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Studenţii vor 
putea vota 
oriunde

Experţii internaţionali: 
reforma justiţiei 
necesită investiţii

Ratificarea Statutului 
de la Roma – un pas spre 
integrarea europeană

12 mln de dolari 
pentru primăriile 

Moldovei din partea 
SUA 

 SUA va oferi R. Moldova 12 
mln de dolari, bani destinaţi pentru 
susţinerea autorităţilor publice lo-
cale şi reforma de descentralizare, 
dar şi pentru eficienţa energetică la 
nivel local.

„Acest acord va susţine re-
formele planificate în domeniul 
descentralizării fiscale şi adminis-
trative prin acordarea asistenţei au-
torităţilor publice locale, pentru ca 
acestea să devină mai eficiente în 
prestarea serviciilor de calitate că-
tre populaţie”, a declarat premierul 
Vlad Filat.

La rîndul său, ambasadorul 
SUA în Republica Moldova, Asif 
J.Chaudhry, a spus că asisten-
ţa acordată va sprijini Guvernul 
de la Chişinău în realizarea unui 
obiectiv-cheie care a fost stabilit 
în documentul strategic „Relansăm 
Moldova”, dar şi în descentraliza-
rea fiscală şi administrativă.

Proiectul urmează să fie im-
plementat pe o perioada de 4 ani. 
Prima parte a ajutorului, de 10 
milioane de dolari, este destinată 
pentru asistenţa tehnică şi instruire 
în vederea consolidării funcţiilor 
administrative la nivel subnaţional. 
Cea de-a doua parte, în valoare de 2 
milioane de dolari, va ajuta autori-
tăţile publice locale la planificarea 
şi implementarea măsurilor de efi-
cienţă energetică.

Situaţia social-economică din Republica Moldova, con-
flictul transnistrean şi scrutinul electoral din toamnă au fost  
principalele subiecte discutate în cadrul întrevederii  premie-
rului  Vlad Filat cu ministrul de stat al Marii Britanii, David 
Lidington, şi omologul său german, Werner Hoyer.

Premierul a făcut o trecere în revistă a paşilor întreprinşi 
în vederea stabilizării şi relansării economice, specificînd că 
în primele şase luni ale anului curent s-a reuşit obţinerea unei 
creşteri economice de peste 6,5%. 

Premierul a specificat că obiectivele Guvernului de la Chi-
şinău la capitolul integrare europeană sînt semnarea Acordu-
lui de Asociere cu Uniunea Europeană, semnarea Acordului 
de Comerţ Liber şi Aprofundat şi liberalizarea regimului de 
vize pentru cetăţenii moldoveni.

La 22 septembrie 2010, preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru 
Pulbere, a avut o întrevedere cu Christian Hegemer, directorul Institutu-
lui pentru Cooperare Internaţională al Fundaţiei germane „Hanns Seidel” 

cu sediul la München, însoţit de colegii săi Klaus Sollfrank, şeful Repre-
zentanţei fundaţiei în România, Serghei Zadornîi, şeful Reprezentanţei 
fundaţiei în Ucraina, şi Violeta Avram, asistent de proiect în Republica 
Moldova.

Fiind asociată actualului partid de guvernămînt „Uniunea Creştin-So-
cială”, Fundaţia politică „Hanns Seidel” pe plan internaţional promovează 

dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale, militînd pentru construcţia 
unor structuri democratice şi apărarea valorilor statului de drept şi socie-
tăţii civile. Ea are reprezentanţe în peste 30 de state, prin intermediul biro-

urilor sale susţinînd seminare de instruire 
privind educaţia social-politică, formarea 
instituţională, trainingul managerial.

O verigă importantă în promovarea 
colaborării internaţionale este Institutul 
condus de dl Christian Hegemer, dumnea-
lui urmînd să reprezinte Fundaţia „Hanns 
Seidel” în Moldova, al cărei Birou perma-
nent se va deschide în curînd la Chişinău. 
Pornind de la aspiraţiile europene ale ţării 
noastre, Fundaţia de la München, dar mai 
ales Institutul pentru Cooperare Internaţi-
onală al acesteia, îşi  va orienta activita-
tea de viitor spre consolidarea statului de 
drept, a instituţiilor de stat şi civice în con-
textul extinderii şi unificării europene.

În Republica Moldova, Fundaţia 
„Hanns Seidel” şi-a început activitatea 
în anul 2003, ca peste un an să semneze 
un acord de colaborare cu Academia de 
Poliţie a Ministerului Afacerilor Interne, 
organizînd ulterior diverse seminare, con-
ferinţe, schimb de experienţă în diverse 
sfere. În prezent se conturează reale acti-
vităţi de parteneriat cu Institutul de Stat de 
Relaţii Internaţionale şi Fundaţia „IDIS 
Viitorul”.

Întrucît Fundaţia germană are intenţii 
de colaborare şi cu Curtea Constituţională 
a Republicii Moldova, dl Christian He-
gemer a solicitat propuneri concrete din 
partea preşedintelui acesteia. Pentru înce-

put, oaspetele german şi-a înscris în agenda viitoarelor acţiuni în comun 
editarea unei culegeri de comentarii la articolele Constituţiei Republicii 

l Curtea Constituţională

Referitor la conflictul transnistrean, Vlad Filat a spus că 
Republica Moldova îşi doreşte reintegrarea oamenilor de pe 
cele două maluri ale Nistrului, apreciind măsurile de consoli-
dare a încrederii demarate cu suportul Uniunii Europene. 

Ministrul britanic, David Lidington, a spus că ceea ce a 
reuşit să facă Guvernul de la Chişinău  într-un an de activitate 
este impresionant şi că Republica Moldova merită toate feli-
citările.

Ministrul de stat german, Werner Hoyer, a felicitat premie-
rul pentru succesele înregistrate şi reformele demarate. Oficia-
lul a spus că Moldova este pe calea corectă. 

Interlocutorii au vorbit şi despre climatul investiţional din 
ţara noastră,  posibilităţile de atragere a oamenilor de afaceri 
străini în Republica Moldova.

Moldova, elaborarea unui nou Cod al jurisdicţiei 
constituţionale, organizarea de seminare tematice 
pentru reprezentanţii mass-media care oglindesc 
activitatea Curţii Constituţionale.
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Ministrul de stat german către premierul Vlad Filat: 
Moldova este pe calea corectă 

Perspective bune de colaborare



Cei mai mulţi dintre judecători sînt 
nevoiţi să examineze cauzele chiar 
în propriile birouri
Înghesuială şi nervi la şedinţele de judecată. Nu în ulti-

mul rînd se întîmplă din insuficienţă de spaţiu în instanţe. Cei 
mai mulţi dintre judecători sînt nevoiţi să examineze cauzele 
civile şi penale chiar în propriile birouri, printre teancurile 
de dosare.

Fiecare magistrat ar trebui să aibă propria sală de judeca-
tă. Nu este să fie însă în justiţia moldovenească.

În Moldova activează peste 400 de judecători.

Postul de profesor universitar va putea 
fi ocupat doar de persoane care deţin 
o experienţă în domeniu de cel puţin 
12 ani 
La concursul pentru ocuparea postului de profesor uni-

versitar pot participa candidaţii care au titlul de conferenţiar 
universitar şi gradul de doctor în domeniul ştiinţei corespun-
zător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de 
activitate didactico-ştiinţifică de cel puţin 12 ani. O decizie în 
acest sens a fost aprobată de către Cabinetul de Miniştri.

Conform deciziei aprobate de Guvern, viitorii lectori uni-
versitari trebuie să mai activeze cel puţin 5 ani în postul de 
conferinţiar universitar, să fie coordonatori a cel puţin două 
lucrări de doctorat.

O altă cerinţă pentru doritorii de a deveni profesori uni-
versitari este participarea lor la expoziţii republicane, inter-
naţionale, sau publicaţii ştiinţifice, metodico-didactice şi de 
creaţie de nivel republican.

De menţionat că actualul Regulament cu privire la modul 
de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt 
superior a stîrnit dezbateri aprinse între membrii Cabinetului 
de Miniştri, deoarece iniţial acesta prevedea 16 ani de ex-
perienţă pentru persoanele care doresc să obţină postul de 
profesor universitar.

Deţinuţii de la Penitenciarul
nr.15 Cricova în rol de „actori” 
şi spectatori ai teatrului de păpuşi 
În cadrul Penitenciarului nr.15 Cricova, la 20 septembrie a 

avut loc o premieră teatrală inedită, unde deţinuţii şi familiile 
acestora au avut prilejul de a asista la un adevărat spectacol 
al teatrului de păpuşi după opera „Luceafărul” de  M. Emi-
nescu. Distribuţia este reprezentată de patru actori-deţinuţi şi 
o angajată a penitenciarului.

