînt deja pli-
ne. Trupurile degajă un miros 
pestilenţial, care face atmo-
sfera din mai multe zone ale 
metropolei ruse pur şi simplu 
irespirabilă.

cesar de a avea un serviciu 
consular permanent şi în 
Canada pentru a acorda sus-
ţinerea necesară moldove-
nilor din această ţară.

În cadul aceluiaşi dia-
log, Ala Mîndîcanu i-a vor-
bit prim-ministrului despre 
activitatea organizaţiei pe 
care o conduce, înfiinţată 
în 2008, precizînd că este 
prima organizaţie a cetăţe-
nilor moldoveni stabiliţi în 
provincia Quebec din Ca-
nada.

De specificat că doar în 
provincia Quebec sînt sta-
biliţi în total peste 7 mii 
de cetăţeni ai Republicii 
Moldova, iar Comunitatea 
îşi concentrează activitatea 
pe  angajarea acestora în 
cîmpul muncii, antrenarea 
lor în activităţi culturale şi 
economice.

Potrivit Alei Mîndîcanu, 
Canada poate oferi mul-
te oportunităţi economice 
pentru Republica Moldova, 
inclusiv investiţii.

Corespondentul „Finan-
cial Times” de la Moscova 
citează un comentariu postat 
de un medic anonim pe un 
forum şi şters la scurt timp 
de pe Internet. Autorităţile 
au dezminţit imediat infor-

maţia, însă, de la izbucnirea 
crizei incendiilor de pădu-
re din Rusia, realitatea a dat 
întotdeauna dreptate presei. 
Bilanţul oficial al victimelor 
incendiilor de pădure este 
de 52 de morţi, însă, potrivit 
presei britanice, bilanţul real 
depăşeşte 5 mii, dacă se ţine 
cont de cei decedaţi de boli 

cauzate sau agravate de cani-
culă şi fum.

Pe de altă parte, lupta cu 
incendiile care sufocă tot mai 
ameninţător centrul Rusiei 
seamănă cu legenda lui Sisif: 
la scurt timp după ce anun-

ţaseră stin-
gerea a 260 
de incendii 
s-a anunţat 
i z b u c n i r e a 
altor 250. În 
total, pe tot 
cuprinsul Ru-
siei ard peste 
800 de focare 
de incendiu. 
Din păcate, 
meteorologii 
spun că nu 
sînt şanse ca 

temperaturile să scadă sub 
36 de grade cel puţin încă o 
săptămînă. În aceste condiţii, 
moscoviţilor li se recomandă 
să stea cît mai mult în casă 
şi, eventual, să nu se ducă la 
serviciu.

Canicula şi fumul sufo-
cant din Moscova au condus 
la dublarea mortalităţii în ca-

pitala rusă, unde în ultimele 
zile au fost înregistrate zilnic 
700 de decese, faţă de 360-
380 în mod obişnuit, a anun-
ţat în sfîrşit luni şi un oficial 
din cadrul primăriei, citat de 
agenţiile ruse, relatează AFP.

„În mod obişnuit, avem 
360-380 de decese pe zi, iar 
în prezent aproximativ 700. 
Mortalitatea s-a dublat”, a de-
clarat şeful departamentului 
pentru sănătate al primăriei 
din Moscova, Andrei Selţov-
ski, citat de RIA Novosti.

Oficialul a confirmat in-
formaţiile apărute în presă cu 
privire al afluxul de cadavre 
de la morgă.

În opinia lui, în prezent 
sînt 1300 de cadavre la mor-
gile din Moscova, care au o 
capacitate de 1500.

Cifrele oficiale ale servi-
ciilor de stare civilă pentru 
luna iulie, obţinute de AFP pe 
6 august, arată o creştere cu 
50 la sută a deceselor în ca-
pitala rusă, la 14 340 faţă de 
mai puţin de 10 000 în mod 
obişnuit. Majoritatea victime-
lor sînt persoane în vîrstă.

