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Discuţia s-a axat pe consolidarea relaţiilor bilaterale dintre cele 
două state, majorarea exporturilor de vinuri moldoveneşti pe piaţa 
chineză, lansarea unor proiecte de interes comun. 

Wen Jiabao a salutat prezenţa prim-ministrului Republicii Mol-
dova în China, menţionînd că în 
ultimul an relaţia dintre cele două 
ţări au cunoscut o dezvoltare as-
cendentă. Premierul chinez a apre-
ciat participarea Prim-ministrului 
moldovean la Forumul economic 
Davos. 

Premierul Vlad Filat a mulţu-
mit pentru ospitalitate şi pentru 
sprijinul constant acordat de China 
ţării noastre pe parcursul anilor.

Wen Jiabao a spus că în cei 
18 ani de la stabilirea relaţiilor di-
plomatice, China a susţinut inde-
pendenţa şi integritatea teritorială 
a Republicii Moldova, iar relaţii-
le moldo-chineze s-au dezvoltat 
pragmatic şi strategic. 

„Noi apreciem susţinerea poli-
tică a unei singure Chine de către 
Republica Moldova şi respectăm 
calea de dezvoltare aleasă de ţara 
Dvs. Sînt convins că relaţia dintre 
cele două state va continua să se 
dezvolte, iar această întrevedere le 
va da un nou impuls”, a specificat premierul Chinei. 

Wen Jiabao a menţionat că drept urmare a scrisorii premierului 
Vlad Filat,  China a decis să acorde Republicii Moldova un ajutor 
nerambursabil în valoare de 20 mln yuani (circa 3 mln dolari SUA), 
precizînd că ajutorul va fi disponibil în 2011.  

Prim-ministrul Chinei a mai spus că ţara sa va acorda ajutor  Re-
publicii Moldova pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor, care 
au afectat ţara noastră în acestc an. 

Wen Jiabao şi-a exprimat convingerea că cele două state trebu-
ie să intensifice cooperarea. Oficialul a avansat ideea ca Republica 
Moldova să vină cu propuneri concrete către partea chineză, ceea ce 
va permite companiilor chineze să beneficieze de oportunităţile ofe-
rite de ţara noastră. Premierul chinez a menţionat drept domenii de 
interes agricultura, telecomunicaţiile şi infrastructura. Wen Jiabao a 
spus că ţara sa este interesată şi de lansarea parcurilor industriale în 

ţara noastră. 
De asemenea, oficialul a optat pentru intensificarea activităţii 

Comisiei mixte moldo-chineze, astfel încît aceasta să joace un rol 
important în atragerea şi valorificarea investiţiilor în interesul am-

belor state. Wen Jiabao şi-a exprimat aprecierea 
faţă de vinurile moldoveneşti.

„Noi sîntem interesaţi în promovarea im-
portului de vinuri moldoveneşti pe piaţa chine-
ză. De asemenea,  sîntem deschişi pentru inten-
sificarea schimbului de experienţă între cetăţe-
nii ambelor state în domeniul educaţiei, ştiinţei, 
agriculturii”, a menţionat premierul chinez. 

Vlad Filat a mulţumit pentru asistenţa acor-
dată de către China Republicii Moldova, dar şi 
pentru atitudinea faţă de integritatea teritorială 
a ţării noastre. 

Premierul a vorbit despre întrevederile pe 
care le-a avut la Shanghai, precizînd că a ţi-
nut neapărat să participe la  Expoziţia mondi-
ală Shanghai – 2010 şi la inaugurarea Zilelor 
Republicii Moldova la Shanghai, dat fiind im-
portanţa acestor evenimente şi perspectivele pe 
care le oferă.

„Ne dorim ca relaţia dintre ţările noastre să 
se consolideze în interes reciproc. Republica 
Moldova poate deveni o platformă pentru pro-
movarea investiţiilor chineze, avînd în vedere 
poziţionarea geografică a ţării noastre, care per-
mite accesul atît spre piaţa Uniunii Europene, 

cît şi în spaţiul CSI. Este vorba de o piaţă care însumează peste 700 
milioane de consumatori”, a spus prim-ministrul Republicii Mol-
dova. 

Vlad Filat a menţionat că experienţa şi potenţialul Chinei sînt 
importante pentru Republica Moldova. 

Guvernul Ucrainei a decis să acorde Ministerului Situaţi-
ilor Excepţionale şi Protecţiei Populaţiei de consecinţele ca-
tastrofei de la Cernobîl (MSE) 120 mii grivne ($15 mii) pen-
tru acordarea ajutorului umanitar pentru Republica Moldova. 
Potrivit hotărîrii de Guvern, MAE şi MSE au primit indicaţia 
de a coordona cu organele corespunzătoare din Moldova re-
chizitele contului bancar unde vor fi transferaţi banii.

MSE, în colaborare cu Trezoreria de Stat, trebuie să asi-

Helen Clark, 
directoarea PNUD, 

în premieră 
în R. Moldova

Recent, directoarea Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), Helen Clark, a vizitat în 
premieră R. Moldova. În cadrul vizitei oficiale, He-
len Clark s-a întîlnit cu premierul Vlad Filat la festi-
vitatea de lansare a celui de-al doilea Raport naţional 
privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului. Totodată, distinsul oaspete a ţinut 
să viziteze şi două sate aflate în zona de securitate, 
Doroţcaia şi Coşniţa, pentru a vedea cum sînt imple-
mentate cîteva proiecte susţinute de PNUD.  

În alocuţiunea rostită cu această ocazie, premi-
erul Vlad Filat a menţionat că „Programele PNUD 
vizează calitatea vieţii cetăţenilor, asigurarea lor cu 
necesităţi vitale, combaterea sărăciei, asigurarea cu 
loc de trai, ameliorarea sistemului de sănătate şi al-
tele”. La rîndul ei, Helen Clark a apreciat progresele 
R. Moldova în domeniul reducerii sărăciei, asigurării 
egalităţii de gen, reducerii mortalităţii infantile şi a 
celei materne. Directoarea PNUD a promis sprijin 
ţării noastre la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului, în special în domeniile ce ţin de asi-
gurarea populaţiei cu apă potabilă, combaterea HIV/
SIDA şi altele. 

De asemenea, Helen Clark a vizitat satele Doro-
ţcaia şi Coşniţa, din zona de securitate, unde cu aju-
torul PNUD au fost implementate mai multe proiecte 
de dezvoltare comunitară. Astfel, datorită finanţării 
PNUD, locuitorii satului Doroţcaia, aproape patru 
mii de cetăţeni şi încă trei sate din împrejurime, sînt 
asiguraţi cu apă potabilă. În cadrul proiectului a fost 
reabilitată o fîntînă arteziană, s-a montat un turn de 
apă şi s-a achiziţionat tot echipamentul necesar pen-
tru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a co-
munităţii. Mai mulţi locuitori din sat au participat la 
lucrările proiectului, fiind remuneraţi pentru munca 
depusă. 

gure transferarea banilor, iar pînă la 1 noiembrie să prezinte 
Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei 
de Stat un raport privind folosirea banilor.

Banii vor fi alocaţi ca răspuns la adresarea Guvernului RM 
către comunitatea internaţională de a veni în ajutor pentru li-
chidarea consecinţelor inundaţiilor din vară, produse de revăr-
sarea rîului Prut.

„Consider că acestea pot fi utilizate eficient, în special 
în aşa domenii ca: infrastructura drumurilor, energetică, 
telecomunicaţii, căi ferate. Deja avem stabilită o colabo-
rare bună cu companiile Huawei, ZTE, iar în curînd vom 
lansa un proiect important împreună cu compania Sino-
hydro. Ne dorim ca acest ritm să se intensifice”, a spus 
Prim-ministrul Republicii Moldova. 

Vlad Filat a menţionat că personal se va ocupa de ad-
ministrarea relaţiei moldo-chineze şi de proiectele comune 
ce vor fi lansate.

Începe ziua cu DREPTUL!

Nu spune lumii ce poţi face. Mai bine lasă faptele să vorbească.
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Vlad FILAT a avut o întrevedere 
cu Wen JIABAO, preşedintele 
Consiliului de Stat al Chinei

GUVERNUL  UCRAINEI  VA  ACORDA  MOLDOVEI  120 mii 
GRIVNE  SUB  FORMĂ  DE  AJUTOR  UMANITAR
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Cetăţenii se pot plînge pe presă 
ca în Estonia
Membrii Consiliului de Presă din Republica Moldova stu-

diază experienţa Consiliului de Presă din Estonia în domeniul 
autoreglementării mass-media în cadrul unei vizite de studiu, 
organizată în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene şi 
Consiliului Europei „Programul privind Susţinerea Democraţiei 
în Moldova” (Componenta – Sprijin pentru dezvoltarea mass-
media pluraliste). 

Evenimentul a început cu prezentarea activităţii Consiliului 
de Presă din Estonia. Preşedintele Consiliului de Presă din Es-
tonia, Sulev Valner, le-a oferit colegilor din Republica Moldova 
sfaturi privind examinarea plîngerilor împotriva mass-media 
privind încălcarea Codului de Etică al jurnalistului.

Ludmila Andronic, preşedinta Consiliului de Presă din Mol-
dova, a declarat că este sigură că vizita de studiu în Estonia va 
fi utilă pentru dezvoltarea ulterioară a Consiliului de Presă din 
Moldova ca mecanism de autoreglementare a mass-media.

Membrii Consiliului de Presă au participat la un atelier de 
lucru privind simularea examinării plîngerilor de la cetăţeni îm-
potriva mass-media. Trainerii au prezentat plîngeri care au fost 
examinate în trecut de Consiliul de Presă din Estonia, iar partici-
panţii vor trebui să găsească soluţii. 

Apoi delegaţia din Republica Moldova va vizita redacţiile 
cotidianelor „Eesti Päevaleht” şi „Postimees” şi ale agenţiilor de 
ştiri BNS şi Delfi. De asemenea, ei au avut întîlniri cu reprezen-
tanţii radiodifuzorului public din Estonia.

Direcţia Educaţie a Capitalei a dispus 
restricţionarea accesului în grădiniţe
Accesul în grădiniţe va fi restricţionat. Direcţia Educaţie de 

la Primărie a anunţat că toate instituţiile preşcolare vor avea un 
uşier, responsabil să verifice fiecare persoană care intră. Decizia 
a fost luată după ce acum trei săptămîni o fetiţă de trei anişori a 
fost agresată sexual de fiul unei educatoare.

Şefa Direcţiei, Tatiana Tverdohleb, a anunţat că aceasta a 
fost demisă, iar pentru directoarea grădiniţei a fost emis ordin de 
eliberare. Tatiana Tverdohleb a mai spus că funcţia de uşier va fi 
asigurată de angajaţii instituţiilor preşcolare. Acum, în grădiniţe-
le din Chişinău, copiii sînt supravegheaţi doar de către educatori 
şi dădace. Nimeni însă nu stă la intrarea în aceste clădiri.

S-au modificat termenele pentru 
sezonul de vînătoare
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 721 din 10.08.2010 cu 

privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2009-
2010, care intră în vigoare la 13 septembrie, mistreţi vor putea fi 
vînaţi în perioada 24 octombrie 2010 – 26 decembrie 2010, ie-
purii – 5 decembrie 2010 - 9 ianuarie 2011, gîştele – 2 octombrie 
2010 – 26 decembrie 2010. 

Site-ul Ministerului Mediului menţionează că se interzice 
vînatul cerbului pătat, elanului, căpriorului şi potîrnichii pe toată 
durata sezonului de vînătoare.

Săptămîna „Dreptului de a Şti” 
la Chişinău
Timp de o săptămînă, de la 28 septembrie pînă la 3 octom-

brie, în Republica Moldova, alături de alte 60 de ţări, va fi săr-
bătorită Ziua Dreptului de a Şti cu genericul: „O persoană activă 
este una bine informată”.

Cea de a 8-a ediţie a acţiunii va fi organizată de Centrul „Ac-
ces-info”, în colaborare cu mai multe organizaţii nonguverna-
mentale, potrivit unui comunicat de presă al Centrului „Acces-
info”.

Tradiţional la Chişinău şi în raioanele republicii vor fi orga-
nizate conferinţe, seminare, mese rotunde, conferinţe de presă, 
consultări cu societatea civilă, expoziţii de carte, consultaţii ju-
ridice etc.

Scopul acţiunii este informarea populaţiei despre drepturi-
le şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, căile de 
adresare în instanţa de judecată, sensibilizarea reprezentanţilor 
autorităţilor publice privind realizarea riguroasă a dreptului la 
informaţie şi a libertăţii de exprimare şi, de asemenea, depăşirea 
sindromului de secretomanie.