Montarea propriu-zisă a spectacolului a început în luna 
iulie curent şi a implicat eforturile mai multor deţinuţi şi ai 
administraţiei penitenciarului din Cricova, eroii principali, 
păpuşile, fiind oferiţi de Teatrul municipal „Guguţă”, ideea 
decorului aparţinînd, la fel, condamnaţilor.

Spectatorii piesei au fost înşişi deţinuţii penitenciarului, 
precum şi familiile şi rudele acestora, care i-au vizitat în 
această zi cu ocazia sărbătoririi hramului bisericii „Naşterea 
Maicii Domnului” de pe teritoriul instituţiei de detenţie.

Proiectul îşi propune să combată stereotipurile negative 
uzuale despre deţinuţi, care persistă în societatea moldove-
nească. Scopul acestui eveniment este pozitivarea opiniei 
publice asupra persoanelor deţinute pentru a facilita ulterior 
procesul de reintregrare socială a acestora după terminarea 
perioadei de detenţie.

În Penitenciarul nr. 15 Cricova îşi ispăşesc termenul de 
privaţiune de libertate 463 de deţinuti, condamnaţi pentru cri-
me excepţional de grave.

Rusia a spus DA pentru toţi 140 
de exportatori de fructe şi legume
Lista cu cei 140 de exportatori moldoveni de fructe şi le-

gume a fost acceptată recent de autorităţile de la Moscova. 
Decizia a fost adoptată după lungi negocieri între Chişi-

nău şi Kremlin, iar în ultimele zile în capitala rusă s-a aflat şi 
ministrul moldovean al Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, care 
a purtat discuţii cu omologul său rus, Elena Skrannik. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, în 
scurt timp între cele două ministere va fi semnat un memo-
randum, în care vor fi stipulate criteriile şi condiţiile de con-
lucrare, pentru a exclude pe viitor astfel de neînţelegeri. 

Totodată, pe parcursul acestei săptămîni, un grup de spe-
cialişti de la Rosselhoznadzor va veni în Moldova pentru a 
studia activitatea întreprinderilor exportatoare de fructe şi 
legume. 

O nouă listă cu exportatori a fost întocmită după ce Ros-
selhoznadzor a anunţat, acum trei săptămîni, că doar 36 de 
producători moldoveni din 177 mai au dreptul să exporte 
fructe şi legume în Rusia. Atunci Moscova anunţa, neoficial, 
că marfa noastră ar depăşi normele admisibile de pesticide 
şi nitraţi.
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Preşedintele interimar Mihai Ghimpu a 
declarat că pledează pentru adoptarea legii 
lustraţiei, doar că la Serviciul de Informaţii şi 
Securitate (SIS) nu mai există arhiva fostului 
KGB. Este imposibil de aflat numele funcţi-
onarilor-turnători, deoarece dosarele au fost 
evacuate în anii 1990 la Tiraspol. 

„Eu şi mîine pot să propun un proiect în 
acest sens, dar directorul SIS, Gheorghe Mi-
hai, m-a informat că arhiva a fost transferată 
la Tiraspol”, a menţionat Ghimpu. 

La 20 septembrie 2010, 
ministrul Justiţiei, Alexan-
dru Tănase, a participat 
la deschiderea conferinţei 
„Notarul în calitate de organ 
al justiţiei”, organizată cu 
sprijinul Fundaţiei Germane 
pentru Cooperare Juridică 
Internaţională. 

„Notariatul are un rol 
important în justiţie, de ace-
ea Ministerul Justiţiei va 
continua să acorde susţinere 
acestei instituţii pentru a o 
moderniza şi a oferi prin ea 
cetăţenilor servicii de cali-
tate”, a declarat Alexandru 
Tănase în deschiderea con-
ferinţei. De asemenea, el a 
menţionat că la ultima şedin-
ţă  a Cabinetului de Miniştri 
a fost luată decizia de a scuti 
notarii de utilizarea aparatu-
lui de casă. Ministrul a mai 

Parlamentul a aprobat în ultima sa şedinţă 
Legea privind protejarea patrimoniului arheo-
logic. Mariana Şlapac, vicepreşedinte al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, a precizat  la o 
conferinţă de presă că documentul are drept 
scop să combată „arheologia neagră” sau să-
păturile arheologice ilegale. 

Totodată, Sergiu Musteaţă, directorul Cen-
trului de Cercetări Arheologice din R. Moldo-
va, a menţionat că în aşa-numita „arheologie 
neagră” sînt implicaţi căutătorii de comori, 
care urmăresc scopul să obţină bunuri cultura-
le şi să le vîndă pe piaţa neagră. Peste 150 de 
astfel de căutători de comori, care nu au nimic 
în comun cu cercetările ştiinţifice, au fost înre-
gistraţi în ultimii ani în republică, a specificat 
Musteaţă. 

adăugat că împreună cu un 
grup de notari a fost elaborat 
un set de propuneri care va 
sta la baza unei viitoare re-
forme notariale în Republica 
Moldova.

Conferinţa „Notarul în 
calitate de organ al justiţiei” 
continuă seria de consultări 
în domeniul dreptului notari-
al. Temele puse în discuţie se 
axează pe reforma notarială 

Alexandru Tănase a inaugurat consultările 
în domeniul notariatului

în Republica Moldova prin 
comparaţie cu experienţa de 
reformare în dreptul notarial 
din alte state în tranziţie. În 
cadrul conferinţei au fost in-
vitaţi ca piloni de moderare 
a dezbaterilor directorul exe-
cutiv al Uniunii Notarilor din 
Germania, dl dr. Eickelberg, 
directorul executiv al Came-
rei Federale a Notarilor din 
Germania, dl dr. Bormann, şi 
directorul executiv al Came-
rei Federale a Notarilor din 
Germania, dl dr. Konig.

De asemenea, în cadrul 
conferinţei va fi audiat stu-
diul cu privire la analiza eco-
nomică a notariatului, efec-
tuat de către dl dr. Knieper, 
care este unul din experţii 
care a participat la elabora-
rea Codului civil al Republi-
cii Moldova.

„SIS-ul nu 
ascultă 

telefoanele în 
prezent, iar 
informaţiile 

despre 7 aprilie 
2009 au fost 

distruse” 
În prezent, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al R. 
Moldova nu ascultă convor-
birile telefonice. Declaraţia 
aparţine directorului adjunct 
al instituţiei, Valentin Dediu, 
lansată în cadrul unei emisi-
uni la PublikaTV.

Referindu-se la informa-
ţiile despre evenimentele din 
aprilie 2009, sursa declară că 
o bună parte din materialele 
operative ale Serviciului de 
Informaţii şi Securitate de 
pînă la evenimentele din 7 
aprilie 2009 au fost distruse 
la indicaţia lui Artur Reşet-
nicov, fostul director al insti-
tuţiei. Totodată, vorbind de-
spre evenimentele din aprilie 
2009, Dediu susţine că este 
greu de spus dacă a fost o 
tentativă de lovitură de stat. 

În cadrul emisiunii  De-
diu l-a acuzat pe fostul şef al 
SIS, Valeriu Pasat, precum 
că ultimul ar fi transformat 
SIS-ul într-un SRL. „Toate 
capacităţile serviciului erau 
utilizate pentru obţinerea de 
informaţii, care nu ţineau de 
competenţa acestei instituţii. 
Ulterior, acestea erau difuza-
te în interesul unor persoane 
sau al unor partide”, a con-
chis Dediu în cadrul acele-
iaşi emisiuni. 

Artur Reşetnicov declara 
la începutul anului că actuala 
putere încearcă să manipule-
ze opinia publică. La audie-
rile din februarie, Artur Re-
şetnicov a calificat protestele 
din anul trecut ca tentativă 
de lovitură de stat. El este 
audiat în calitate de martor 
în dosarul „şapte aprilie”.

Ex-ministrul Securităţii Naţionale, Anatol 
Plugaru, a declarat anterior că o bună parte 
dintre arhivele actualului SIS, inclusiv dosa-
rele agenţilor, au fost evacuate la Tiraspol, la 
indicaţia Moscovei. Arhiva a fost predată de 
Tudor Botnaru, fostul ministru al Securităţii. 
Totodată, Plugaru susţine că mai multe dosa-
re ale unor demnitari şi funcţionari care au 
colaborat cu securitatea au fost arse chiar în 
curtea SIS.

Legea lustraţiei stopată de transferarea arhivei KGB

În republică va fi creat un cadastru, 
menit să combată „arheologia neagră”

Gheorghe Postică, viceministru al Cultu-
rii, a subliniat că noua lege prevede crearea 
Cadastrului Arheologic, care va lua în eviden-
ţă strictă patrimoniul arheologic. La acest ca-
dastru vor avea acces toate persoanele fizice şi 
juridice. În acelaşi timp, va fi fondată Agenţia 
Naţională Arheologică, organ de stat naţional 
responsabil de monitorizarea şi protejarea pa-
trimoniului respectiv. 