Moscova: Morgi arhipline şi cadavre prin subsoluri – 
efectele incendiilor scăpate de sub control 
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„Vector-Tur” vă 
propune cele mai 
avantajoase oferte  
pentru sezonul es-
tival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe 
litoralele din Bul-
garia, Turcia, Ro-
mânia şi Ucraina 
la preţuri accesi-
bile. Avem oferte 

A g e n ţ i a 
de turism 

pentru orice gust şi orice exi-
genţă.

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

Svetlana Filincova, judecător CSJ – 
50 de ani

Mult stimată doamnă Svetlana Filincova, 
Popasul aniversar la care aţi ajuns evidenţiază 

şi mai mult alura unei ăpersoane demne de admira-
ţie, care prin asiduitate, cinste, perseverenţă, profe-
sionalism a atins culmi înalte.

...Şi pentru că o zi din acest minunat gustar este 
specială pentru dumneavoastră, vă adresăm şi noi 
din suflet sincere  şi calde cuvinte de felicitare.

Vă dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, 
deplină revelaţie sufletească, noi împliniri şi succe-
se pe măsura aşteptărilor.

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Aurica US, judecător JE Circumscripţie; Renata 
Popescu, judecător Cantemir; Ludmila Holeviţca-
ia, judecător Comrat; Svetlana Melnic, judecător 
Bălţi; Mihail Macar, judecător CSJ; Garri Bivol, 
judecător Centru; Mihai Tomiţa, procuror Cahul; 
Adrian Mircos, procuror, şef-adjunct interimar 
Secţie în cadrul Procuraturii Generale; Eduard Flo-
rea, procuror Făleşti; Iurie Garaba, procuror, şef 
Direcţie în cadrul Procuraturii Generale.

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

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie  

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi 

Revista naţională  de drept

Atractivitatea poate risipi 
ocaziile de a prinde o sluj-
bă considerată „masculină“, 
potrivit unui studiu făcut de 
„Denver Business School” din 
cadrul Universităţii din Colo-
rado, SUA, arată Reuters.

Rezultatele cercetării 
scot la iveală faptul că feme-
ile frumoase se confruntă cu 
o atitudine de discriminare 
cînd solicită joburi în care 
calităţile fizice nu sînt con-
siderate importante. Aceste 
poziţii includ meserii pre-
cum manager de dezvoltare, director financiar, inginer 

mecanic, tehnician în con-
strucţii sau paznic de închi-
soare.

„În aceste profesii, calită-
ţile fizice sînt în detrimentul 
femeilor”, spune cercetătorul 
Stefanie Johnson, precizînd 
că femeile frumoase sînt ale-
se în general pentru profesii 
precum cea de recepţionistă 
sau de secretară.

„În toate celelalte tipuri 
de joburi sînt preferate fe-
meie frumoase. Dar nu este 
şi cazul bărbaţilor, fapt care 
ne spune că există încă un 
standard dublu cînd vine 
vorba de sex”, adaugă spe-
cialistul.

O senatoare din România vrea să 
interzică înjurăturile pe Internet

  Cel puţin asta îşi doreşte senatoarea PSD Lia Olguţa Va-
silescu, cea care îşi doreşte să iniţieze un proiect de lege prin 
care asemenea practici extrem de frecvente pe site-urile agen-
ţiilor de ştiri, televiziunilor şi ziarelor, blogurilor să fie sancţi-
onate sau curmate. 