Ziua dreptului de a şti a fost instituită în 2002 la Sofia, Bul-
garia, la un For al organizaţiilor nonguvernamentale, din mai 
multe ţări, specializate în domeniul accesului la informaţie.

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate al Republicii Mol-
dova a celebrat recent cea 
de-a XIX-a aniversare de la 
crearea serviciilor speciale 
moldoveneşti şi sărbătoarea 
profesională Ziua lucrători-
lor din organele securităţii 
statului. 

Cu ocazia acestui eveni-
ment, mai multor ofiţeri din 
cadrul SIS li s-au conferit dis-
tincţii departamentale pentru 
munca eficace pe tărîmul 
asigurării securităţii statului. 
La festivitate au participat 
membrii Colegiului Servi-
ciului, foştii conducători ai 
Ministerului Securităţii Na-
ţionale şi ai Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, ve-
teranii organelor securităţii 
statului, oaspeţi de onoare.  

Directorul Serviciului 
de Informaţii şi Securitate, 
Gheorghe Mihai, a transmis 
un mesaj de felicitare şi a ţi-
nut un discurs de totalizare a 
activităţii SIS. El a subliniat 
că în perioada de activitate, 
serviciul special moldove-
nesc a parcurs o cale dificilă 
de maturizare civică şi pro-
fesională, astăzi dispunînd 
de suficient potenţial pentru 
a participa eficient la apăra-
rea securităţii ţării. În acelaşi 
timp, directorul SIS  a accen-
tuat că, în contextul aspiraţi-
ilor de integrare europeană, 
transformarea şi dezvoltarea 
Serviciului are drept scop 
sporirea eficienţei activităţii 
instituţionale şi racordarea ei 
la standardele ţărilor cu de-
mocraţie avansată. El a mai 
menţionat că SIS este pe ca-
lea unor transformări ce vor 
edifica un serviciu special 
modern, bazat pe principii-
le legalităţii, democraţiei şi 
profesionalismului,  eficient 

SIS a celebrat cea de-a 19-a aniversare de la creare 
şi Ziua lucrătorilor din organele securităţii statului

şi flexibil, capabil să se adap-
teze la schimbările mediului 
de securitate, cu o bază ma-
terială consolidată şi cu un 

personal de calificare înaltă. 
Potrivit declaraţiilor aces-
tuia, un obiectiv în procesul 
de reformare îl constituie 
schimbarea percepţiei Servi-
ciului în societate.

Şi preşedintele interimar 
al statului, Mihai Ghimpu, a 
fost prezent la eveniment. În 
mesajul de felicitare, preşe-
dintele interimar a remarcat 
că Serviciul de Informaţii 
şi Securitate al Republicii 
Moldova a reuşit să înregis-
treze numeroase realizări, 
demonstrînd încrederea că 
şi pe viitor această instituţie 
va face faţă sarcinilor care îi 
revin, cu responsabilitate şi 

înalt profesionalism. „Pentru 
asigurarea independenţei şi 
integrităţii teritoriale, reali-
zarea reformelor democrati-

ce, consolidarea statului de 
drept şi integrarea europea-
nă, Republica Moldova are 
nevoie de securitate durabilă 
pe multiple planuri. Ofiţerii 
de informaţii sunt cei care 
trebuie să contribuie constant 
la asigurarea unei atare secu-
rităţi, pornind de la provocă-
rile, riscurile şi ameninţările 
actuale la adresa securităţii 
statului. Iar acest obiectiv 
poate fi atins doar prin mo-
dernizarea Serviciului,  prin 
consolidarea şi eficientizarea 
capacităţilor de planificare, 
analiză, reacţie şi acţiune”, a 
declarat Mihai Ghimpu.

La rîndul său,  prim-mi-

nistrul Vlad Filat, în mesajul 
de felicitare cu ocazia Zilei 
lucrătorilor din organele se-
curităţii statului, a reiterat 
că, în pofida multiplelor gre-
utăţi, angajaţii Serviciului 
de Informaţii şi Securitate 
au dat dovadă de înalt simţ 
al datoriei, devotament şi 
spirit de sacrificiu, bărbăţie 
şi curaj, virtuţi fără care nu 
poate fi concepută activita-
tea desfăşurată în domeniul 
asigurării securităţii statului. 
Apreciind înalt potenţialul 
intelectual şi profesional al 
colaboratorilor, prim-minis-
trul a accentuat rolul Servi-
ciului în combaterea crimei 
organizate, corupţiei şi altor 
infracţiuni care nu pot fi evi-
tate într-o societate care par-
curge calea spre progresul 
economic şi social. Totodată, 
Vlad Filat s-a arătat convins 
că şi în continuare ofiţerii SIS 
vor depune eforturile necesa-
re pentru a depăşi greutăţile 
de moment, asumîndu-şi în 
faţa poporului angajamentul 
de a activa mai eficient întru 
asigurarea securităţii statului 
nostru. 

În contextul manifestări-
lor dedicate evenimentului, 
conducerea şi Colegiul SIS 
au depus flori la monumentul 
domnitorului Ştefan cel Mare 
şi Sfînt. De asemenea,  a fost 
organizat un concert festiv, 
la care au evoluat Orchestra 
Municipală a Fraţilor Adva-
hov, artista emerită Zinaida 
Julea, artistul poporului Mi-
hai Ciobanu, solistul Operei 
Naţionale Nicolai Caradja, 
interpreta Ana Barbu, forma-
ţia Catharsis, Olia Tira şi Sun 
Stroke Project, Natalia Gor-
dienco, precum şi alţi artişti 
ai estradei naţionale.

Lilia STRîMbANU

Statul trebuie sa creeze servicii de asistenţă socială şi îngrijire  funcţionale, 
iar sistemul de prestaţii sociale să fie abordat complex.  Aceasta este una din 
recomandările studiului realizat de către profesorul în dreptul muncii de la Uni-
versitatea din Helsinki, Matti Mikkola.

Apariţia studiului este determinată de sporirea numărului de demersuri şi 
solicitări parvenite la Comisia protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamen-
tului Republicii Moldova, din partea persoanelor fizice şi juridice, cu privire la 
interpretarea anumitor articole ale legislaţiei din domeniul social. 

„Republica Moldova duce în prezent lipsă de angajamente privind combate-
rea excluziunii sociale, condiţii egale pentru muncitorii migranţi, standarde de 
îngrijiri sociale, asigurarea dreptului la locuinţă etc.”, a spus Matti Mikkola.

 „UNICEF recunoaşte importanţa Parlamentului RM în transformarea idei-
lor în legi şi a legilor în acţiuni. Nu este suficient să scrii o lege frumoasă, tre-
buie să existe bani, continuitate, întrebări corecte ale guvernanţilor privind im-
plementarea acestor legi”, a afirmat Alexandra Yuster, reprezentant UNICEF. 

Expertiza legislativă a analizat unsprezece legi de bază din domeniul pro-
tecţiei sociale din Republica Moldova şi le-a evaluat din perspectiva corespun-
derii cu  două tratate europene în domeniul social : Carta Socială Europeană şi 
Convenţia Europeană cu privire la Drepturile Omului, documente ratificate de 
ţara noastră anterior. 

În continuare deputaţii din actualul şi viitorul Parlament urmează să lucreze 
într-un grup de lucru cu experţi naţionali şi internaţionali, pentru a pregăti toate 
modificările necesare  Republicii Moldova.

Legislaţia Republicii Moldova 
în domeniul protecţiei sociale necesită 
actualizare şi conformare cu normele 

europene 

Din 2011 redobîndirea 
cetăţeniei române va dura 

maximum 5 luni
Începînd cu anul viitor, redobîndirea 

cetăţeniei române va fi posibilă în maxi-
mum 5 luni. 

Potrivit oficialului, pînă acum Ro-
mânia nu a reuşit să ofere cetăţenie în 
termenii stabiliţi de legislaţie din cauza 

crizei econo-
mice. Criza, 
a spus Viorel 
Badea, nu a 
permis Româ-
niei să prevadă 
resurse pentru 

angajări în instituţiile de stat, inclusiv 
în cele ce se ocupă de procesarea actelor 
de redobîndire a cetăţeniei. Senatorul ro-
mân susţine însă că în scurt timp aceas-
tă problemă va fi rezolvată şi că pînă în 
luna noiembrie curent vor fi studiate toa-
te cererile restante.

,,În mod normal, în luna noiembrie, 
noi ar trebui să terminăm toate dosarele 
restante, inclusiv pe cele din anul trecut, 
dar mai sînt cele ce vin din 2004 şi 2007. 
Eu sînt convins ca începînd din ianuarie 
2011 vom intra într-o logică normală şi 
în ceea ce priveşte perioada de soluţi-
onare a acestor dosare de cetăţenie”, a 
spus V. Badea.

Consiliul Superior al Magistraturii exprimă sincere 
condoleanţe domnului Mihai POALELUNGI, judecător la 
CEDO, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei sale.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Asociaţia Judecătorilor din Moldova exprimă sincere 
condoleanţe domnului Mihai  POALELUNGI, judecător la 
CEDO, în legătură cu marea pierdere – decesul mamei.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

În aceste momente de grea încercare Uniunea Juriş-
tilor din Moldova este alături cu compasiune de Mihai 
POALELUNGI, judecător la CEDO – în legătură cu tre-
cerea în nefiinţă a mamei sale.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să o primeas-
că alături de aleşii săi.
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În perioada 12-15 sep-
tembrie curent, la Bucureşti 
a avut loc ce-a de-a XIII-a 
ediţie a Forului Internaţional 
al Procurorilor. Ast-
fel, 95 de procurori 
din 30 de state din 
Europa Centrală şi de 
Est şi-au dat întîlni-
re, duscutînd despre 
probleme stringente 
care vizează crimina-
litatea transfrontalie-
ră organizată.

Potrivit unui co-
municat de presă al 
Procuraturii Genera-
le, Republica Mol-
dova a fost reprezen-
tată de către Valeriu 
Zubco, Procurorul 
General. La for au participat 
personalităţi de notorietate 
din teoria şi practica dreptu-
lui, precum şi reprezentanţi ai 
Europol şi Eurojurist. 

Problematica criminalităţii 
transfrontaliere organizate abordată 
la Forul Internaţional al Procurorilor

În cadrul sesiunilor de lu-
cru au fost pe larg abordate 
problematici de interes pentru 
activitatea procurorilor: tero-

rismul internaţional, traficul 
de organe, criminalitatea in-
formatică, aspecte de coope-
rare internaţională în materie 
penală.

De asemenea, în cadrul 
reuniunii o atenţie deosebită 
a fost acordată cooperării in-
ternaţionale, noilor evoluţii 

legislative în 
domeniu, pre-
cum şi echipe-
lor comune de 
anchetă – mij-
loace pentru 
a c c e l e r a r e a 
asistenţei juri-
dice internaţi-
onale.

To toda tă , 
au fost discu-
tate şi proble-
me ce vizează 
inves t iga rea 
infracţiunilor 
c i b e r n e t i c e  

prin prisma noilor tendinţe 
în abordarea fenomenului, cu 
accent pe cooperarea dintre 
organele de drept şi sectorul 
privat privind combaterea 

fraudelor şi comerţului ilegal 
pe Internet.

Traficul de organe şi ţesu-
turi a constituit, de asemenea,  
un subiect important în cadrul 
dezbaterilor, fiind analizate 
practicile statelor participan-
te în domeniul prevenirii şi 
combaterii acestui fenomen.

La fel, au fost puse în dis-
cuţie subiecte ce ţin de com-
baterea finanţării terorismului 
şi iniţiativele legislative care 
reglementează acest dome-
niu.

Evenimentul a fost orga-
nizat în parteneriat cu Par-
chetul General din Saxonia 
şi Comisia Europeană prin 
instrumentul de Asistenţă eh-
nică şi schimb de informaţii  
(TAIEX) şi a fost găzduit de 
Parchetul de pe lîngă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a 
României.

 Cor. Dreptul

Ministerul Justiţiei a ela-
borat o nouă Lege privind 
drapelul de stat care a fost 
votată recent în primă lectu-
ră în unanimitate de către Le-
gislativul Repu-
blicii Moldova.

E l a b o r a r e a 
noii legi a fost 
dictată de necesi-
tatea substituirii 
normelor înve-
chite privind dra-
pelul de stat ce 
se află în Regula-
mentul cu privire 
la drapelul de stat 
al Republicii So-
vietice Socialis-
te Moldoveneşti 
adoptat în mai 
1990.

În procesul de elaborare a 
Legii privind drapelul de stat 
a fost studiată legislaţia altor 
state europene ale căror sim-
boluri sînt, în mopd similar, 
reglementate prin lege.