Legea privind protejarea patrimoniului ar-
heologic a fost votată unanim de toate fracţi-
unile parlamentare, în lectură finală. Potrivit 
lui Sergiu Musteaţă, în scurt timp, urmează a 
fi aprobate modificări la Codul penal şi la Co-
dul cu privire la contravenţiile adminsitrative, 
care vor stipula sancţiuni pentru cei care încal-
că legislaţia din domeniul culturii.

Sistemul aleatoriu de redis-
tribuire a dosarelor penale, în 
justiţia R. Moldova, este unul 
nonfuncţional. În instanţele de 
judecată continuă repartizarea 
după interese a cauzelor pena-
le, fapt dovedit prin multiple 
cauze deja cunoscute. 

Acestea sînt doar cîteva 
dintre efectele fenomenului 
corupţiei în instanţele de ju-
decată. În acest sens, un grup 
de jurişti a lansat campania 
„Juriştii şi jurnaliştii contra 
corupţiei în instanţele de jude-
cată”, în cadrul căreia jurnaliş-
tii sînt invitaţi să mediatizeze 
cazurile de corupţie, admise 
de instanţele de judecată.

Preşedintele Asociaţiei 
Obşteşti Liga pentru apărarea 
drepturilor patrimoniale „Pro 
Echitate”, Vladislav Roşca, 
susţine că fenomenul corupţiei 
în instanţele judecătoreşti din 

R. Moldova, în mod special în 
cele economice, prezintă un pe-
ricol pentru societate şi pentru 
securitatea economică a statu-
lui. Potrivit acestuia, corupţia 
reprezentată de unii judecători 

şi unii oameni de afaceri, care 
stau în spatele acestora, este în 
stare să-şi protejeze interesele 
meschine, inclusiv prin unele 
mijloace politice. Drept exem-
plu, Vladislav Roşca a adus 
sistemul de redistribuire alea-
torie a dosarelor.

Prin această campanie, 
Liga „Pro Echitate” apelează la 
jurnalişti, pentru medietizarea 
pe larg  a judecătorilor corupţi 
şi a oamenilor de afaceri care 
facilitează şi susţin deciziile 
judecătoreşti în interesul lor. 
„De mîine, juriştii de la „Pro 
Echitate” vor prezenta peri-
odic instituţiilor mass-media 
cazuri reale, bine documenta-
te, probe, care vor permite elu-
cidarea cazurilor de corupţie în 
instanţele de judecată, inclusiv 
în cele economice”, spune ju-
ristul Vitalie Ciofu.

Prin această campanie, 
Asociaţia „Pro Echitate”, îşi 
propune să contribuie la creş-
terea conştiinţei publice, să 
apere drepturile celor ce dis-
pun de drepturi patrimoniale 
şi să acorde asistenţă şi con-
sultaţie de specialitate tuturor 
cetăţenilor.

Juriştii şi jurnaliştii contra corupţiei în instanţele de judecată
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Curtea Constituţională a dat aviz pozitiv 
la dizolvarea Parlamentului, în baza solicită-
rii depuse în acest sens de către preşedintele 
interimar, Mihai Ghimpu. Potrivit Consti-
tuţiei, dacă deputaţii nu reuşesc să aleagă 
şeful statului, Legislativul este dizolvat şi 
sînt organizate alegeri anticipate. Avizul este 
definitiv, nu poate fi atacat şi va intra în vi-
goare la data publicării. Din acest moment, 
preşedintele interimar este în drept şi obli-
gat să emită un decret prin care  ar dizolva 
Parlamentul”, este verdictul Curţii Consti-
tuţionale citit de către preşedintele acesteia, 
Dumitru Pulbere.Victor Puşcas a formulat o 
opinie separată, care va fi publicată în Moni-
torul Oficial.

Puşcaş a cerut amînarea 
şedinţei

Chiar de la începutul şedinţei, judecăto-
rul Victor Puşcaş a cerut amînarea examinării 
sesizării pentru o altă zi, iar între timp Cur-
tea Constituţională să examineze rezultatele 
referendumului. „Plebiscitul poate fi declarat 
valabil, nevalabil, sau nul, iar Comisia Elec-
torală Centrală trebuie să organizeze un nou 
referendum în termen de o lună. Trebuie să 
rezolvam mai întîi această problemă”, a spus 
Puşcas.  Reprezentanţii Preşedinţiei şi Parla-
mentului nu au fost de acord cu solicitarea 
lui Victor Puşcas. Potrivit legii, şedinta poa-
te fi amînată la cererea unui magistrat, daca 

aceasta este întemeiată. „Eu cred că noi tre-
buie să încetăm să ne jucăm de-a statul. Ca 
să nu apară niciun semn de întrebare, eu nu 
văd nicio problemă să amînăm şedinţa”, a 
adăugat şi viceministrul Justiţiei, Gheorghe 
Susarenco. Juristul comuniştilor nu a fost 
de acord şi a cerut examinarea sesizării lui 
Ghimpu. După ce s-au retras în deliberare, 
magistraţii au anunţat că continuă şedinţa. 
„Se respinge demersul domnului Puşcas, de-
oarece argumentele nu sînt convingătoare. 
Şedinta continuă”, a remarcat preşedintele 
Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere.

Gheorghe Susarenco: 
„Am impresia că asistăm 

la înmormîntarea actualului 
Parlament”

Ulterior, participanţii la examinarea se-
sizării şi-au expus poziţiile pe marginea su-
biectului dizolvării Parlamentului. „Ascul-
tînd poziţia reprezentantului Preşedinţiei, am 
impresia că sîntem la înmormîntare. Asistăm 
la înmormîntarea actualului Parlament”, a 
spus, cu zîmbet, Gheorghe Susarenco. „Eu 
sînt de acord cu avizul emis, dar cred că tre-
buia de luat în calcul şi rezultatele referen-
dumului, care tot e o circumstanţă. Curtea 
nu era în drept să examineze această sesizare 
fără să se pronunţe pe rezultatele plebiscitu-
lui. Termen de dizolvare nu există. Rămîne la 

latitudinea preşedintelui”, a spus judecătorul 
Victor Puşcaş.

Dumitru Pulbere crede că lipsa unui termen 
concret în care urmează să fie emis decretul 
de dizolvare a Parlamentului este o lacună în 
legislaţia naţională. „Specialiştii internaţio-
nali se referă la maxim 3 luni cînd vorbesc 
despre termen rezonabil”, a spus Pulbere.

28 noiembrie – alegeri 
parlamentare anticipate
Alegerile parlamentare anticipate ar 

putea avea loc pe 28 noiembrie curent, po-
trivit preşedintelui interimar al Republici 
Moldova, Mihai Ghimpu. Ghimpu a făcut 
această afirmaţie la finele săptămînii tre-
cute. Amintim că, după eşecul referendu-
mului constituţional de la începutul lunii 
septembrie, Mihai Ghimpu a iniţiat proce-
dura de dizolvare a Legislativului. El a depus 
la Curtea Constituţională un demers, iar in-
stanţa a anunţat că va da un răspuns în con-
textul acestei chestiuni în termen de zece zile. 
Anterior, Mihai Ghimpu declarase că alege-
rile parlamentare urmau să fie organizate la 
14 noiembrie, iar apoi liderii Alianţei pentru 
Integrare Europeană au vehiculat data de 21 
noiembrie însă aceasta a rămas la discreţia 
preşedintelui interimar. Mai tîrziu, această 
dată însă a fost pusă sub semnul întrebării, pe 
motiv că ziua de 21 noiembrie este ziua Sf. 
Arhanghel Mihail, în care mai multe locali-

CC: Preşedintele interimar este obligat să dizolve Parlamentul
tăţi rurale din Moldova sărbătoresc hramul. 
Opoziţia comunistă a acuzat în cîteva rînduri 
Alianţa că tergiversează intenţionat dizolva-
rea actualului Parlament. Legislaţia prevede 
că alegerile trebuie să se desfăşoare în cel 

mult 60 de zile din data semnării decretului. 
Din toţi liderii AIE, numai Serafim Urechea-
nu are o părere proprie. Liderul AMN spune 
că nu are decît să se conformeze majorităţii, 
însă consideră că cea mai potrivită perioadă 
pentru alegeri este a doua jumătate a lunii 
decembrie, atunci cînd cetăţenii Republicii 
Moldova se întorc din străinătate. Totodată, 
comuniştii susţin data de 21 noiembrie pen-
tru organizarea alegerilor parlamentare an-
ticipate, precizînd doar faptul că ei au vrut 
alegeri încă un an în urmă.