 „Nu mă gîndesc neapărat 
la CNA, pentru că am văzut 
că domnul Varujan Pambuc-
cian nu doreşte să fie implicat 
CNA. Vom adopta un pachet 
legislativ mai vast. Pentru In-
ternet este necesar să existe o 
anumită reglementare. Proble-
ma nu e experienţa mea. Ex-

perienţa mea e una a tuturor femeilor din politică. Am primit 
ameninţări la adresa copilului meu şi nu sînt singura. Ţin foarte 
mult la protejarea copiilor. Am fost foarte surprinsă să aflu că 
pe site-ul celei mai importante agenţii de ştiri sînt obscenităţi. 
Chiar a venit nepoata mea recent la mine şi m-a întrebat ce 
înseamnă nu ştiu ce obscenitate pe care o citise în subsolul 
unei ştiri despre mine. Trebuie să ne gîndim în primul rînd la 
protejarea copiilor. Ideea unei legi a pornit şi de la discuţii cu 
mai mulţi jurnalişti, care mi-au cerut un asemenea proiect”, 
spune, pentru realitatea.net, Olguţa Vasilescu.

Şocant! Bebeluşilor din China le cresc sînii 
din cauza laptelui praf

China şochează din nou! După ce acum doi ani s-a des-
coperit că laptele praf din această ţară conţinea melamină, o 
substanţă folosită la fabricarea plasticului, compania Synu-
tra este acuzată că a introdus hormoni artificiali în formula 
pentru bebeluşi.

Ca urmare, fetiţelor din China, care au fost hrănite cu 
laptele respectiv, au început 
să le crească sînii.

Cotidianul „China Dai-
ly” scrie că, după ce nivelul 
de hormoni găsit în corpul a 
trei fetiţe cu vîrste cuprinse 
între 4 şi 15 luni a fost mă-
surat, medicii au descoperit 
că acesta depăşeşte nivelul 
normal de hormoni care se 

găseşte într-un organism matur.
Toate fetiţele al căror corp a început să se dezvolte îna-

inte de vreme au fost hrănite cu acelaşi lapte praf, produs de 
compania Synutra.

Medicii le-au recomandat părinţilor eliminarea respecti-
vei formule din alimentaţia copiilor şi a recomandat ca lap-
tele praf să fie supus analizelor chimice.

Însă, chiar şi după ce o mamă îngrijorată a cerut analiza-
rea prafului, autorităţile locale au refuzat cererea, motivînd 
că analizele alimentare nu se fac la cererea clienţilor.

În consecinţă, laptele praf produs de Synutra se găseşte 
încă, la promoţie, pe rafturile din Wuhan şi Beijing.

Reprezentanţii companiei producătoare neagă toate acu-
zaţiile şi spun că „la fabricarea laptelui praf nu s-au folosit 
hormoni artificiali sau orice alte substanţe ilegale”.

Acum doi ani, şase copii au murit şi 300 000 s-au îm-
bolnăvit după ce au fost hrăniţi cu lapte praf tratat cu me-
lamină.

Bulgarii îşi marchează drumurile 
cu cristale Swarovski

Asociaţia pentru siguranţa rutieră din Bulgaria vrea să 
marcheze străzile cu cristale Swarovski, pentru a îmbună-
tăţi condiţiile de trafic pentru şoferii care circulă prin zona 
montană.

Totul a pornit după o serie de accidente tragice, soldate cu 
morţi şi răniţi, petrecute pe drumurile periculoase din două 
oraşe bulgare: Sozopol şi Primorsko, scrie novinite.com.

În aceste două localităţi, aflate în zona muntoasă, şosele-
le sînt adevărate capcane ale morţii. 

 Ca să rezolve problema, autorităţile au achiziţionat vop-
sea cu cristale Swarovski. Cu aceasta vor marca şoselele, 
liniile de demarcare urmînd să fie astfel strălucitoare şi mult 
mai vizibile pentru cei care circulă pe drumurile respective. 
Se vor vedea chiar şi pe timp de ceaţă densă.

Asociaţia pentru siguranţă rutieră a anunţat că va insta-
la, de asemenea, şi indicătoare rutiere cu folie de diamante, 
pentru că acestea sînt vizibile de foarte departe.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

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

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

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

Femeile frumoase nu au şanse la joburi bune