În noua lege sînt stipulate 
locurile şi edificiile în care 
drapelul de stat urmează a fi 
arborat în permanenţă, pre-
cum şi situaţiile în care dra-
pelul trebuie să fie arborat 
temporar cu ocazia anumitor 
sărbători sau festivităţi.

Sala de şedinţe a Prala-
mentului, Guvernului, Curţii 
Constituţionale, instanţelor 
judecătoreşti şi consiliilor 
locale, edificiile autorităţilor 
şi instituţiile publice, locu-
rile dislocării permanente a 
unităţilor militare ale For-
ţelor Armate ale Republicii 
Moldova, sediile partidelor, 
sindicatelor, instituţiile de 
învăţămînt şi cultură, punc-
tele de trecere a frontierei, 
aeroporturi, gări, autogări cu 
trafic internaţional, navele de 
orice fel ce navighează sub 
pavilionul Republicii Mol-
dova constituie locurile în 
care drapelul de stat trebuie 
să fie arborat permanent. Tot-

O nouă lege 
privind drapelul 

de stat
odată, autorităţile şi instituţi-
ile publice vor fi obligate să 
arboreze drapelul de stat, în 
mod permanent, atît pe edifi-
ciile în care îşi au sediul, cît 

şi în interiorul lor, inclusiv în 
birourile persoanelor de con-
ducere, în sălile de protocol 
şi festivităţi.

Potrivit noii legi, va fi in-
terzisă arborarea drapelului 
de stat pe clădirile avariate 
sau în care se efectuează re-
paraţii capitale, inclusiv pe 
cele a căror faţadă se repară, 
precum şi în alte cazuri, asu-
pra cărora decid autorităţile 
administraţiei publice loca-
le.

De asemenea, noua lege 
conţine norme care stabilesc 
regulile de arborare a drape-
lului în misiunile diplomati-
ce ale Republicii Moldova.

Cît priveşte arborarea 
drapelelor altor state, legea 
stabileşte că acestea pot fi 
arborate pe teritoriul ţării 
noastre numai împreună cu 
drapelul de stat.

Noua Lege privind dra-
pelul de stat urmează a fi 
aprobată în a doua lectură de 
către Parlament, iar pentru a 
intra în vigoare, ea trebuie să 
fie promulgată de preşedinte-
le Republicii Moldova şi pu-
blicată în Monitorul Oficial. 

 Cor. Dreptul

Moldovenii comit cele mai multe 
omoruri în Rusia, România şi Italia, 

potrivit unor statistici neoficiale
Potrivit statisticilor neoficiale, moldovenii comit cele mai 

multe omoruri în Rusia, România şi Italia. Deşi pedepsele sînt 
destul de dure, unii se dau în spectacol. Alţii comit crime dem-
ne de scenarii de filme western sau thrillere.

În vara anului 2008, Vasile Ignatiuc, originar din Chişinău, 
aflat ilegal în Italia, a accidentat mortal un om. Moldoveanul a 
mai fost reţinut de poliţia italiană pentru huliganism şi furt. Se 
afla şi de această dată la volanul unui automobil furat. Fapta l-a 
costat 21 de ani de privaţiune de liberate. Tot în Italia, în iunie 
2006, s-a constatat că moldoveanul Serghei Ghişco l-a omorît pe 
şeful său, mecanicul Antonio Capponi. Ghişco a fost condamnat 
la 30 de ani de închisoare. Şi de omorul jurnalistului de la NTV, 
Ilia Zimin, în anul 2006,a fost bănuit un moldovean, Igor Velcev. 
Deşi oamenii legii susţin că au destule probe asupra vinovăţiei 
acestuia, el pledează nevinovat. În 1998, cetăţenii moldoveni 
Valeri Percov şi Valeri Brînză, în România, şi-au propus să jefu-
iască apartamentul omului de afaceri Nicola de Palma, cetăţean 
italian. Stăpînul i-a surprins pe hoţi, iar ei l-au omorît.

Unii cetăţenii moldoveni ucid şi conaţionali. Astfel, în 
2005, la Dublin, potrivit instanţelor, Veaceslav Chistol şi Ser-
giu Leancă l-au maltratat pe Vladislav Garuţa. În urma multi-
plelor lovituri, acesta a decedat. Acum zece ani, Arcadie Bo-
zari a fost învinuit în România că l-ar fi ucis pe conaţionalul 
său Petre Sîrbu.

Cu începere din luna septembrie curent au fost înăsprite 
condiţiile de susţinere a examenelor pentru obţinerea per-
miselor de conducere. 

Potrivit Ministerului 
Tehnologiilor Informaţi-
onale şi Comunicaţiilor 
(MTIC), în acest scop au 
fost create 11 comisii de 
examinare a solicitanţilor 
de permise de conducere, 
membrii cărora se depla-
sează la cele 36 de oficii de 
obţinere a permiselor din 
raioane, unde participă la 
procesul de susţinere a exa-
menului respectiv. 

În aceste condiţii, din 
momentul iniţierii acestor 
reformări, circa o treime dintre candidaţii pentru obţine-
rea permiselor de conducere nu s-au prezentat la examen, 
majoritatea dintre aceştia solicitînd termene suplimentare 
pentru pregătire. 

MTIC a mai anunţat că, concomitent, se efectuează lu-

Poliţia rutieră a declarat 
război şoferilor 
de microbuze

După accidentele recente din Chişinău în care au fost ră-
nite peste 20 de persoane, poliţia rutieră a declarat război şo-
ferilor de microbuze. Agenţii de circulaţie au mers la staţiile 
terminus din oraş şi au verificat minuţios atît şoferii, cît şi 
maşinile. De asemenea, toate maxi-taxiurile supraîncărcate 
au fost trase pe dreapta, iar şoferii s-au ales cu procese-ver-
bale.

După ce au verificat maşinile la staţiile terminus, agenţii 
de circulaţie au mers şi pe traseu unde au oprit microbuzele 
supraîncărcate.

Deşi urcau în microbuzele arhipline, unii oameni spun că 
sînt nemulţumiţi de condiţiile din trafic. 

Potrivit poliţiei rutiere, cele două  accidente produse în 
Chişinău în care au fost rănite peste 20 de persoane au fost 
provocate de către şoferii de microbuze care nu au fost sufi-
cient de atenţi la trafic.

Regulile pe care trebuie 
să le respecte şoferii 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, 
aprobat prin hotărîre de Guvern în anul 2006, prevede mai 
multe obligaţii pentru şoferi şi agenţii transportatori. 

Şoferii nu au dreptul să transporte mai mulţi călători decît 
numărul de locuri prevăzut în paşaportul tehnic al unităţii 

de transport, eliberat 
de uzina producătoare. 
Şoferii sînt obligaţi să 
aibă certificate de com-
petenţă profesională de 
la centrele de instruire 
licenţiate.

Totodată, agentul 
transportator este obli-
gat să asigure prezen-
tarea la timp a autobu-
zelor, în starea tehnică 
şi sanitară corespunză-

toare, şi să transporte călătorii în condiţii de siguranţă şi con-
fort. Vehiculele care transportă pasageri trebuie să fie supuse 
testării tehnice de două ori pe an. 

De asemenea, administratorii trebuie să ia măsuri de 
prevenire a accidentelor, să angajeze şoferi cu o vechime în 
muncă de cel puţin trei ani. Agentul transportator mai trebuie 
să asigure în fiecare zi controlul narcologic al conducătorilor 
auto şi controlul tehnic al unităţilor de transport înainte de 
efectuarea cursei, cu înscrierea rezultatelor în registre spe-
ciale. Acesta poartă răspundere materială pentru prejudiciul 
cauzat de decesul sau vătămarea sănătăţii oamenilor în urma 
folosirii transportului auto.

crări de modernizare şi de retehnologizare a centrelor de 
examinare a conducătorilor auto, amplasate pe teritoriul 
ţării. Astfel, în luna iunie 2010, doar 12 săli din totalul de 

36 de oficii din ţară erau dotate cu 
computere. Pînă în prezent, numă-
rul acestora a fost extins la 20, iar 
pînă la finele anului toate sălile de 
examinare vor fi utilate. În acest 
scop sînt alocate 300 mii de euro. 

De asemenea, ministerul mai 
preconizează deschiderea, în Chi-
şinău, a unui Centru modern de 
examinare a conducătorilor auto, 
care va asigura vizualizarea prin 
sistem video a decurgerii exame-
nului pe un ecran de dimensiuni 
mari, amplasat în sala de aştepta-
re. 

La 1 septembrie 2010, în Registrul de stat al Condu-
cătorilor de Vehicule erau înregistrate peste 846,8 mii de 
permise de conducere. La aceeaşi dată, în Registrul de 
Stat al Transporturilor se aflau la evidenţă circa 662,6 mii 
de mijloace de transport.

Condiţiile de obţinere a permiselor de conducere 
au devenit mai stricte
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Proprietatea înseamnă libertate. 
Proprietatea privată exprimă prin-
cipalele valori ale omului – suve-
ranitatea şi libertatea personalităţii, 
democraţia, prosperitatea omului şi 
progresul societăţii. Şi viceversa – li-
bertatea personalităţii, prosperitatea 
omului şi progresul societăţii sînt 
imposibile fără proprietate privată, 
fără stabilitatea şi durabilitatea rela-
ţiilor de proprietate. Anume aici îşi 
aduce contribuţia sistemul imobiliar 
numit „Cadastrul bunurilor imobile”, 
prin care statul asigură recunoaşterea 
publică a dreptului de proprietate şi 
a altor drepturi patrimoniale asupra 
bunurilor imobile şi ocrotirea acestor 
drepturi. 

Fiind un sistem relativ nou, în 
practică deseori apar întrebări refe-
ritoare la aplicarea unor prevederi 
normative: 

 Înregistrarea bunurilor imobile:
 întrebări şi răspunsuri.

Pentru început vă propunem cî-
teva întrebări, dintre cele mai răs-
pîndite şi răspunsurile respective. 
În continuare aşteptăm alte întrebări 
referitoare la problemele înregistrării 
bunurilor imobile, sau la altele ce ţin 
de domeniul cadastrului care vă fră-
mîntă şi modalităţile de soluţionare a 
lor.

1. Care este necesitatea procedu-
rii de formare a bunurilor imobile? 
Încetarea proprietăţii comune pe 
cote-părţi prin împărţirea bunului 
în natură presupune necesitatea 
formării bunului prin divizare?

Trecerea bunurilor imobile (te-
ren, construcţii etc.) în proprietatea 
privată a particularilor a determinat 
necesitatea reglementării modalităţi-
lor de administrare, dispunere a pro-
prietăţii. Proprietarul are în principiu 
plenitudinea posibilităţilor de a deci-
de asupra bunurilor sale, cu condiţia 
ca aceste decizii să fie conforme legii 
şi bunelor moravuri. Este prerogati-
va proprietarului de a parcela terenul 
său, proprietate privată, de a decide 
unirea a două terenuri ale sale, dacă 
au hotar comun etc., însă aceste ac-
ţiuni nu pot fi exercitate arbitrar. 
Legislaţia impune anumite cerinţe, 
de domeniu urbanistic, al securităţii 
construcţiilor, al folosirii terenurilor 
agricole etc. de care urmează să se 
ţină cont la parcelare, comasare a bu-
nurilor. 

Dreptul de proprietate asupra bu-
nurilor imobile apare din momentul 
înregistrării în registrul bunurilor 
imobile. Iar înregistrarea drepturilor 
presupune şi înregistrarea bunurilor. 
Pentru a servi drept obiect al înre-
gistrării, bunurile imobile parcelate 
sau comasate urmează să corespun-
dă cerinţelor stabilite de legislaţie în 
funcţie de destinaţia, tipul bunului 
imobil, adică este necesar ca bunul să 
fie format ca un obiect de drept inde-
pendent. 

În conformitate cu Legea cadas-
trului bunurilor imobile nr.1543- 
XIII din 25 februarie 1998, înscrierea 
bunului imobil în registrul bunurilor 
imobile presupune iniţial identifica-
rea prin măsurări în teren şi elabora-
rea planului bunului imobil cu acor-
darea numărului cadastral, care este 
unic şi irepetabil pe teritoriul ţării. 

Astfel, bunul în cadastru se iden-
tifică prin număr cadastral, prin hota-
re (adică amplasament) şi suprafaţă. 
Odată astfel identificat bunul şi înre-
gistrat în registrul bunurilor imobile, 
drepturile reale, raporturile juridice, 
apărute ulterior, sînt în legătură strîn-
să cu acest bun. 

Uneori apare interesul sau nece-
sitatea de a se înstrăina nu întregul 
bun imobil aşa cum este identificat în 
cadastru, ci o parte concretă din bun 
(ex. 6 ari din terenul cu suprafaţa de 
12 ari). Pînă a efectua un act juridic 
cu o „parte” a unui bun (a nu se con-
funda cu înstrăinarea unei cote-părţi) 
este necesară formarea acestei părţi 

Cadastrul – garanţia statului a proprietăţii private
ca bun imobil de sine stătător. 