S. C.

Aceasta este doar una din 
concluziile expuse în raportul 
privind procedurile existente 
pentru bugetul instanţelor ju-
decătoreşti în Republica Mol-
dova. Raportul a fost elaborat 
de către expertul internaţional 
Dragana Lukič şi prezentat 
recent, în cadrul unei întîlniri 
cu magistraţii Consiliului Su-
perior al Magistraturii. Preşe-
dintele CSM, Dumitru Vister-
niceanu, a ţinut să menţioneze 
din start importanţa pe care o 
prezintă raportul pentru ma-
gistraţi şi să mulţumească au-
toarei pentru eforturile depuse 
în formularea concluziilor şi a 
recomandărilor. El a specificat 
că nu este pentru prima oară 
cînd experţii internaţionali, 
inclusiv din partea Consiliu-
lui Europei, au avut în centrul 
atenţiei sistemul bugetar din 
justiţie. Şi de această dată, 
scopul a fost de a atenţiona în 
mod repetat asupra situaţiei 
reale care se constată la capi-
tolul respectiv. Dumitru Vis-
terniceanu şi-a exprimat spe-
ranţa că acest raport va deter-
mina strategia de mai departe 
a sistemului bugetar ce ţine de 
justiţie. „Independenţa justiţi-
ei poate fi asigurată şi garanta-
tă atunci cînd există indepen-
denţa bugetară, independenţa 
în sensul legii”, a mai adăugat 
preşedintele CSM.

În acest context, Draga-
na Lukič a evidenţiat că pro-
vocarea principală cu care 
se confruntă pentru moment 
sistemul judiciar al Moldovei 
este de a consolida reformele 
de pînă acum prin elaborarea, 

Experţii internaţionali: reforma justiţiei necesită investiţii

finanţarea şi implementarea 
unui program de moderniza-
re în întregul sistem judiciar, 
pentru a susţine transformarea 
şi a da dovadă de impact prin 
indicatori de performanţă.

Nu neagă nimeni faptul că 
cetăţenii Republicii Moldova 
au nevoie de acces adecvat la 
justiţie şi de un proces echita-
bil, iar conform prevederilor 
legislative, este obligaţia sta-
tului să asigure aceste con-
diţii. Mai ales că Republica 
Moldova şi-a manifestat în 
mod oficial disponibilitatea de 
a continua procesul de nego-
ciere a Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană. Însă 
măsură în care se realizează 
aceste deziderate lasă de dorit. 
Cel puţin aceasta este părerea 
expusă de mai mulţi experţi 
naţionali, dar şi internaţio-
nali. Din păcate, în Moldova 
nu este nici măcar o clădire 
pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii, nemaivorbind 
de alte 2 clădiri pentru instan-
ţe, pe care consiliul nu le are 
şi le închiriază. Anumite cauze 
sînt audiate chiar în oficiul ju-
decătorului, ceea ce, în opinia 
autoarei raportului, este foarte 
departe de orice standard şi nu 
asigură siguranţa şi securitatea 
părţilor implicate în proces şi 
nici a judecătorului.

După experienţa nereuşită 
cu ultima extindere a UE, asta 
deoarece cazurile Bulgaria şi 
România au fost calificate, în 
repetate rînduri, drept mai pu-
ţin reuşite, europenii plasează 
un accent sporit pe sectorul 
justiţiei. Nu este un secret că 

UE este dispusă să permită 
unei ţări să se apropie mai mult 
de ea în procesul de negoci-
eri doar dacă se face ordine 
în sectorul justiţiei. În opinia 
Draganei Lukič, europenii nu 
fac acest lucru deoarece iubesc 
foarte mult Moldova sau o altă 
ţară, ci deoarece vor să-şi pro-
tejeze hotarele de noile forme 

de crimă moderne, cum ar fi 
crima organizată, crima prin 
Internet, traficul de fiinţe uma-
ne, drogurile. Se întîmplă din 
motiv că aceste fenomene nu 
se limitează la o singură ţară, 
ci au devenit o problemă pen-
tru toate statele. Este evident 
faptul că grupările criminale 
au devenit din ce în ce mai abi-
le şi şi-au dezvoltat abilităţile 
din ce în ce mai mult. „În acest 
sens, atît sectorul justiţiei, cît 
şi cel subordonat Ministerului 
Afacerilor Interne trebuie să 
urmeze exemplul lor la capi-
tolul majorarea investiţiilor în 
scopul consolidării capacităţi-
lor şi instruirea personalului”, 
a precizat experta. Din acelaşi 
motiv, este extrem de impor-
tant ca un stat să fie suficient 
de puternic pentru a putea 
contracara aceste crime, ceea 
ce se poate realiza în cazul în 
care îşi va consolida sectorul 
judiciar, astfel încît acesta să 
fie bine dotat şi bine instruit.

Făcînd o comparaţie cu 
situaţia altor ţări care trec prin 
procesul de tranziţie, Draga-
na Lukič s-a arătat convinsă 
că dacă un expert al Comisi-
ei Europene va veni să facă o 
evaluare în cadrul procesului 
de negociere a Acordului cu 
Uniunea Europeană, acesta va 
avea o părere mai puţin pozi-

tivă despre situaţia instanţelor 
din Moldova. Deşi a ţinut să 
precizeze că este pe deplin 
conştientă de faptul că autori-
tăţile au şi alte priorităţi, cum 
ar fi învăţămîntul, contribuţii-
le socaiale, experta s-a arătat 
convinsă de faptul că dacă în-
cearcă să se facă economii pe 
seama justiţiei, cum s-a făcut 
anul trecut, se vor aduce dau-
ne pe termen lung sectorului 
justiţiei. 

Experta a ţinut să menţi-
oneze că Serbia, ţara de unde 
vine, a trecut printr-un proces 
foarte complicat de tranziţie şi 
se află încă în tranziţie. „Atît 
timp cît Serbia nu a fost dis-
pusă să investească mai mult 
în domeniul justiţiei, ea nu a 
avansat în negocierile cu UE. 
A reuşit să facă paşi în pro-
cesul de liberalizare a vizelor 
doar după ce a investit mai 
mult în justiţie”, a specificat 
Dragana Lukič. Din această 
cauză, ea şi-a manifestat înţe-

legerea faţă de situaţia compli-
cată a sistemului judiciar din 
Moldova. 

Raportul, pe lîngă reco-
mandările generale pe care le 
prezintă, mai conţine şi un alt 
set de recomandări, divizate în 
cele pe termen scurt, mediu şi 
lung, pentru a îmbunătăţi efi-
cienţa sistemului. Recoman-
dările pe termen scurt ţin mai 
mult de natură organizatorică 
şi tehnică şi sînt menite să îm-
bunătăţească lucrul în acest 
sistem. Într-un şir de alte ra-
poarte cum ar fi cel al Băncii 
Mondiale, al OSCE s-a recu-
noscut că infrasctructura fizică 
a instanţelor este de o calitate 
mult prea departe de standar-
dele europene şi trebuie să se 
facă investiţii continue şi este 
important să se implementeze 
acordul care a fost elaborat în 
cadrul proiectului Provocări-
le Mileniului. „Chiar dacă nu 
există surse sufieciente în Bu-
getul de Stat, acest lucru poate 
fi făcut prin diferite împrumu-
turi sau granturi, dar autorită-
ţile sînt obligate să găsească o 
modalitate pentru redresarea 
situaţiei. Sunt absolut sigură 
că dacă se doreşte, autorităţile 
vor putea găsi o clădire liberă 
pe care să o ofere în acest scop 
pentru CSM”, a mai punctat 
experta. De aemenea, raportul 
conţine practici şi recoman-
dări care nu necesită inves-
tiţii semnificative, cum ar fi 
îmbunătăţirea comunicării cu 
Ministerul Finanţelor, pentru 
ca plăţile să se efectueze mai 
rapid, fapt care a fost o proble-
mă pentru contabili în ultimii 
2 ani. „Sînt necesare doar cî-
teva şedinţe suplimentare ca 
să fie organizate şi să fie dis-
cutate toate aspectele tehnice 
pentru a nu permite întîrzierea 
plăţilor prin anumite greşeli 
tehnice şi a nu împiedica sis-
temul justiţiei să reauşească 
să redistribuie şi acest buget 

limitat care i se alocă”, este 
de părere autoarea. Aceasta a 
mai evidenţiat importanţa spo-
ririi capacităţilor personalului 
administrativ, care acum con-
stituie o problemă din cauza 
fluctuaţiei înalte a personalu-
lui, motivată de salariile mici. 
„Dacă ne dorim cu adevărat să 
avem o reformă semnificativă, 
atunci în afară de majorarea 
salariilor existente este nece-
sar să se majoreze şi numărul 
de personal implicat, deoare-
ce o parte a acestei reforme 
implică trecerea la programe 
bugetare sau elaborarea de bu-
gete pe bază de programe care 
au nevoie de indicatori de per-
formanţă”, a explicat Lukič. 

Mesajul principal pe care 
l-a transmis experta prin in-
termediul raportului constă în 
faptul că legislaţia într-o ţară 
nu se face de dragul Consi-
liului Europei sau al Uniunii 
Europene. „Atîta timp cît au-
torităţile nu vor înţelege că 
justiţia trebuie să devină cel 
de-al treilea pilon pe care să se 
bazeze statul şi nu vor fi dis-
puse să investească pe termen 
lung în justiţie, nu vor înţelege 
că în acest fel statul va evita 
sancţiunile pe care trebuie să 
le achite pe cauzele pierdute la 
CEDO, ţara nu va fi pregătită 
pentru anumite reforme pro-
funde. Doar cînd se va înţele-
ge că este necesară îmbunătă-
ţirea personalului instanţelor, 
a infrastructurii, precum şi a 
legislaţiei procedurale, care 
este un proces complicat şi de 
durată, doar atunci se va îm-
bunătăţi situaţia în justiţie”, a 
accentuat aceasta.

Raportul a fost elaborat şi 
publicat în cadrul proiectului 
Reforma instanţelor judecăto-
reşti, finanţat de Banca Mon-
dială prin intermediul Fondu-
lui pentru dezvoltare instituţi-
onală.

Lilia STRÎMBAnu

Independenţa sistemului judiciar în calitate de in-
stituţie de stat şi a judecătorului în calitate de garant 
al intereselor statului nu poate să se bazeze doar pe 
declaraţia constituţională precum că instanţele jude-
cătoreşti ar trebui să fie independente în activitatea 
lor. Aceasta ar trebui să fie protejată de un sistem de 
garanţii, creat pentru a stimula sistemul judiciar să fie 
independent, fapt ce se poate realiza în primul rînd 
prin majorarea alocaţiilor bugetare. 
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Pornind de la acelaşi deziderat 
integraţionist al Republicii Moldo-
va la comunitatea internaţională, 
respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale omului devine 
imperios necesară. Astfel, actele, 
tratatele şi alte documente aprobate 
în acest sens vin să confirme ataşa-
mentul statelor semnatare faţă de 
principiile democratice, accentul 
fiind pus pe valoarea şi demnitatea 
umană.

În acest context, Parlamentul 
Republicii Moldova a ratificat re-
cent, fără rezerve, cu votul a 55 de 
deputaţi, Statutul Curţii Penale In-
ternaţionale (CPI) adoptat în 1998 
la Roma. De asemenea, au fost 
adoptate amendamentele elaborate 
de către ministerul Justiţiei la Codul 
penal al Republicii Moldova  pen-
tru ajustarea legislaţiei naţionale  la 
prevederile Statutului CPI.

Curtea Penală Internaţională 
este instanţa internaţională de in-
vestigare şi judecare a persoanelor 
care se fac vinovate de comiterea 
genocidului, crimelor împotriva 
umanităţii şi crimelor de război.

Astfel, prin ratificarea Statutului 
CPI, Republica Moldova obţine po-
sibilitatea de a trage la răspundere  
persoanele care au săvîrşit infracţi-
uni  ce cad sub jurisdicţia CPI, cetă-
ţeni naţionali, străini sau apatrizi.

Această instituţie are o im-
portanţă deosebită pentru statele 

Ratificarea Statutului de la Roma – un pas spre integrarea europeană
membre ale Uniunii Europene, 
toate ţările ei acceptînd jurisdicţia                       
Curţii, ratificarea de către Republica 
Moldova  a Statutului CPI  fiind un 
angajament asumat de statul nostru 

în procesul de negociere a semnării 
Acordului de asociere cu Uniunea 
Europeană.

La rîndul lor, mai multe orga-
nizaţii neguvernamentale antrenate  
plenar în apărarea drepturilor omu-
lui au salutat decizia Parlamentului 
de ratificare a Statutului de la Roma 
al Curţii Penale Internaţionale.

Făcînd referire la importanţa rati-
ficării Statutului de la Roma al CPI, 
Coaliţia Naţională pentru Curtea 
Penală Internaţională, constituită în 
luna martie a acestui an din mai mul-

te organizaţii neguvernamentale,  
menţionează într-un comunicat 
de presă că ratificarea acestui 
statut constituie un pas extrem 
de important pentru asigurarea 
respectării drepturilor omului 
pe teritoriul Republicii Moldo-
va, dar şi a consolidării justiţiei 
internaţionale în întreaga lume. 
Prin urmare, ţara noastră a trecut 
de partea statelor care se pronun-
ţă  clar împotriva genocidului, 
crimelor contra umanităţii şi cri-
melor de război, se menţionează 
în comunicat.

Veaceslav Balan, preşedin-
tele Amnesty International Mol-
dova, coordonatorul grupului de 
lucru pentru CPI, a declarat că 
acum Republica Moldova este 
obligată să implementeze Sta-
tutul de la Roma şi să asigure, 
în caz de necesitate, o cooperare 

activă cu CPI.
Experţii în domeniu mai susţin 

că pentru consolidarea statutului ju-
ridic  al CPI şi funcţionarea acesteia 
Statul nostru trebuie să mai semne-
ze acordul care vizează privilegiile 
şi imunităţile Curţii. 

Totodată, Ion Manole, directorul 
Asociaţiei ,,Promo-Lex”, a eviden-

ţiat  că ratificările Statutului de la 
Roma  fără rezervele privind teri-
toriul  transnistrean este extrem de 
pozitivă, deoarece garantează inclu-
derea acestui spaţiu sub jurisdicţia 
CPI. Ca rezultat, locuitorilor aces-
tui spaţiu al Republicii Moldova li 
se acordă practic primele asigurări 
reale privind respectarea unor drep-
turi şi libertăţi, iar persoanele care 
se vor face vinovate de anumite cri-
me ce cad sub incidenţa jurisdicţi-
ei CPI nu se vor putea adăposti în 
această regiune.

Nu în ultuimul rînd trebuie men-
ţionat faptul că  ratificarea Statutu-
lui de la Roma a fost preconizată 
şi în planul de acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană pe 
2005-2009.

,,Deşi cu întîrziere, Parlamentul 
a făcut unul dintre cei mai impor-
tanţi paşi pentru a realiza obligaţiile 
ţării faţă de comunitatea internaţio-
nală”, a subliniat Ludmuila Popo-
vici, directorul executiv al Centru-
lui ,,Memoria”.

Organizaţiile neguvernamentale 
care fac parte din Coaliţia Naţională 
pentru CPI  au promovat ratificarea 
statutului de peste 8 ani.

În calitate de membru al CPI, 
Republica Moldova  va achita o co-
tizaţie anuală în mărime de 0,002 % 
din bugetul ţării.

Cor. Dreptul

Republica 
Moldova nu va 

intra în Uniunea 
Vamală 

„Moldova nu va intra în Uniunea Vama-
lă din care face parte Rusia, Kazahstan şi 
Belarus”, a declarat ministrul Economiei, 
Valeriu Lazăr.

Totodată, Lazăr a declarat că Moldova 
ar putea încheia negocierile privind Zona 
de comerţ liber cu Rusia, Ucraina, Arme-
nia, Belarus şi Kazahstan pînă în martie 
2011.

Ministrul Economiei a menţionat că 
este mulţumit de desfăşurarea negocieri-
lor privind Zona de comerţ liber.  Acesta a 
explicat însă că aderarea Republicii Mol-
dova la Uniunea Vamală este inacceptabi-
lă. „Următoarea etapă a dezvoltării acestei 
Uniuni va fi crearea unor structuri supra-
naţionale, iar Moldova nu este gata să 
meargă la o astfel de integrare politică.”

Lazăr a explicat că pentru Moldova 
este suficientă integrarea economică a ţării 
în limitele CSI, în baza Acordului de Liber 
Comerţ, care nu contravine procesului de 
integrare europeană.

În luna martie curent, ministrul Econo-
miei a declarat că intrarea în Uniunea Va-
mală ar deschide pentru Republica Moldo-
va posibilităţi mai mari de export în cadrul 
unei pieţe comune. La începutul lunii ulie, 
Belarus, Rusia şi Kazahstan au semnat 
declaraţia de intrare în Uniunea Vamală. 
Se presupune că pînă în 2012 va fi creat 
un spaţiu economic unic pentru Federaţia 
Rusă, Belarus şi Kazahstan, care va acce-
lera integrarea economică a acestor trei 
ţări. Ucraina nu intenţionează să adere la 
această structură. Piaţa comună a Uniunii 
Vamale reprezintă peste 170 milioane de 
oameni.

La 21 septembrie curent, a avut loc inau-
gurarea primului Congres al executorilor ju-
decătoreşti privaţi. Congresul executorilor ju-
decătoreşti constituie organul  suprem al Uni-
unii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
(UNEJ), fiind constituit din toţi membrii săi.