Formarea bunurilor noi, din punc-
tul de vedere al evidenţei cadastrale, 
este reglementată în principal de Le-
gea cu privire la formarea bunurilor 
imobile nr.354-XV din 28. 10. 2004. 
În procesul de formare a bunurilor 
imobile se mai aplică prevederile 
Codului civil, ale Legii cadastrului 
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 
25.02.1998, Legii privind principii-
le urbanismului şi amenajării terito-
riului nr.835-XIII din 17.05. 1996, 
Legii privind calitatea în construcţii 
nr.721-XIII din 02.02.1996, Legii 
condominiului în fondul locativ nr. 
913-XIV din 30.03.2000, Legii pri-
vind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţie nr. 163 din 09 iulie 
2010, Hotărîrii Guvernului nr.5 din 
05.01.1998 cu privire la aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, 
precum şi alte norme şi prescripţii 
tehnice ce ţin de parcelarea terenuri-
lor, asigurarea calităţii construcţiilor.

Din punctul de vedere al eviden-
ţei cadastrale, bunuri imobile noi pot 
fi formate prin separare, divizare, co-
masare şi combinare. 

Formarea prin separare se aplică 
în cazul în care din bunul imobil se 
desprinde o parte pentru a forma un 
bun imobil de sine stătător. Ca rezul-
tat al formării bunurilor imobile prin 
separare, în schimbul unui bun se vor 
forma două sau mai multe bunuri 
imobile ale aceluiaşi titular. Este de 
menţionat că procedura de formare 
se referă la bunul imobil şi nu afec-
tează dreptul de proprietate. Astfel, 
proprietar al bunurilor imobile nou-
formate prin separare rămîne persoa-
na-proprietar al bunului iniţial.

Formarea bunurilor imobile prin 
divizare se aplică în cazurile împăr-
ţirii în natură a bunului proprietate 
comună pe cote-părţi. Legea impune 
ca, pînă la încheierea contractului 
de împărţire a bunului imobil, aflat 
în proprietate comună pe cote-părţi, 
coproprietarii să asigure elaborarea 
documentaţiei de formare a bunuri-
lor imobile. Aceasta va asigura în-
registrarea bunurilor ce au revenit 
proprietarilor în contul cotelor-părţi 
în registrul bunurilor imobile.

Comasarea este o modalitate de 
formare a bunului imobil prin unirea 
a două sau mai multe bunuri imobi-
le înregistrate avînd hotare comune, 
inclusiv hotare ce trec pe peretele 
comun, aparţinînd unuia şi aceluiaşi 
proprietar. 

Formarea bunului prin combinare 
este o acţiune de separare a unei părţi 
din bunul imobil înregistrat, fără a se 
forma un bun imobil independent, şi 
alipirea ei la un bun imobil adiacent. 

Această modalitate de formare 
oferă posibilitatea de a resistematiza 
două proprietăţi adiacente ale acelu-
iaşi proprietar, sau de a înstrăina o 
parte a unui bun imobil prin unirea 
acestei părţi la bunul imobil adiacent. 
În special este utilă această moda-
litate de formare pentru cazurile în 
care partea din bun, care urmează a 
fi înstrăinată, nu întruneşte condiţiile 
necesare pentru a constitui un bun de 
sine stătător. 

Încetarea proprietăţii comune pe 
cote-părţi prin împărţirea bunului în 
natură presupune elaborarea în prea-
labil a proiectului de formare a bunu-
lui imobil prin divizare. 

Conform art.361 Cod civil, îm-
părţirea în natură a bunului proprie-
tate comună pe cote-părţi poate avea 
loc doar dacă bunul este divizibil şi 
partajabil în natură. 

Deci pînă la încheierea contrac-
tului de împărţire a bunului imobil 
aflat în proprietate comună pe cote-
părţi sau pînă la pronunţarea hotărîrii 
instanţei judecătoreşti se va asigu-
ra elaborarea planului de divizare a 
bunului imobil. În cazul efectuării 
împărţirii prin hotărîre judecătoreas-
că, stabilirea posibilităţii divizării 
proprietăţii comune se va efectua în 

temeiul raportului de expertiză. 
Anumite întrebări apar în cazul 

divizării locuinţelor.
Una din condiţiile de formare a 

bunurilor imobile (articolul 7 al Le-
gii cu privire la formarea bunurilor 
imobile) este: bunurile imobile nou-
formate să corespundă destinaţiei 
iniţiale. Astfel, în cazul divizării, 
separării unei locuinţe (apartament 
sau casă se locuit) este necesar ca în 
urma formării să se obţină locuinţe. 

O altă condiţie a formării bunu-
rilor imobile este: să nu se formeze 
bunuri imobile dacă bunul nu poate 
fi utilizat constant conform destina-
ţiei sau se înrăutăţesc condiţiile de 
utilizare a bunului. 

 În cazul locuinţelor, acestea tre-
buie să satisfacă cerinţele, nevoile de 
trai ale persoanei. Deci, printre altele, 
locuinţa e necesar să dispună de de-
pendenţele necesare, precum şi de o 
intrare separată.

Astfel, reieşind din prevederile 
Legii, în cazul unui apartament care 
aparţine, spre exemplu, la doi copro-
prietari pe cote-părţi, divizarea aces-
tuia în două locuinţe poate avea loc 
doar dacă pentru fiecare coproprietar 
este posibil, din punct de vedere teh-
nic, de a transmite în proprietate nu 
doar camera de locuit concretă, ci şi 
de a asigura dependenţele necesare 
(bucătărie, coridor, punct sanitar) şi, 
desigur, intrare separată. Altfel spus, 
să fie posibilă crearea a două locuin-
ţe, fără a se înrăutăţi condiţiile de trai. 
La divizarea locuinţelor ar mai fi ne-
cesar să se ţină cont şi de norma mi-
nim stabilită de legislaţie. Conform 
prevederilor Codului cu privire la lo-
cuinţe norma minimă stabilită este de 
nouă metri pătraţi pentru fiecare per-
soană. Astfel, dacă în cazul divizării 
se creează situaţia în care suprafaţa 
locativă este mai mică decît norma 
stabilită de legislaţie, atunci această 
formare ar contraveni condiţiilor sta-
bilite de lege. În procesul de elabo-
rare a planului divizării locuinţei se 
va asigura elaborarea unui raport de 
expertiză în construcţii, dacă pentru 
împărţirea în natură a locuinţei sînt 
necesare intervenţii în construcţie, 
care ar putea afecta rezistenţa aceste-
ia (de văzut Legea privind calitatea în 
construcţii nr. 721-XIII din 02.02.96, 
Hotărîrea Guvernului pentru aproba-
rea Regulamentului privind experti-
za tehnică în construcţii nr. 936 din 
16.08.2006).

De cele mai multe ori locuinţele 
sînt indivizibile din punctul de vede-
re al scopului de utilizare – cel de a 
satisface nevoile de trai ale persoa-
nei. Soluţia în astfel de cazuri ar fi 
aprecierea cotelor-părţi în proprieta-
tea comună (fie prin acordul părţilor, 
fie de către instanţa judecătorească) 
şi stabilirea modului de folosinţă asu-
pra apartamentului (adică indicarea 
încăperilor de locuit care trec în fo-
losinţa (atenţie, nu proprietate) uneia 
sau altei părţi şi indicarea încăperilor 
ce rămîn în folosinţă comună). 

Şi dacă modul de folosinţă este 
înregistrat în registrul bunurilor imo-
bile, atunci acesta va fi opozabil şi 
pentru cei ce vor procura în viitor co-
ta-parte din apartament. 

2. În contractul de vînzare-cum-

părare este indicat că se înstrăinea-
ză ½ cotă-parte din bunul imobil, 
ceea ce constituie camera 1, camera 
2 din casa lit. A şi anexa 1. Urmează 
să se înţeleagă că se vinde o cotă- 
parte ideală din bun sau o cotă reală 
constituită din cele două camere şi 
anexă? 

Expresia „cotă-parte reală” nu 
are nici o fundamentare legală. La 
perfectarea actelor juridice urmează 
să se indice:

– fie cota-parte ideală 
care se exprimă în fracţie sau 
procente (art.40 Legea cadas-
trului bunurilor imobile nr. 
1543-XIII din 25.02.1998);

 – fie bunul imobil con-
cret (încăpere izolată, con-
strucţie etc.) ce face obiectul 
tranzacţiei.

În acest sens nu este co-
rectă expresia de genul „Se 
vinde ½ cotă-parte din con-
strucţie, ceea ce constituie 
camera 1, camera 2”. Se ad-
mite înstrăinarea fie a ½ co-
tă-parte din construcţie, fără 
a arăta din ce este alcătuită 
această cotă-parte (art.346 

Cod civil); se admite vînzarea ca-
merelor 1, 2 etc., cu efectuarea în 
prealabil a formării bunului imobil 
în conformitate cu Legea cu privi-
re la formarea bunurilor imobile nr. 
354-XV din 28 octombrie 2004; se 
admite de a vinde ½ cotă parte cu 
determinarea modului de folosinţă a 
imobilului înstrăinat – „camerele 1, 2 
trec în folosinţa cumpărătorului”.

Atunci cînd se înstrăinează o 
„parte reală” a bunului imobil, for-
marea acelui bun imobil înainte de 
înstrăinare va asigura posibilitatea 
înregistrării corecte a dreptului în 
registrul bunurilor imobile şi exclu-
derea neclarităţilor la efectuarea ur-
mătoarelor tranzacţii. 

3. A fost emisă o hotărîre a in-
stanţei judecătoreşti privind rezolu-
ţiunea contractului de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă. Persoana întreţinută nu s-a 
prezentat la oficiul cadastral pentru 
a înregistra dreptul de proprietate 
asupra bunului şi între timp dece-
dează. Ulterior se prezintă potenţia-
lul moştenitor pentru a primi extras 
din registrul bunurilor imobile pe 
averea decedatului. Cum procedăm 
în astfel de situaţii?

În cazul descris, precum şi în alte 
cazuri, ori de cîte ori există o hotărîre 
judecătorească prin care se dobîn-
deşte sau stinge vreun drept asupra 
bunului imobil, iar titularul dreptului 
decedează fără a reuşi înregistrarea 
dreptului în registrul bunurilor imo-
bile, considerăm că poate fi aplicat 
art.371 al Legii cadastrului bunurilor 
imobile.

Conform acestui articol, „Drep-
tul de proprietate este valabil fără 
înregistrarea în registrul bunurilor 
imobile dacă provine din succesiune, 
accesiune sau vînzare silită ori este 
dobîndit prin efectul unui act norma-
tiv, prin expropriere sau în temeiul 
hotărîrii judecătoreşti. Excepţia dată 
se aplică şi dreptului de proprietate 
confirmat de titlul de autentificare a 
dreptului deţinătorului de teren eli-
berat la atribuirea gratuită a terenu-
rilor”. 

În numele persoanei decedate ar 
putea solicita înscrierea dreptului în 
registrul bunurilor imobile moşteni-
torul a cărui calitate poate fi confir-
mată prin certificatul de calitate de 
moştenitor. 

4. În ce situaţii se efectuează în-
scrierea provizorie în registrul bu-
nurilor imobile? 

În conformitate cu prevederile 
art.498 Cod civil şi Legea cadastru-
lui bunurilor imobile nr. 1543 din 
25.02.1998 în registrul bunurilor 
imobile se efectuează trei feluri de 
înscrieri: intabularea, înscrierea pro-
vizorie şi notarea.

Se intabulează şi se înscriu pro-
vizoriu drepturile reale. Se notează 
drepturile de creanţă, faptele şi rapor-
turile juridice ce au legătură cu bunul 
imobil şi a căror notare este prevăzu-
tă expres de lege. 

Intabularea – cuvîntul vine din 
germană şi semnifică: a înscrie în 
cartea funciară, intabularea este de 
fapt înregistrarea definitivă. 

Conform art.501 Cod civil, înscri-
erea provizorie se face dacă dreptul 
real dobîndit este afectat de o condi-
ţie suspensivă sau rezolutorie.

Proprietatea sub condiţie poate 
rezulta din acte juridice (contract, 
testament) sau din lege (ex. vînzarea 
cu drept de răscumpărare).