Invitatul special al evenimentului a fost 
Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei Repu-
blicii Moldova. 

În alocuţiunea de deschidere, A. Tănase 
a remarcat faptul că ,,liberalizarea sistemului 
de executare este una din cele mai complicate 
reforme înfăptuite pînă în prezent în sistemul 
judiciar, fiind o etapă importantă şi deose-
bit de responsabilă pentru justiţia Republicii 
Moldova”. El a mai subliniat că îşi doreşte ca 
această reformă să fie una viabilă, însă garan-
ţia reuşitei ei o constituie activitatea corpului 
de executori.

Executorii şi-au ales organele 
profesionale

Evenimentul în cauză a oferit oportunita-
tea executorilor judecătoreşti de a-şi alege or-
ganele profesionale.

Astfel, Roman Talmaci,executor judecăto-
resc din municipiul Chişinău, a fost ales, pe 
un mandat de 4 ani, Preşedinte al UNEJ. Pre-
şedintele UNEJ reprezintă Uniunea în relaţii-
le cu persoanele fizice şi persoanele juridice 
din ţară şi din străinătate, prezidează şedinţele 
Consiliului UNEJ, semnează actele consiliu-
lui, supraveghează relaţiile dintre Uniune şi 
camerele teritoriale ale executorilor, acordă 
sprijin camerelor teritoriale ale executorilor 
judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile pu-
blice centrale şi locale.

În cadrul Congresului, Roman Talmaci, 
Anatolie Bănărescu, Oxana Novicov, Vladimir 
Bezede, Svetlana Mocan, Svetlana Postovan, 
Eudochia Şevcenco au fost aleşi în calitate de 
membri ai Consiliului UNEJ. Acesta reprezin-
tă organul executiv  al UNEJ, fiind constituit 
din 7 membri aleşi pe un termen de 4 ani. Pre-
şedintele UNEJ este de drept şi preşedinte al 
Consiliului.

Reglementări privind activitatea 
de executor judecătoresc

Tot în cadrul Congresului au fost aleşi şi 
preşedinţii celor 3 Camere teritoriale ale exe-
cutorilor. Preşedintele Camerei Executorilor 
Nord a fost ales Nicolae Guşan, Preşedintele 
Camerei Executorilor Centru este  Anatol Bă-

nărescu şi Preşedintele Camerei Executorilor 
Sud a fost ales Vladislav Constantiniuc.

La fel, în cadrul congresului a fost adop-
tat statutul  UNEJ în calitatea sa de asociaţie 
profesională necomercială din care fac parte 
toţi executorii judecătoreşti din momentul în-
vestirii în funcţie. De asemenea, au fost aleşi 
executorii judecătoreşti ce urmează a fi de-
semnaţi, prin ordinul ministrului Jistiţiei, în 
componenţa Colegiului disciplinar şi membrii 
Comisiei de cenzori.

Odată cu alegerea organelor de autoadmi-
nistrare a sistemului de executare, se încheie 
ultima etapă a procesului de liberalizare a 
sistemului de executare a hotărîrilor judecă-
toreşti, prin trecerea de la sistemul de stat la 
cel privat.

Au fost aprobate taxele 
de executare a hotărîrilor 

judecătoreşti 
În altă ordine de idei, Ministerul Justiţi-

ei a elaborat regulamentul  privind modul de 
determinare a mărimii taxelor pentru efec-
tuarea actelor executorului judecătoresc şi a 
spezelor procedurii de executare care a şi fost 
adoptat recent de către cabinetul de miniştri.

Potrivit regulamentului, executorul jude-
cătoresc nu este în drept să pretindă pentru 
actele întocmite, plăţi mai mari decît cele 
stabilite în regulament. Taxele şi spezele sînt 
considerate cost al procedurii, fiind plăţile 
care acoperă costurile eforturilor şi timpului 
executorului judecătoresc şi ale personalului 
biroului său şi din contul cărora este asigu-
rată întreţinerea biroului şi alte plăţi aferente 
activităţii executorului judecătoresc.

Taxele şi spezele vor fi achitate în avans, 
în temeiul unui borderou întocmit  de exe-
cutorul judecătoresc, de către creditor sau de 
persoana care solicită efectuarea acţiunilor 
respective.

De asemenea, regulamentul stabileşte 
că vor fi scutiţi de plata taxelor  prevăzute 
creditorii în cazul documentelor executorii  
privind: încasarea pensiei de întreţinere; în-
casarea sumelor băneşti pentru repararea pre-
judiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii 
corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii  
sau prin deces, dacă repararea s-a efectu-
at sub formă de prestaţii băneşti periodice; 
restabilirea la locul de muncă; încasarea in-
demnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă şi a altor prestaţii de asigurări so-
ciale prevăzute de lege; încasarea sumelor în 
beneficiul statului şi confiscările.

La elaborarea  proiectului dat, s-a ţinut 
cont de metodologia de calcul pentru stabili-
rea costului minim al unei proceduri de exe-
cutare, recomandată de experţii PNUD şi uti-
lizată în alte state la stabilirea tarifelor pentru 
activităţile executorilor judecătoreşti. 

Cor. Dreptul

Guvernul vrea 
să blocheze scumpirea 
pîinii, prin distribuirea 
de grîu din rezerva de 
stat către producători

Guvernul vrea să blocheze 
scumpirea pîinii, prin distribuirea de 
grîu din rezerva de stat către produ-
cători. Surse guvernamentale spun 
că propunerea ar putea fi adoptată în 
şedinţa  Cabinetului Filat. Decizia ar 

urma să fie aplicată doar temporar, 
pentru firmele de panificaţie care 
acum lucrează în pierdere.

Nu ar fi prima dată cînd se aplică 
o asemenea măsură. În urmă cu un 
an, ministrul de stat Victor Bodiu 
declara că în 2008, Guvernul Gre-
ceanîi a acordat gratuit şi ilegal 9 
mii de tone de grîu combinatului de 
panificaţie din Bălţi şi întreprinde-
rii „Franzeluţa”. Bodiu promitea că 
fabricile vor fi obligate să returneze 
grîul în rezerva de stat.

Recent, la Bălţi pîinea s-a scum-
pit deja cu 25 de bani. Conducerea 
combinatului a invocat că nu îşi mai 
permite să menţină preţul vechi.
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Studenţii care nu au viză de do-
miciliu sau de reşedinţă vor putea 
vota la alegeri la orice secţie din lo-
calitatea în care învaţă. Legislativul 
a votat în lectură finală această mo-
dificare la Codul electoral. Pentru a 
vota, studenţii vor trebui să prezinte 
buletinul de identitate, carnetul de 
student şi să semneze o declaraţie pe 
propria răspundere că nu vor vota de 
mai multe ori. Deputaţii comunişti 
au criticat noile prevederi, pe care le 
consideră discriminatorii.

„Propun ca aceasă normă să fie 
exclusă, să rămînă norma anterioară 
şi să nu facem discriminări, să cream 
condiţii de pressing asupra categori-
ilor de persoane cum sînt studenţii”, 
a remarcat deputatul comunist Ana-
tolie Zagorodnîi.

„Nu este vorba de nicio discri-
minare, dar de nişte obligaţiuni ale 
statului de a crea condiţii pentru ca 
studenţii să voteze la orice secţie 
de votare în localitatea unde-şi fac 
studiile”, a adăugat preşedintele Co-
misiei parlamentare pentru numiri şi 
imunităţi, Ion Pleşca.

„Vreţi să folosiţi resursa ad-
ministrativă şi să-i obligaţi pe toţi 
studenţii să voteze la unniversitate, 
aşa cum a fost la militari, la Acade-
mia de Poliţie şi în altă parte”, este 
de părere deputatul PCRM Grigore 
Petrenco.

Studenţii vor putea vota oriunde
Cei care vor vota de 

mai multe ori riscă să 
stea după gratii

    Totodată, potrivit noilor modi-
ficări, vor fi sancţionaţi cei care vor 
încerca să falsifice alegerile. Astfel, 
persoanele care vor vota de mai mul-
te ori, vor utiliza acte de identitate 
sau buletine false vor fi sancţionate 
cu amenda de la 4 pînă la 8 mii de 
lei, sau pînă la 2 ani de închisoare. 

Scîntei în Parlament 
din cauza unui 

împrumut
Scîntei aprinse pe 17 septembrie  

în Parlament la decizia cu privire la 
împrumutul de către Moldova a 50 
milioane de dolari de la Asociaţia In-
ternaţională pentru Dezvoltare. Pro-
iectele de lege ce prevăd crearea unui 
Centru de „e-Transformare a Guver-
nării”, a unui centru de „Management 
al dezastrelor” şi un proiect ce preve-
de politici de dezvoltare pentru recu-
perarea economică a ţării, implemen-
tarea cărora necesită împrumuturi de 
aproape 50 mln USD. Majoritatea 
parlamentară a votat un proiect de 
lege ce prevede ratificarea unui acord 
de avans între Guvernul Republicii 
Moldova şi Asociaţia Internaţională 

pentru Dezvoltare pentru pregătirea 
proiectului de „e-Transformare a 
Guvernării”. Proiectul va avea două 
componente: crearea unui Centru de 

„e-Guvernare” şi crearea unei infra-
structuri comune a instituţiilor de 
stat. Costul total al proiectului este de 
15 mln USD şi va fi finanţat printr-un 
împrumut oferit de Asociaţia Interna-
ţională de Dezvoltare a Băncii Mon-
diale, cu o rată a dobînzii de 0,75 la 
sută anual. Proiectul va conduce la 
transformarea digitată a guvernării, 
ceea ce va permite prestarea mai efi-
cientă a serviciilor pentru cetăţeni şi 

oameni de afaceri. Cei care s-au îm-
potrivit au fost  comuniştii.

„Este foarte uşor de împrumutat 
şi de  a face declaraţii politice, pom-

poase. Dumneavoastră  împrumutaţi 
pe un cap, fără să vă gîndiţi cine va 
rambursa aceşti bani. Ori v-aţi resem-
nat cu pierderea referendumului şi nu 
vă mai gîndiţi la popor”, a remarcat 
deputatul comunist Iurie Muntean.

„Ne-aţi lăsat cu un deficit bugetar 
de 8 miliarde de lei, cu un contract cu 
Gazprom în care în fiecare trimestru 
se majorează preţul la gaze, cu dato-
rii la Moldova-Gaz de 2 miliarde de 

lei, cu un proiect de credit cu China 
de 1 miliard şi dumneavoastră sînte-
ţi îngrijoraţi de aceste 50 milioane? 
Noi sîntem puşi în sitaţia să mişcăm 
lucrurile înainte” a replicat preşedin-
tele Parlamentului, Mihai Ghimpu. 

„– Voi aţi creat-o”, a strigat din 
sală deputatul comunist Zinaida 
Chistrugă.

„– Cum noi dacă voi aţi guvernat 
8 ani de zile? Nu-s eu miliardar, dar 
voi. Eu am 20 de ani în politică şi 
am un apartament cu 2 odăi, dar nu 
ca dumneavostră, doamna Zinaida 
Chistrugă, vilă cu 3 etaje”, a adăugat 
Mihai Ghimpu. 

     Un alt proiect pentru care este 
nevoie de împrumuturi substanţiale 
din afară este şi cel destinat creării 
unui centru de „Management al de-
zastrelor şi riscurilor climatice în 
Moldova”. Proiectul a fost criticat 
dur de opoziţia parlamentară, care 
susţinea că serviciile pe care le-ar 
putea oferi acest centru intră în obli-
gaţiile directe ale Ministerului Me-
diului. A fost votat şi proiectul pentru 
ratificarea unui acord de finanţare 
între Guvernul Republicii Moldova 
şi Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare cu privire la politicile de 
dezvoltare şi recuperarea economică 
a ţării. Proiectul necesită un împru-
mut de peste 25 mln USD.

S. C.

Află ce salarii au 
demnitarii 
moldoveni

Preşedintele Republicii Moldo-
va este cel mai bine plătit demni-
tar. Salariul şefului statului este de  
9600 de lei. Această leafă însă nu 
este încasată astăzi de nimeni. Mi-
hai Ghimpu, care deţine interimatul 
funcţiei de preşedinte, a renunţat la 
ea şi ridică doar salariul de preşe-
dinte al Parlamentului, care este de 
8800 de lei.

În timp ce şeful statului are un 
salariu de aproape zece mii de lei, 
iar preşedintele Parlamentului – de 

aproape nouă mii, un vicepreşedin-
te al Legislativului ia opt mii de 
lei.

Un simplu deputat primeşte din 
banii publici 7100 de lei, iar şeful 
unei comisii parlamentare perma-
nente are 7700 de lei.

Pentru fiecare participare la şe-
dinţele în plen şi cele ale comisii-
lor permanente, deputaţii încasează 
suplimentar cîte 50 de lei.

Prim-ministrul Republicii Mol-
dova ridică un salariu echivalent cu 
cel al preşedintelui Parlamentului, 
iar miniştrii sînt plătiţi la fel ca şi 
deputaţii. Un viceprim-ministru 
primeşte 8000 de lei, iar vicemi-
niştrii – 6500.

Leafa primarului Capitalei 
ajunge pînă la 6 mii de lei, cu tot 
cu sporurile lunare.

Potrivit statisticilor, în Repu-
blica Moldova salariul mediu este 
de 2850 de lei, iar pensia medie pe 
ţară este de 809 lei.

Jurnaliştii trebuie să ia o atitudine mai responsabilă atunci cînd abordea-
ză subiectele sensibile ce au în prim-plan copii în suferinţă, astfel încît, prin 
mediatizarea cazurilor de abuz săvîrşite faţă de  minori să nu provoace şi 
mai multe daune. De această părere este directorul Asociaţiei Presei inde-
pendente, Petru Macovei, care a prezentat recent cel de-al doilea raport de 
monitorizare a mass-mediei în luna august, pe tema respectării drepturilor 
copilului.

Deşi comparativ cu luna iulie, se atestă o tendinţă pozitivă de prote-
jare a identităţii copiilor victime ale violenţei, totuşi experţii au întîlnit 
materiale în care a fost dezvăluit numele copiilor, al părinţilor, imaginea 
acestuia, localitatea în care trăiesc şi alte detalii care îl pot expune.

Directorul API consideră că conducătorii instituţiilor media trebuie să 
instruiască intensiv propriii colaboratori, iar editorii trebuie să verifice res-
pectarea normelor deontologice. Petru Macovei a reiterat faptul că subiectele 
sensibile, care descriu cazuri de suferinţă profundă a copiilor, sînt mediatizate 
prin prisma senzaţionalului.

„Regula de aur a unui jurnalism de calitate, cînd sînt reflectate subiectele 
ce au în prim-plan suferinţa copilului, este de a nu dăuna şi mai mult acestui 
copil”, a afirmat jurnalistul şi expertul în comunicare Ina Prisăcaru.

Printre cele mai frecvente greşeli comise de jurnalişti se numără şi lipsa 
celor două surse, nerespectarea terminologiei  (reţinut, arestat, bănuit, suspect 
etc.), încălcarea prezumţiei nevinovăţiei şi dezvăluirea datelor cu caracter 
personal ale copiilor (chipul, numele şi prenumele, localitatea, instituţia de 
învăţămînt, etc.).

De asemenea, au fost înregistrate cazuri în care imaginea copiilor în sufe-
rinţă a fost utilizată în scopuri de manipulare politică (un material din ziarul 
„Moldova suverană”) şi în cadrul materialelor de publicitate, fără ca acestea 
să fie marcate corespunzător. 

Monitorizarea a 16 instituţii media are loc pentru o perioadă de 6 luni (iulie-
decembrie), dintre care 12 ziare, 2 agenţii de presă şi 2 portaluri de ştiri. Costul 
studiului este de 20 mii dolari şi face parte dintr-un proiect pentru protecţia 
drepturilor copilului, susţinut de UNICEF.

Imaginea copilului în presă – între 
senzaţional şi responsabilitatea socială 

Şoferii microbuzelor de rută din 
Chişinău nu vor putea lua mai mult 
de 7 persoane în picioare. Direcţia 
transport a primăriei a elaborat pro-
iectul unor noi prevederi ale regu-
lamentului de transportare a pasa-
gerilor. Acestea vor intra în vigoare 

dacă vor fi acceptate şi de primarul 
general. Administratorii rutelor de 
microbuze se opun însă noilor nor-
me, spunînd că astfel mulţi  oameni 
nu ar ajunge la timp la serviciu sau 
la şcoală.

Şeful Direcţiei Transport a Pri-
măriei Chişinău i-a convocat într-o 

şedinţă pe administratorii rutelor de 
microbuze. Veaceslav Ţernă a pus 
în discuţie un proiect de dispoziţie a 
Primăriei care limitează numărul de 
pasageri fără locuri în microbuze. 

Penalităţile pentru încălcarea 
acestei prevederi vor fi dure. Dacă 
poliţia va înregistra mai mult de 3 
cazuri de depăşire a numărului de 
pasageri, maşina va fi scoasă din 
circulaţie, iar după 5 cazuri, admi-
nistratorul va rămîne fără licenţă. 

Administratorii propun deschi-
derea unui Centru în Chişinău care 
să reutileze microbuzele în aşa fel 
ca acestea să poată transporta pa-
sageri în picioare în condiţii mai 
sigure.

Oamenii au păreri împărţite 
referitor la propunerea Direcţiei 
Transport a Primăriei. 