Spre exemplu, în cazul vînzării 
bunului imobil cu drept de răscumpă-
rare, conform art.786 din Codul civil, 
dreptul vînzătorului de a răscumpăra 
bunul poate fi exercitat în termen de 
10 ani pentru terenuri şi 5 ani pentru 
celelalte bunuri, dacă în contractul de 
vînzare-cumpărare nu este prevăzut 
un termen mai mic. Deci dreptul de 
proprietate al cumpărătorului este 
sub condiţie rezolutorie. Adică, drep-
tul se poate rezolva (desfiinţa), dacă 
vînzătorul în termenul indicat va răs-
cumpăra bunul. Aşadar, în cazul unui 
contract de vînzare-cumpărare cu 
drept de răscumpărare se va efectua 
înregistrarea provizorie a dreptului 
de proprietate al cumpărătorului. Tot-
odată, va rămîne înscris în registru şi 
vînzătorul. Cumpărătorul, la rîndul 
lui, poate efectua anumite acte juridi-
ce cu bunul, îl poate lăsa ca moşteni-
re, dar drepturile dobîndite în temeiul 
acestor acte se vor înregistra tot pro-
vizoriu. Dacă vînzătorul în final răs-
cumpără bunul, toate înscrierile pro-
vizorii se radiază, căci se desfiinţează 
retroactiv toate drepturile constituite. 
Căci însăşi dreptul de proprietate al 
cumpărătorului era rezolubil, şi ni-
meni nu poate constitui drepturi mai 
mari decît are el însuşi. 

În cazul în care dreptul de răs-
cumpărare nu se exercită în terme-
nul indicat, dreptul de proprietate al 
cumpărătorului se consolidează, se 
intabulează. Se intabulează şi toate 
celelalte înscrieri care au fost condi-
ţionate de acesta. În ceea ce priveşte 
vînzătorul, acesta pierde orice drept, 
dreptul lui se radiază. Ca atare pro-
prietatea sub condiţie rezolubilă este 
totdeauna însoţită de o proprietate sub 
condiţie suspensivă, adică în cazul de 
mai sus, spre exemplu, cumpărătorul 
este proprietar sub condiţie rezoluto-
rie, pe cînd vînzătorul este proprietar 
sub condiţie suspensivă.

Deci ori de cîte ori în contract 
sau în alt act juridic este stipulat că 
dreptul de proprietate poate dispărea 
în cazul în care nu se îndeplineşte sau 
se îndeplineşte o anumită condiţie, 
registratorul oficiului cadastral teri-
torial nu va intabula dreptul, ci îl va 
înscrie provizoriu. 

Un alt caz de efectuare a înscri-
erii provizorii în registrul bunurilor 
imobile este înregistrarea în temeiul 
unei hotărîri judecătoreşti, care nu 
este încă irevocabilă. 

Hotărîrea judecătorească este 
executorie cînd este definitivă, cu 
excepţia celor de executare imedia-
tă. Hotărîrea de judecată prezentată 
pentru înscriere va trebui să fie exe-
cutorie. În toate cazurile, pentru a 
transforma o înscriere provizorie în 
intabulare, se va cere ca hotărîrea ju-
decătorească să fie irevocabilă. 

În opinia noastră, avantajul în-
scrierii provizorii în temeiul ho-
tărîrilor judecătoreşti, care nu sînt 
irevocabile, contribuie la stabilita-
tea relaţiilor civile, întrucît registrul 
bunurilor imobile pune în cunoştinţă 
despre faptul că bunul imobil este în 
litigiu. 

Inga GRECU-STĂVILĂ,
vicedirector probleme juridice 

şi înregistrare,
Î.S. „Cadastru”



lui naţional la limba străină, care va fi predată de către profesori 
din Moldova, precum şi de către un profesor german, delegat în 

ţară în acest scop, a specificat pentru agenţie minis-
trul Educaţiei. 

Bujor a precizat că în timpul apropiat în Moldo-
va urmează să fie deschis un liceu nou, unde va fi 
studiată la nivel performant limba engleză, în acest 
sens fiind elaborat un proiect de hotărîre de Guvern. 
La noua instituţie de învăţămînt urmează să înveţe 
copiii ambasadorilor acreditaţi la Chişinău şi cei ai 
căror părinţi activează în cadrul structurilor interna-
ţionale din Moldova, precum şi alte persoane, după 
dorinţă. 

Acordul de intenţie a fost semnat pentru o peri-
oadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia 

pentru încă un an. În prezent, în jur de 15,3 mii de elevi din R. 
Moldova învaţă limba germană în calitate de limbă străină.

Dreptul 5VINerI, 17 septembrIe 2010Repere

Din anul curent, în trei licee din ţară va fi studiată 
intensiv limba germană

MINISTERUL  
TRANSPORTURILOR 

AL  MOLDOVEI  A  ANULAT  
TAXA  ECOLOGICĂ  PENTRU  

TRANSPORTATORII  AUTO  
DIN  UCRAINA

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor a anulat taxa ecologică pentru operatorii de 
transport auto din Ucraina pe teritoriul Moldovei. 
Ministrul Transporturilor, Anatol Şalaru, a anunţat 
la întrevederea de la Kiev cu viceministrul Trans-
portului şi Comunicaţiilor al Ucrainei, Alexei Bara-
nov, că modificările de rigoare au fost deja introdu-
se în lege, iar Parlamentul urmează să le adopte.

Moldova şi Ucraina au soluţionat problema re-
feritoare la armonizarea mărimii greutăţii maxime 
admise pe osia camioanelor care circulă pe terito-
riul celor două ţări. În Ucraina acest indice consti-
tuie 11 tone, iar în Moldova – 8 tone, supragreuta-

tea urmînd a fi 
taxată.

P e n t r u 
soluţionarea 
acestei pro-
bleme a mai 
fost elaborat 
un proiect de 
lege care pre-

vede introducerea modificărilor în Codul fiscal al 
RM. Aceste modificări exclud norma privind taxa 
de transport pentru surplusul de greutate pentru 
transportatorii internaţionali care circulă cu trans-
port gabaritic.

În cadrul întrevederii, reprezentanţii instituţii-
lor de profil au convenit asupra modificărilor de 
rigoare în lege, potrivit cărora va fi eliminată obli-
gativitatea de a înregistra în Moldova marfa care 
circulă din Ucraina în Transnistria. Plata la postu-
rile vamale pentru transportatorii internaţionali va 
fi aceeaşi ca şi pentru cei moldoveni.

Reprezentanţii ministerelor celor două ţări au 
decis să acorde suplimentar Moldovei 2 mii de 
autorizaţii ucrainene „Euro-2” cu plata taxelor ru-
tiere.

Un nou proiect a fost lansat re-
cent de către Misiunea OSCE în 
Moldova, în colaborare cu Centrul 
de Dezvoltare Economică şi Afa-
ceri Publice al Academiei de Studii 
Economice şi Camera de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova.  
Acesta prevede recalificarea perso-
nalului militar din Republica Mol-
dova. Astfel, în perioada septem-
brie 2010 - decembrie 2011, peste 
300 de foşti ofiţeri şi subofiţeri ai 
Armatei Naţionale, ai Serviciului 
de Grăniceri şi ai Departamentului 
Trupelor de Carabinieri se vor re-
califica pentru profesii civile, altfel 
spus, vor însuşi profesii noi. 

Primii 84 de ex-militari care 
beneficiază de acest proiect frec-
ventează deja,  începînd din 15 sep-
tembrie 2010, cursurile în dome-
niul tehnologiilor informaţionale, 
gestionării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, evaluării bunurilor imobi-
liare, precum şi cursurile de limbi 
străine. Acestea se desfăşoară în 
incinta Academiei de Studii Eco-
nomice şi a Camerei de Comerţ şi 
Industrie. Absolvenţii cursurilor 
vor obţine un certificat aprobat de 
stat şi vor beneficia de asistenţă în 
plasarea în cîmpul muncii. Supli-
mentar cursurilor academice, parti-
cipanţii vor primi sfaturi în privinţa 
pregătirii dosarelor de angajare şi a 
CV-urilor. Ei vor fi instruiţi în do-
meniul tehnicilor de intervievare 
şi vor participa la tîrguri de muncă 
special organizate.

Philip Remler, şeful Misiu-

Peste 300 de foşti militari moldoveni vor beneficia de recalificare profesională
nii OSCE în Moldova, a remarcat 
că începutul vieţii civile poate fi 
o provocare pentru cei care şi-au 
legat întreaga carieră de serviciul 

militar. ,,Însă ofiţerii militari sunt 
devotaţi şi disciplinaţi. Ca membri 
de echipă, ei sunt excelenţi, precum 
şi lideri siguri. Guvernul Moldovei 
a întreprins măsuri în vederea valo-
rificării acestor talente în cadrul so-
cietăţii civile. Misiunea OSCE are 

plăcerea să contribuie la aceasta”, 
a declarat Philip Remler. ,,Aceasta 
este prima etapă a proiectului şi este 
cea mai dificilă. Sunt sigur că prin 

eforturile noastre, ale partenerilor 
şi ale ţărilor donatoare, foştii ofiţeri 
şi subofiţeri vor trece de ea, de tran-
ziţie, către un mod de viaţă civil”, a 
mai adăugat oficialul. Vitalie Mari-
nuţa, ministru al Apărării, a reiterat 
importanţa unui asemenea proiect 

pentru toate structurile de forţă din 
ţara noastră. „Majoritatea militari-
lor în rezervă au vîrsta de 40 de ani 
şi pînă la pensionare pot începe o 

nouă activitate, o nouă carieră. Ei 
deţin abilităţi manageriale, se pot 
implica în implementarea proiec-
telor şi se pot realiza profesional 
în alt domeniu decît cel militar. 
Este binevenit faptul că, prin re-
calificare, le oferim posibilitatea 
să contribuie, în calitate de civili, 
la dezvoltarea societăţii. Sper ca 
proiectul şi cursurile predate în 
cadrul acestuia să fie un început 
pentru noua carieră a militarilor”, 
a menţionat ministrul.

În acelaşi timp, Victor Ca-
tan, ministru al Afacerilor Inter-
ne, salută realizarea proiectului 
şi îl califică drept  o posibilitate 
excelentă de a recalifica militarii 
în rezervă, oferindu-le şansa să 
însuşească noi abilităţi şi speci-
alităţi. Victor Catan susţine că 
ar fi o greşeală să nu valorificăm 
aceste resurse umane. „Guvernul 
face tot posibilul pentru a relan-
sa economia ţării şi poate utiliza 
potenţialul acestor specialişti”, a 
declarat acesta.

Gheorghe Cucu, preşedintele 
Camerei de Comerţ şi Industrie 

a Moldovei, a subliniat că institu-
ţia pe care o conduce se va impli-
ca activ în procesul de realizare a 
proiectului. „Prin intermediul Cen-
trului de Formare Continuă al CCI, 
dar şi datorită strînselor relaţii de 
colaborare cu întreprinzătorii şi 

instituţiile de învăţămînt, instituţia 
camerală va depune toate eforturile 
pentru a-şi îndeplini angajamente-
le.” El a asigurat că participanţii la 
proiect vor avea parte de servicii 
calitative, profesori înalt calificaţi, 
materiale didactice corespunzătoa-
re. „Astfel, la sfîrşitul cursurilor, 
foştii militari, carabinieri şi ofiţeri 
vor deţine cunoştinţele şi abilităţile 
necesare în noul domeniu studiat, 
pentru a se angaja la întreprinderi”, 
a precizat Cucu. De asemenea, po-
trivit sursei citate, implementarea 
proiectului este binevenită pentru 
întreaga societate, deoarece com-
paniile vor avea specialişti califi-
caţi, iar militarii care sînt trecuţi în 
rezervă şi deţin o vastă experienţă 
vor fi recalificaţi în domeniile cele 
mai solicitate de sectorul real al 
economiei, găsindu-şi mai uşor un 
loc de muncă.

Ceremonia de lansare a proiec-
tului s-a desfăşurat în incinta Aca-
demiei de Studii Economice din 
Moldova. Proiectul a fost elaborat 
în strînsă colaborare dintre Misiu-
nea OSCE în Moldova şi Ministe-
rul Apărării al Republicii Moldo-
va şi este finanţat din contribuţiile 
extrabugetare din partea Statelor 
Unite şi a Suediei. Evenimentul a 
fost organizat de către partenerii 
proiectului: Centrul de Dezvoltare 
Economică şi Afaceri Publice al 
Academiei şi Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova. 

Lilia STRîMbANU

Cu începere din anul curent, elevii de la trei licee din ţară vor 
avea posibilitatea să studieze intensiv limba germană, cu extinderea 
periodicităţii orelor de la două, în prezent, la cinci 
ore pe săptămînă, din clasa a VII-a. Acum, elevii 
au doar cîte două ore de germană pe săptămînă 
chiar din clasa întîi. 

Studierea aprofundată a limbii germane va 
fi introdusă în liceele „Mihail Kogălniceanu” şi 
„Titu Maiorescu” din capitală şi în liceul „Nikolai 
Gogol” din municipiul Bălţi. 

Un acord de intenţie în acest sens a fost semnat  
la Chişinău, de ministrul Educaţiei, Leonid Bulor, 
şi ambasadorul Republicii Federale Germania în 
Republica Molodova, Berthold Johannes. 

Leonid Bujor a menţionat, în timpul ceremo-
niei de semnare a Acordului respectiv, că elevii din cele trei licee vor 
studia aprofundat limba şi civilizaţia germană în baza curriculumu-

O delegaţie a Parlamentului R. Moldova, condusă de deputatul 
Ion Apostol, a participat la Reuniunea Forului Parlamentar al Co-
munităţii Democraţiilor care a avut loc la Washington pe 15 sep-
tembrie.

Actuala reuniune a Forului Parlamentar cu genericul „Frontiere-
le democraţiei: provocări în Europa de Est şi în America Centrală şi 
de Sud” vine să comemoreze Ziua Internaţională a Democraţiei, săr-
bătorită anual pe data de 15 septembrie potrivit Adunării Generale a 
ONU. Scopul reuniunii este de a consolida democraţia în regiunile 
învecinate SUA şi Uniunii Europene. Pe parcursul reuniunii vor fi 
puse în discuţie problemele apărute în procesul consolidării demo-
craţiei în Europa de Est şi America Centrală şi de Sud, precum şi 
soluţiile propuse de parlamentarii din SUA şi UE pentru dezvoltarea 
democraţiei în statele din regiunea respectivă. Totodată, s-a ţinut o 
videoconferinţă cu reprezentanţii Parlamentului European.

La reuniunea de la Washington au fost invitaţi Nancy Pelosi, 
preşedintele Camerei Reprezentanţilor Congresului SUA, Jerzy 
Buzek, preşedintele Parlamentului European, Emanuelis Zinge-
ris, preşedintele Forului Parlamentar al Comunităţii Democraţilor, 
preşedinţii forurilor legislative ale Georgiei şi Lituaniei, membrii 
Congresului SUA şi ai Parlamentului European, parlamentari din 
Canada, Germania, Moldova, Ucraina, Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Georgia, Mexic, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Portugalia, Su-
edia, Turcia etc., precum şi reprezentanţii mai multor instituţii de-
mocratice internaţionale.

Comunitatea Democraţiilor, fondată în anul 2000, este o coaliţie 
interguvernamentală a ţărilor democratice, care cuprinde peste 100 
de ţări, iar Forul Parlamentar al Comunităţii Democraţilor, consti-
tuit în martie 2010, este o structură informală care reuneşte deputaţi 
din statele membre ale Comunităţii Democraţiilor şi care are drept 
obiectiv cooperarea în vederea consolidării democraţiei şi a promo-
vării păcii, dezvoltării statelor pe care le reprezintă şi respectarea 
drepturilor omului în întreaga lume.

Declaraţia de constituire a forului, numită şi declaraţia de la Vil-
nius, a fost semnată din partea Republicii Moldova de Preşedintele 
Parlamentului Mihai Ghimpu, preşedinte interimar, şi de deputatul 
Ion Hadîrcă.

Forul Parlamentar s-a angajat să se întrunească cel puţin de două 
ori pe an şi să aprobe planurile de activitate şi strategiile în vederea 
dezvoltării democraţiei în lume, fiind formulate recomandări pentru 
noile democraţii sau pentru statele unde democraţia este în pericol. 
Următoarele reuniuni ale Forului Parlamentar sînt prevăzute pentru 
sfîrşitul anului curent, la Tbilisi, şi prima jumătate a anului 2011, la 
Bruxelles, informează un comunicat al Legislativului.

O delegaţie a Parlamentului R. Moldova va participa la 
Forul Parlamentar al Comunităţii Democraţiilor
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Care membri al familiei este obligat să-l în-
treţină pe altul în afară de situaţiile cînd părinţii 
trebuie să-şi întreţină copii şi invers? 

 Valentin StăVilă,
mun. Chişinău 

 la solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Capitolul 14 din Codul 
familiei se referă la obligaţia 
de întreţinere dintre membrii 
familiei. Astfel, art.86  pre-
vede că  fraţii şi surorile mi-
nore, care necesită sprijin 
material, în imposibilitatea 
întreţinerii lor de către părinţi, 
au dreptul la întreţinere de la 
surorile şi fraţii majori apţi de 
muncă care dispun de mijloa-
ce suficiente.  Acelaşi drept îl 
au surorile şi fraţii majori in-
apţi de muncă, care necesită 
sprijin material, dacă s-a sta-
bilit imposibilitatea întreţine-
rii acestora de către copiii lor 
majori apţi de muncă, de către 
soţi (foştii soţi) sau de către 
părinţi. Conform art. 87, nepo-
ţii minori, care necesită sprijin 
material, în imposibilitatea 
întreţinerii lor de către părinţi, 
au dreptul la întreţinere de la 
bunicii care dispun de mijloa-
ce suficiente. Acelaşi drept îl 
au şi nepoţii majori inapţi de 
muncă, care necesită sprijin 
material, dacă s-a stabilit im-
posibilitatea întreţinerii lor de 
către soţi (foştii soţi), copiii 
majori apţi de muncă sau de 
către părinţi. Potrivit art.88, 
bunicii inapţi de muncă, care 
necesită sprijin material, în 
imposibilitatea întreţinerii lor 
de către copiii majori apţi de 
muncă sau de către soţi (foştii 
soţi), au dreptul la întreţinere 
de la nepoţii majori apţi de 
muncă care dispun de mijloa-
ce suficiente. Părinţii vitregi 
inapţi de muncă, conform art. 
89 care necesită sprijin materi-
al, în imposibilitatea întreţine-
rii lor de către copiii lor fireşti 
majori apţi de muncă sau de 
către soţ (fostul soţ), au dreptul 
la întreţinere de la copiii vitre-
gi majori apţi de muncă care 
dispun de mijloace suficiente.  
Instanţa judecătorească este în 
drept să scutească copiii vitre-
gi de obligaţia de a-şi întreţine 
părinţii vitregi dacă aceştia 
i-au întreţinut şi educat mai 
puţin de 5 ani sau nu şi-au 
onorat obligaţiile. Articolul 90 

se referă la obligaţia copiilor 
de a-şi întreţine educatorii şi 
prevede că persoanele inapte 
de muncă, care necesită sprijin 
material şi care au întreţinut şi 
educat copii minori  au dreptul 
la întreţinere de la aceştia dacă 
ultimii au atins vîrsta majora-
tului, sînt apţi de muncă şi dis-
pun de mijloace suficiente şi 
dacă s-a stabilit imposibilita-
tea întreţinerii educatorilor de 
către propriii lor copii majori 
apţi de muncă sau de către soţ 
(fostul soţ).  Instanţa judecă-
torească este în drept să scu-
tească copiii de obligaţia de 
a-şi întreţine educatorii dacă 
aceştia i-au întreţinut şi educat 
mai puţin de 5 ani sau nu şi-au 
onorat obligaţiile.  Persoanele 
care s-au aflat sub tutelă (cu-
ratelă) sau în casele de copii 
de tip familial sînt scutite de 
obligaţiile menţionate.

Potrivit articolului 91, 
cuantumul şi modul de înca-
sare a pensiei de întreţinere 
pentru persoanele menţiona-
te la art.86-90 pot fi stabilite 
printr-un contract între părţi, 
iar dacă nu există un con-
tract între părţi, pensia de în-
treţinere se stabileşte de către 
instanţa judecătorească în 
sumă bănească fixă achitată 
lunar, ţinîndu-se cont de sta-
rea materială şi familială a 
persoanei care datorează în-
treţinere şi a persoanei care 
are dreptul la întreţinere, pre-
cum şi de alte circumstanţe 
importante.  Dacă unul dintre 
membrii familiei are dreptul 
la pensie de întreţinere con-
comitent de la mai multe per-
soane, instanţa judecătorească 
determină cuantumul acesteia 
pentru fiecare dintre cei ce o 
datorează, ţinînd cont de sta-
rea lor materială şi familială. 
Instanţa judecătorească este în 
drept să ia în considerare toate 
persoanele care datorează în-
treţinere, indiferent de faptul 
dacă acţiunea a fost pornită 
faţă de una, cîteva sau toate 
persoanele în cauză.

Codul de conduită a 
funcţionarului public este 
stabilit  de Legea nr. 25 din 
22.02.2008 şi  reglementea-
ză conduita funcţionarului 
public în exercitarea funcţiei 
publice.  Conform prevederi-
lor acestei legi, în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, func-
ţionarul public este  obligat 
să respecte Constituţia Re-
publicii Moldova, legislaţia 
în vigoare şi tratatele inter-
naţionale la care Republica 
Moldova este parte. Funcţi-
onarul public care consideră 
că i se cere sau că este for-
ţat să acţioneze ilegal sau în 

contradicţie cu normele de 
conduită trebuie să  comu-
nice acest fapt conducători-
lor săi.  Funcţionarul public 
este obligat să ia decizii şi 
să întreprindă acţiuni în mod 
imparţial, nediscriminatoriu 
şi echitabil, fără a acorda 
prioritate unor persoane sau 
grupuri în funcţie de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere 
sau origine socială.   Funcţi-
onarul public trebuie să aibă 
un comportament bazat pe 
respect, exigenţă, corectitu-
dine şi amabilitate în relaţiile 
sale cu publicul, precum şi în 
relaţiile cu conducătorii, co-
legii şi subordonaţii.  Func-
ţionarul public nu trebuie să 
determine persoanele fizice 
sau juridice, inclusiv alţi 
funcţionari publici, să adop-
te comportamente ilegale, 
folosindu-se de poziţia sa 
oficială.

Apartenenţa politică a 
funcţionarului public nu tre-
buie să influenţeze comporta-
mentul şi deciziile acestuia, 
precum şi politicile, deciziile 
şi acţiunile autorităţilor pu-
blice.  În exercitarea funcţiei 
publice, funcţionarului pu-
blic îi este interzis: 

a) să participe la colecta-
rea de fonduri pentru activi-
tatea partidelor politice şi a 
altor organizaţii social-poli-
tice;

b) să folosească resursele 
administrative pentru susţi-
nerea concurenţilor electo-
rali;

c) să afişeze, în incinta 

Codul de conduită al funcţionarului public
autorităţilor publice, însem-
ne sau obiecte inscripţionate 
cu sigla sau denumirea parti-
delor politice ori a candidaţi-
lor acestora;

d) să facă propagandă în 
favoarea oricărui partid; 

e) să creeze sau să contri-
buie la crearea  unor subdivi-
ziuni ale partidelor politice în 
cadrul autorităţilor publice. 

Funcţionarul public are 
obligaţia să-şi îndeplineas-
că atribuţiile de serviciu cu 
responsabilitate, competen-
ţă, eficienţă, promptitudine 
şi corectitudine.  Funcţiona-
rul public este responsabil 

pentru îndeplinirea atribuţi-
ilor sale de serviciu faţă de 
conducătorul său nemijlocit, 
faţă de conducătorul ierarhic 
superior şi faţă de autoritatea 
publică. Funcţionarul public 
este obligat să servească cu  
bună-credinţă autoritatea pu-
blică în care activează, pre-
cum şi interesele legitime ale 
cetăţenilor. Funcţionarul pu-
blic are obligaţia să se abţină 
de la orice act sau faptă care 
poate prejudicia imaginea, 
prestigiul sau interesele le-
gale ale autorităţii publice.

Funcţionarul public, po-
trivit atribuţiilor ce îi revin 
şi conform legislaţiei privind 
accesul la informaţie, este 
obligat:

a) să asigure  informarea  
activă, corectă şi la timp a  
cetăţenilor asupra  chestiuni-
lor de interes public;

b) să asigure accesul liber 
la informaţie;

c) să respecte termene-
le prevăzute de lege privind 
furnizarea informaţiei. Func-
ţionarul public este obligat 
să respecte limitările accesu-
lui la informaţie, în condiţi-
ile legii, în scopul protejării 
informaţiei confidenţiale, a 
vieţii private a persoanelor 
şi a securităţii naţionale, pre-
cum  şi să asigure  protecţia 
informaţiilor deţinute faţă de 
accesul, modificarea sau dis-
trugerea  lor nesancţionate. 
Comunicarea cu mijloacele 
de informare în masă în nu-
mele autorităţii publice este 
realizată  numai de către 
funcţionarul public abilitat 
cu acest drept.   

Funcţionarul public este 
obligat să asigure protec-
ţia proprietăţii publice şi să 
evite  orice prejudiciere a  
acesteia.  El este obligat să 
folosească timpul de lucru, 
precum şi bunurile aparţi-
nînd autorităţii publice, nu-
mai în scopul desfăşurării 
activităţilor aferente funcţiei 
publice deţinute.  Funcţiona-
rul public trebuie să asigu-
re, potrivit atribuţiilor ce îi 
revin, folosirea eficientă şi 
conform destinaţiei a bani-
lor publici. Acestuia  îi este 
interzis să utilizeze bunurile 
autorităţii publice pentru a 

desfăşura activităţi publicis-
tice, didactice, de cercetare 
sau alte activităţi neinterzise 
de lege în interes personal.     
Funcţionarul public care re-
prezintă autoritatea publică 
în cadrul unor organizaţii 
internaţionale, instituţii de 
învăţămînt, conferinţe, se-
minare şi alte activităţi este 
obligat să aibă  o conduită 
care să nu prejudicieze ima-
ginea  ţării şi a autorităţii 
publice pe care le reprezintă. 
Funcţionarul  aflat în depla-
sare de serviciu este obligat 
să aibă un comportament 
corespunzător regulilor de 
protocol şi să respecte le-
gile ţării gazdă. În relaţiile 
cu reprezentanţii altor state, 
funcţionarului îi este interzis 
să exprime opinii personale 
privind aspectele naţionale 
sau disputele internaţionale.  
Funcţionarului public îi este 
interzis să solicite sau să ac-
cepte cadouri, servicii, favo-
ruri sau alte avantaje care îi 
sînt destinate personal sau 
familiei, rudelor, prietenilor, 
persoanelor fizice sau juridi-
ce cu care are sau a avut re-
laţii de afaceri sau de natură 
politică, care îi pot influenţa 
corectitudinea în exercita-
rea funcţiei publice deţinute 
sau pot fi considerate drept  
recompensă în raport cu 
atribuţiile sale  de serviciu.  
Funcţionarul  poate accepta, 
conform normelor de poli-
teţe şi de ospitalitate una-
nim recunoscute, semne de 
atenţie şi suvenire simbolice 
a căror valoare nu  depăşeş-
te  un salariu minim pe ţară, 

stabilit prin hotărîre de Gu-
vern. Cadourile acceptate cu 
încălcarea prevederilor lega-
le se transmit în gestiunea 
autorităţii publice respective 
în modul prevăzut de lege. 
Dacă funcţionarului  i se 
propune un avantaj necuve-
nit, el trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a-şi  asigura 
protecţia:

a) să refuze avantajul 
necuvenit; acesta nu trebuie 
acceptat pentru a fi folosit ca 
probă;

b) să încerce să identifice 
persoana care i-a făcut pro-
punerea;

c) să-şi asigure martori, 
de exemplu, colegii de ser-
viciu;

d) să  înscrie detaliat 
aceste acţiuni într-un registru 
oficial special;

e) să raporteze imediat 
această tentativă superioru-
lui său ori, direct,  autorită-
ţilor competente;

f) să-şi  desfăşoare ac-
tivitatea în mod normal, în 
special cea pentru care i s-a 
oferit avantajul necuvenit.

Funcţionarul public este 
obligat să evite conflictul de 
interese. Orice conflict de 
interese declarat de către un 
candidat la funcţia publică 
trebuie să fie aplanat pînă la 
numirea sa în funcţie. Pro-
cedura privind declararea 
şi soluţionarea conflictelor 
de interese este reglementa-
tă de legislaţia cu privire la 
conflictul de interese. Func-
ţionarul public cu funcţie de 
conducere are obligaţia să 
promoveze normele de con-
duită şi să asigure respecta-
rea acestora de către funcţi-
onarii publici din subordine. 
În exercitarea atribuţiilor 
specifice funcţiilor publice 
de conducere, funcţionarul 
public are obligaţia:

a) să asigure egalitatea de 
şanse şi tratament în ceea ce 
priveşte cariera  funcţionari-
lor publici din subordine; 

b) să examineze şi să apli-
ce cu obiectivitate criteriile 
de evaluare a competenţei 
profesionale pentru persona-
lul din subordine, în cazul în 
care propune sau aprobă pro-
movări, transferuri, numiri 
sau eliberări din funcţii ori 
acordă stimulente materiale 
sau morale, excluzînd orice 
formă de favoritism sau dis-
criminare;

c) să evite criteriile dis-
criminatorii, de rudenie, 
afinitate sau alte criterii ne-
conforme cu normele de 
conduită prevăzute de Cod 
în accesul sau promovarea în 
funcţia publică;

d) să întreprindă acţiunile 
necesare pentru prevenirea 
corupţiei în rîndul funcţiona-
rilor publici din subordine, 
precum şi să poarte răspun-
dere pentru eşecurile surve-
nite ca urmare a îndeplinirii 
necorespunzătoare a acţiuni-
lor în cauză.

46 de încălcări legate de formarea 
preţurilor la produsele alimentare au 

fost depistate de CCCEC
Un număr de 46 de încălcări ce ţin de formarea preţuri-

lor la produsele social-importante au fost depistate în zilele de 
odihnă de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei (CCCEC) în urma unor controale inopinate la 242 
de unităţi comerciale. 

Potrivit serviciului de presă al CCCEC, în urma controa-
lelor la cele 242 de magazine ofiţerii CCCEC au stabilit depă-
şirea adaosului comercial la ulei, pîine, zahăr, carne şi hrişcă 
de la 10 bani pînă la 3,50 lei. În privinţa agenţilor economici 
care au admis majorări nejustificate au fost întocmite procese-
verbale, aceştia urmînd să achite amenzi în mărime de la 600 
la 1000 lei. Totodată, Centrul a preîntîmpinat în scris agenţii 
economici din toată ţara despre răspunderea contravenţională 
şi fiscală în cazul nerespectării legislaţiei în domeniu. 

De asemenea, oamenii legii au constatat că majorările înre-
gistrate în ultimul timp la hrişcă sînt condiţionate de creşterea 
preţului în Ucraina. 

CCCEC anunţă că pentru evitarea speculaţiilor în reţeaua 
de comerţ cu amănuntul a produselor social-importante, Cen-
trul a instituit grupuri de lucru mobile, care, începînd cu data 
de opt septembrie, zilnic monitorizează procesul de formare a 
preţurilor la aceste produse.
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezen-
tantului SRL „Internazionale-M”, pentru data de 4 octombrie 
2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4, sala 
12) în calitate de intervenient în cauza civilă nr. 3-1634/2010 
de contencios administrativ la cererea cet. Botezatu Radu şi 
alţii către Consiliul mun. Chişinău; SRL „Internazionale-M” 
privind anularea autorizaţiei nr. 553/05. 

Judecător   Nellea Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Eurotrasped”, Chi-
şinău, pentru data de 4 octombrie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Transunit” privind 
încasarea a 24 168,26 lei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea SRL „Valbor 
Trans” SC, pentru data de 5 octombrie 2010, ora 9.20, la şedin-
ţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SA ,,Donaris Group” 
SAR..

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

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea SRL „BERTA” şi SRL „SERG”, pentru data de 16 no-
iembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrîţi în procesul 
intentat la cererea BCA „INTERPRINZBANCĂ” privind de-
clararea nulă a casei de schimb valutar SRL „SERG” şi privind 
încasarea în mod solidar de la SRL „SERG”, SRL ,,I..B.B.F.” 
a pagubei.

Judecător   Aliona Roşca
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Reabţev Leonid Grigori, pentru data de 5 octombrie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea lui Cilibic Ser-
giu.

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

Judecător    I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zlatova Lilia, pentru data de 5 octombrie 2010, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului Buganţev Victor 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ştefan Niţă

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grebenicov Vladimir, pentru data de 5 octombrie 2010, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantei De Leo-
nardis Oxana privind radierea de la evidenţă.

Judecător    Ştefan Niţă

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Cabac Olga Valentin, domiciliată în Chişinău, str. V. Dicescu 
nr. 49, apt. 44, pentru data de 7 octombrie 2010, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea ÎCS „Easy Credit” SRL.

Judecător    V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Alexachin Dumitru, pentru data de 7 octombrie 2010, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Doronina Oxana 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător    Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Marcenco Mariana, pentru data de 13 octombrie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în 
calitate de reclamată în cauza civilă la acţiunea lui Plugaru Vi-
talie privind partajarea imobilului.

Judecător            Daria Suşchevici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Mardari Elena, pentru data de 4 octombrie 2010, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în 
calitate de pîrît la acţiunea lui Ioncu Mitrofan privind încasarea 
prejudiciului. 

Judecător   Sergiu Lazari
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sigalus Natalia şi 
SC „Natalex-Prosper” SRL, pentru data de 13 octombrie 2010, 
ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă cu nr. 3-3968/2010 la cererea 
BC ,,Moldova-Agroindbank” SA privind încasarea datoriei. 

Judecător         Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cebanu Tamara, pentru data de 6 octombrie 2010, ora 16.45, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   S. Iorgov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratan Liliana, domiciliată pe strada N. Dimo nr. 17/2, apt. 18, 
pentru data de 8 octombrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Straista Roman privind încasarea împrumutului.

Judecător   Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dintov Alexandru, domiciliat în Chişinău, str. Bogdan Voievod 
nr. 2A, apt. 25, pentru data de 15 octombrie 2010, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Coreţchii Iulian privind evacuarea 
din spaţiul locativ.

Judecător   Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Miron Olesea 
Eugeniu, a.n. 10.03.1981, domiciliată în Chişinău, str. N. M. 
Spătarul nr. 13, apt. 122, pentru data de 6 octombrie 2010, 
ora 14.45, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 
54/220 privind încasarea datoriei. 

 Judecător    Ion Bulhac 

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bulat Vasile, a.n. 
22.02.1954, domiciliat în comuna Cruzeşti, mun. Chişinău, 
pentru data de 15 octombrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de 
pîrît în procesul civil intentat de SA „Donaris Group” privind 
încasarea sumei. 

 Judecător    I. Mînăscurtă 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursachi Alla 
şi Bejenar Nicolai, 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 
54/365 privind încasarea datoriilor. 

 Judecător              Vladislav Clima 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bogatîreţ 
Regina, Cataraga Ion,Cataraga Marina, 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 civi-
lă intentată de APLP 54/365 privind încasarea datoriilor. 

 Judecător             Vladislav Clima 
www 

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Dobîndă Oleg, domiciliat în sa-
tul Caşunca, Floreşti, pentru data de 1 octombrie 2010, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 Augusr 1989 
nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Teodoraşcu Aliona Vasile privind stabilirea domiciliului 
copilului minor.

Judecător   Ion Rusu 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 
ale Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea 
cet. Strungaru Iaroslav Vasile, născut la 27.05.1973, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: satul Burlacu, Cahul, pentru data de 
7 octombrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă 
cu nr. 2-1184/2010 privind desfacerea căsătoriei intentată la 
cererea cet. Strungaru Tatiana. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va 
fi examinată în lipsa lui. 

Judecător   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Jenenco Nina şi Jenenco Ghenadie, pentru data de 6 oc-
tombrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 27) unde se va examina cauza civilă la cererea SA 
„Covis” către SRL „Vemasport”, Chioru V., Jenenco N., şi 
Jenenco G. privind declararea nulităţii tranzacţiei.

Judecător       Ion Druţă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Crudu Ina, pentru 
data de 14 octombrie 2010, ora 9.00 la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Morcov Stanislav privind încasarea datoriei.

Judecător     Aliona Miron 

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 procu-
rat în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.
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Senatul francez 
a aprobat legea 
referitoare la 
interzicerea 

vălului islamic 
în public 

Portul vălului islamic în 
public va fi interzis în Franţa. 
Camera superioară a parlamen-
tului francez a aprobat o lege în 
acest sens. Interdicţia va intra 
în vigoare după ce documentul 
va fi promulgat de preşedintele 
Nicolas Sarkozy.

Legea va afecta în primul 
rînd minoritatea musulmană 
din Franţa, care nu va mai putea 
purta vălul în spaţiile publice, 
inclusiv în clădirile instituţio-
nale sau pe străzi.

Promotorii interdicţiei spun 
că vălul islamic, cunoscut sub 
numele de niqab sau burcă, 
reprezintă o ameninţare pentru 
securitate. Ei mai afirmă că por-
tul islamic este în contradicţie 
cu valorile Franţei şi este împo-
triva demnităţii femeilor.

Pînă în 2015 în R. Moldova vor fi elimi-
nate toate formele grave ale muncii copilu-
lui. Aceasta constituie obiectivul principal al 
Planului Naţional de Acţiuni (PNA) privind 
prevenirea şi eliminarea celor mai grave for-
me ale muncii copilului pe anii 2011-2015, 
prezentat pe 15 septembrie, în cadrul unei 
conferinţe organizate de Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei în comun cu 
Biroul Naţional de 
Statistică.

PNA prevede cre-
area condiţiilor ne-
cesare şi modalităţi 
concrete de realizare 
eficientă a măsurilor 
de prevenire şi com-
batere a muncii copilului. Printre acestea se 
numără elaborarea cadrului normativ cu pri-
vire la munca copilului racordat la exigenţe-
le contemporane ale societăţii moldoveneşti, 
implicarea comunităţii în realizarea planu-
lui respectiv, elaborarea politicilor coerente 
pentru asigurarea integrăriii europene etc. 

La baza elaborării PNA au stat datele 
cercetării statistice ,,Activităţile copiilor” 

elaborate de Biroul Naţional de Statistică 
pentru prima dată în R. Moldova.

Potrivit studiului, în R. Moldova circa 18 
la sută din copii sînt în situaţie de muncă a 
copilului. Circa 30 la sută desfăşoară o acti-
vitate economică. Marea majoritate a copii-
lor sînt implicaţi în activităţile gospodăreşti 
din cadrul familiilor lor.

Datele studiului mai arată 
că nouă copii din zece, cu vîrste 
cuprinse între 5 şi 17 ani, con-
sideră că este firesc pentru un 
copil de vîrsta sa să lucreze. 
Majoritatea copiilor sînt antre-
naţi în muncile din agricultură 
– 95,3 la sută, ajutîndu-şi în 
special părinţii.

În acelaşi timp, circa 62 la 
sută din totalul copiilor aflaţi în situaţie de 
muncă lucrează în condiţii periculoase de 
muncă. Acestea constituie greutăţile cărate de 
copii şi condiţiile climaterice în care aceştia 
îşi desfăşoară activitatea.  O altă caracteristică 
specifică pentru munca copiilor din R. Moldo-
va este vîrsta fragedă, 5 -11 ani, la care copiii 
intră pe piaţa muncii, constiuind o pătrime din 
copiii aflaţi în situaţie de muncă.

Pînă în 2015 vor fi eliminate formele 
grave ale muncii copilului

Circa 100 de angajaţi 
ai Serviciului Vamal nu 

au trecut atestarea profesională
Mai mult de 220 de cereri au fost depuse la concursul 

de suplinire a locurilor vacante, anunţat de Serviciul Vamal. 
Posturile au devenit libere după ce aproape 100 de angajaţi de 
la opt birouri vamale nu au trecut atestarea.

Serviciul Vamal a anunţat că, pe 14-15 septembrie, 83 de 
candidaţi au fost selectaţi pentru interviu. Rezultatele con-
vorbirilor vor fi anunţate în decurs de trei zile. Însă, potrivit 
informaţiilor preliminare, doar jumătate din cei invitaţi la in-
terviu vor fi angajaţi.

În perioada iunie-august, peste 500 de angajaţi ai Servi-
ciului Vamal au fost supuşi unei atestări profesionale.
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Experţii polonezi esti-
mează că, în 2010-2011, 
Europa s-ar putea confrunta 
cu cea mai severă iarnă din 
ultimul mileniu, iar un prim 
motiv ar fi reducerea vitezei 
curentului nord-atlantic Gul-
fstream, care treptat-treptat 
nu mai încălzeşte bătrînul 
continent, potrivit portalului 
„MigNews”.

Astfel, răcirea Europei ar 
fi în directă legătură cu redu-
cerea de două ori a vitezei cu-
rentului oceanic Gulfstream 
în comparaţie cu anii trecuţi, 
consideră oamenii de ştiinţă.

În prezent, acesta nu este 
capabil să compenseze frigul 
adus de masele de aer rece 
din Arctica. Potrivit unui ex-
pert de la Institutul de Me-
teorologie şi Gospodărirea 
Apelor din Polonia, aceste 
schimbări sînt deja vizibile în 
Norvegia şi în alte cîteva ţări 
scandinave.

„În cazul în care Gul-

fstream va dispărea în totali-
tate, Europa se va confrunta 
cu o epoca glaciară, iar în 
Scandinavia este de aşteptat 
formarea unui mare gheţar”,  
susţine el.

Unii observatori apreci-
ază că una din cauzele înce-
tinirii Gulfstreamului ar fi 

avaria survenită la 22 aprilie 
la platforma petrolieră Dee-
pwater Horizon, a companiei 
BP, în Golful Mexic. Din pu-
ţul de urgenţă s-au deversat 
în ocean între 600 000 şi 760 

000 tone de ţiţei, în perioada 
dintre sfîrşitul lunii aprilie şi  
sfîrşitul lunii iulie.

Cu toate acestea, unii ex-
perţi internaţionali consideră 
că este prematur să se vor-
bească de o încetinire a Gul-
fstreamului. Anterior, ocea-
nograful NASA Josh Willis 
a demonstrat că în ultimii 18 
ani curentul oceanic a cres-
cut în intensitate şi a devenit 
chiar mai cald. De aproape 
două decenii, Josh Willis a 
colectat datele navelor de 
cercetare, precum şi înregis-
trările făcute de sateliţi care 
urmăresc suprafaţele mărilor 
şi oceanelor.

Primele informaţii de- 
spre încetinirea Gulfstream 
au apărut în 2005, cînd ocea-
nograful britanic Harry Bry-
den, de la Centrul naţional 
pentru oceanografie din Sou-
thampton (Marea Britanie) a 
publicat în revista „Nature” 
un articol cu privire la înce-
tinirea circulaţiei maselor de 
apă în Gulfstream cu 30% 
comparativ cu anul 1957. 

incredibil! Un băiat fără braţe cîntă la pian 
cu degetele de la picioare

A devenit vedetă într-o zi, cînd a participat la concursul 
de talente din China. Este vorba de un băiat fără braţe, care 
cîntă la pian cu degetele de la picioare. Băiatul se antre-

nează zilnic şi speră să cîstige 
concursul nu datorită handi-
capului, ci măiestriei cu care 
interpretează orice melodie.

Liu Wei are 23 de ani şi 
braţele amputate. Tînărul şi-a 
pierdut ambele mîni în urmă 
cu 13 ani, cînd a fost electro-
cutat în timp ce se juca de-a 

v-aţi ascunselea. Chinezul este optimist şi duce o viaţă nor-
mală. Aşa că a hotărît să se refugieze în muzică. Liu Wei a 
început să ia lecţii de pian la vîrsta de 19 ani. Primul său 
profesor l-a abandonat la scurt timp, considerînd că nimeni 
nu poate să cînte la pian cu degetele de la picioare. El însă a 
decis să înveţe de unul singur să cînte şi a reuşit. 

Băiatul a învăţat să folosească tastatura, să mănînce spa-
ghete, să se îmbrace şi chiar să-şi perieze dinţii. Toate aceste 
lucruri le face tot cu ajutorul picioarelor. A participat la con-
cursul de talente din China şi a ajuns în finală. Liu va concura 
cu alţi 39 de finalişti. Este optimist şi speră să demonstreze 
lumii întregi că viaţa trebuie trăită, indiferent de handicap.

Pierdută în lumea virtuală, şi-a lăsat copiii 
să moară de foame

„Slujba” de mamă nu se potriveşte fiecărei femei! O 
doamnă din Marea Britanie şi-a lăsat copiii să moară de foa-
me pentru că era atît de obsedată de un joc pe calculator, încît 
aproape trăia în acea lume virtuală.

Femeia, în vîrstă de 33 de ani, se juca pe calculator aproa-
pe tot timpul, pentru cîteva luni, în timp ce copiii săi erau 
lăsaţi să moară de foame. „Meniul” lor în fiecare zi era fasole 

Un adolescent britanic a primit 
interdicţie pe viaţă de a intra în SUA
Un adolescent britanic a primit interdicţie pe viaţă de a 

intra în Statele Unite. Asta după ce a trimis un mesaj elec-
tronic la Casa Albă, în care îl numea „penis” pe preşedintele 
Barack Obama. FBI a cerut poliţiştilor britanici să-i comu-
nice lui Luke Angel, în vîrstă de 17 ani, că insultele sale sînt 
inacceptabile.

Adolescentul afirmă că a trimis Casei Albe un singur 
e-mail, după ce a văzut la televizor un material despre ata-
curile teroriste de pe 11 septembrie. El mai spune că nu-şi 
aminteşte exact ce a scris pentru că era băut. Angel a afirmat 
că este „un pic extrem” din partea FBI să ia măsuri împotri-
va lui. Poliţiştii au anunţat că nu-l vor pune sub acuzare pe 
băiat.

În prezent, există circa 60 de motive pentru care o per-
soană poate primi interdicţie de a vizita America.

din conservă, pe care micuţii o mîncau rece, direct din reci-
pient, chiar cu degetele.

Casa lor era un adevărat focar de infecţie, gunoiul era 
aruncat peste tot pe podea, iar în sufragerie se aflau cada-
vrele cîinilor pe care familia îi avusese. Cei doi ciobăneşti 
germani au murit de foame, pentru că timp de două luni nu 
au mîncat nimic.

 Oroarea a fost descoperită de către un vecin care, văzînd 
ce se întîmplă în casă, s-a decis să le scrie autorităţilor, care 
au intervenit în acest caz.

la doar 7 ani, geniu al matematicii şi consilier 
al ministrului de Finanţe

Are 7 ani, dar îşi permite să îi dea sfaturi pînă şi minis-
trului de Finanţe al Angliei! Este vorba despre Oscar Selby, 
un băieţel din Anglia cotat drept unul dintre cei mai inteli-
genţi copii din lume.

De ani buni, Oscar a dat 
uitării jocurile copilariei şi 
s-a pus cu burta pe carte. Re-
zultatele nu s-au lăsat aştep-
tate. La aşa vîrstă fragedă, 
băieţelul a luat nota maxima 
la testele de matematică pe 
care le dau elevii de două ori 
mai mari decît el.

Micuţul i-a recomandat ministrului George Osborne li-
mitarea împrumuturilor către bănci obţinute din banii con-
tribuabililor, precum şi obligarea instituţiilor financiare să îşi 
plătească împrumuturile.

Oscar a răspuns inteligent şi la cea mai dificilă proble-
mă de matematică a ţării, deficitul de 170,8 miliarde de lire 
sterline. Micuţul a propus drept soluţii creşterea taxelor şi 
noi locuri de muncă. Acesta i-a mai sfătuit pe guvernanţi să 
aloce bani mai mulţi pentru îngrijirea bătrînilor, dar şi pentru 
muzică şi artă.

Maria IFTODI, 
judecător Edineţ – 55 de ani

Mult stimată doamnă Maria Iftodi, aniver-
sarea zilei dumneavoastră de naştere ne oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa acest sincer şi cald 
mesaj de felicitare. Munca nobilă ce o desfă-
şuraţi cu cinste şi demnitate vă conferă o alură 
de om destoinic al acestui neam. Să vă păstraţi 
aceste calităţi valoroase, căci de ele este nevoie 
ca dreptatea şi adevărul să triumfe.

Pentru tot ceea ce sînteţi şi pentru tot ceea 
ce faceţi vă dorim multă sănătate, puetere con-
tinuă de muncă, noi realizări încununate cu suc-
cese remarcabile. 

La mulţi ani!  
* * *

Anatolie PAhOPOL, 
judecător CA Chişinău – 50 de ani

Mult stimate domnule Anatolie Pahopol, 
sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia fru-
mosului jubileu sublime cuvinte de felicitare. 
Popasul aniversar la care aţi ajuns constituie o 
oportunitate de a pune pe cîntar succesele reali-
zate. Astfel, avansarea prin muncă, responsabi-
litate, perseverenţă, devotament în domeniul ce 
vi l-aţi ales ca destin – justiţia, vă disting ca o 
personalitate notorie.

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de reali-
zări şi bucurii, clipe cît mai durabile de satis-
facţie şi înălţare sufletească. 

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Boris Negru, doctor în drept, conferenţiar 
universitar Facultatea de Drept USM; Mihai 
Buruiană, magistru în drept, lector universitar 
Facultatea de Drept USM; Veronica Nichiten-
co, judecător Căuşeni; Nina Bănărescu, preşe-
dintele judecătoriei Edineţ; Silvia Vrabii, pre-
şedintele judecătoriei Bender; Victoria Sîrbu, 
judecător Hînceşti; Andrei Plămădeală, jude-
cător CSJ; Nicolae Costin, judecător Grigorio-
pol; Vadim Belous, judecător Soroca; Vladimir 
Rusnac, judecător Cimişlia; Anatolie Tuhari, 
vicepreşedintele judecătoriei Floreşti; Sergiu 
Osoianu, judecător Străşeni; Viorel Morari, 
procuror, şef-interimar secţie  din cadrul Procu-
raturii Generale.

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul 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
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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

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

Ne aşteaptă cea mai grea iarnă din ultimul mileniu