Proiectul noilor regulamentări 
va fi transmis Primarului care ur-
mează să ia decizia finală. Ele vor 
intra în vigoare dacă primarul va 
emite o dispoziţie în acest sens.

Şoferii microbuzelor de rută din 
Chişinău nu vor putea lua mai mult 

de 7 persoane în picioare

În 2009, conform unor date statistice, Belarusul a ocupat primul loc 
la capitolul numărul emis de vize Schengen la numărul de locuitori. 
Pentru această ţară o viză Schengen a fost eliberată la 21 de cetăţeni.

Potrivit datelor statistice, printre ţările CSI, al doilea loc îl ocupă 
Republica Moldova. O viză Schengen a fost eliberată la circa 27-29 
de persoane (cifra exactă este imposibil de calculat, deoarece nu exis-
tă statistici credibile pentru regiunea transnistreană). În cazul Moldo-
vei, numărul real al cetăţenilor care au obţinut o viză este mai mare, 
deoarece un anumit număr de ţări, care sînt parte la Acordul Schen-
gen, nu au oficii consulare pe teritoriul Republicii Moldova şi o parte 
din cetăţenii Republicii Moldova obţin vize în Bucureşti sau Kiev 
(prin urmare, vizele care nu au fost obţinute  pe teritoriul Moldovei 
nu sînt reprezentate statistic). 

Pe de altă parte, trebuie menţionat că aproximativ 2/3 de vize emi-
se în Republica Moldova au destinaţia a două ţări care încă nu fac 
parte din spaţiul Schengen, şi anume Bulgaria şi România.

Republica Moldova încă nu are o ţară care i-ar oferi în mod priori-
tar vize Schengen, dar, evident, din 2012-2013, această ţară va deveni 
România care va intra în spaţiul Schengen.

În Ucraina şi Rusia o viză Schengen a fost eliberată pentru 41-43 
de persoane, în Turcia – o viză pentru aproximativ 160 de persoane, 
în China – o viză pentru 3000 de oameni.

Republica Moldova – pe locul doi la 
capitolul emiterea vizelor Schengen la 

numărul de locuitori 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Rog să vă expuneţi asupra prevederilor legale 
care se referă la răspunderea materială a militarilor.

Cătălin Roşca,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Conform articolului 4 din 
Legea cu privire la răspunde-
rea materială a militarilor care 
reglementează răspunderea 
materială limitată a militari-
lor pentru prejudiciul cauzat 
din imprudenţă în timpul înde-
plinirii obligaţiilor serviciului 
militar, militarii răspund ma-
terial în mărimea prejudiciului 
cauzat, însă nu mai mult de 
2 solde lunare de întreţinere, 
cu excepţia cazurilor de  răs-
pundere materială integrală a 
militarilor. Militarii care înde-
plinesc serviciul militar prin 
contract, culpabili de cauzarea 
prejudiciului legat de achita-
rea de către unitatea militară a 
amenzilor pentru  staţionarea 
containerelor, vagoanelor, na-
velor şi/sau automobilelor, de 
majorarea volumului lucrări-
lor îndeplinite, de vărsarea cu 
întîrziere a impozitelor şi altor 
plăţi obligatorii în bugetele 
corespunzătoare, poartă răs-
pundere materială în mărimea 
prejudiciului cauzat, însă nu 
mai mult de 2 solde lunare de 
întreţinere, dacă acţiunile lor 
nu conţin semnele componen-
ţei de infracţiune. Comandanţii 
(şefii) care prin ordinele (dis-
poziţiile) lor au încălcat modul 
stabilit de evidenţă, păstrare, 
utilizare, consum, transportare 
a patrimoniului unităţii milita-
re sau care nu au luat măsurile 
necesare pentru prevenirea sus-
tragerii, nimicirii, deteriorării, 
degradării acestuia ori pentru 
prevenirea supraplăţilor, fapt 
care a cauzat prejudiciu, sau 
nu au luat măsurile necesare 
pentru recuperarea de către 
persoanele vinovate a prejudi-
ciului cauzat unităţii militare 
poartă răspundere materială 
în limita prejudiciului cauzat, 
însă nu mai mult de 2 solde 
lunare de întreţinere, dacă ac-
ţiunile lor nu conţin semnele 
componenţei de infracţiune.  
Comandanţii (şefii) culpabili 
de eliberarea nelegitimă a 
militarului (angajatului civil) 
din serviciul militar (cîmpul 
muncii), de transferul nelegi-
tim al militarului (angajatului 
civil) la un alt loc de serviciu 
(de muncă), de numirea nele-

gitimă a militarului (angaja-
tului civil) într-o funcţie care 
nu este prevăzută de statele 
unităţii militare (schema de 
încadrare) sau într-o funcţie 
retribuirea căreia este mai înal-
tă decît a celei deţinute efectiv 
poartă răspundere materială 
pentru prejudiciul cauzat de 
efectuarea supraplăţilor rezul-
tate din eliberarea nelegitimă a 
militarului (angajatului civil), 
din transferul nelegitim al mi-
litarului (angajatului civil) la 
un alt loc de serviciu  (de mun-
că), din numirea nelegitimă a 
militarului (angajatului civil) 
în funcţie în mărimea prejudi-
ciului cauzat, dar nu mai mult 
de 2 solde lunare de întreţine-
re, dacă acţiunile lor nu conţin 
semnele componenţei de in-
fracţiune.

Articolul 5 care reglemen-
tează răspunderea materială 
integrală a militarilor prevede 
că militarii poartă răspundere 
materială în mărimea integra-
lă a prejudiciului în cazurile în 
care acesta este cauzat:

a) de lipsa, distrugerea, de-
teriorarea patrimoniului trans-
mis militarului în evidenţă 
pentru păstrare, transportare, 
eliberare, utilizare sau în alte 
scopuri;

b) de acţiunile (inacţiunile) 
militarului care conţin semnele 
componenţei de infracţiune;

c) în urma sustragerii, ni-
micirii, deteriorării, degradării 
intenţionate, consumului şi/
sau utilizării nelegitime a pa-
trimoniului unităţii militare 
sau altor acţiuni (inacţiuni) in-
tenţionate, indiferent de faptul 
dacă ele conţin sau nu semne-
le componenţei de infracţiune 
prevăzută de Codul penal al 
Republicii Moldova;

d) de către militarul care 
şi-a provocat în mod conştient 
starea de ebrietate alcoolică, 
narcotică sau toxică;

e) de acţiunile intenţionate 
ale militarului care au provocat 
cheltuieli pentru tratamentul 
în instituţiile medico-militare 
şi în alte instituţii medicale al 
militarului sau al persoanelor 
ce au suferit în urma acestor 
acţiuni.

În modul stabilit de Codul 
de executare şi de Statutul 
executării pedepsei de către 
condamnaţi, condamnatului 
care are o bună conduită şi 
a făcut eforturi simţitoare 
pentru reintegrarea socială, 
în special în cadrul activităţii 
socioeducative, învăţămîn-
tului, instruirii profesionale, 
îi pot fi aplicate următoarele 
măsuri de stimulare:

a) menţiune;
b) premierea pentru obţi-

nerea unor indicatori înalţi în 
muncă;

c) acordarea unor întreve-
deri suplimentare de scurtă şi 
de lungă durată;

d) permisiunea de a avea 
convorbiri telefonice supli-
mentare cu o durată de pînă 
la 20 de minute;

e) stingerea înainte de 
termen a sancţiunii discipli-
nare aplicate;

f) alte măsuri de stimu-
lare prevăzute de prezentul 
cod. 

În calitate de măsură de 
stimulare, condamnaţii care 
execută pedeapsa în peniten-
ciare de tip deschis pot primi 
permisiunea de a se deplasa în 
afara penitenciarului în zilele 
de repaus şi de sărbătoare ne-
lucrătoare. Măsurile de stimu-
lare se exprimă în scris şi se 
aplică de către şeful peniten-
ciarului. Menţiunea se expri-
mă, de asemenea, şi de către 
şeful detaşamentului. Premiul 
bănesc în calitate de măsură 
de stimulare se virează la con-
tul de peculiu al condamna-
tului. Întrevederile de scurtă 
şi de lungă durată se acordă 
suplimentar celor stabilite, în 
funcţie de tipul penitenciaru-
lui şi de regimul de deţinere. 
Condamnatului i se poate 
stinge înainte de termen o 
singură sancţiune disciplinară 
aplicată anterior. Încarcerarea 
şi transferarea condamnatului 
din regimul de deţinere de re-
socializare în regimul comun 
pot fi stinse înainte de termen 
numai la expirarea a 6 luni din 
ziua executării sancţiunii dis-
ciplinare.     

Constituie abateri disci-
plinare următoarele fapte:

Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare  
aplicate condamnaţilor

a) prezenţa în zone inter-
zise sau la ore  nepermise în 
anumite zone din penitenciar 
ori  nerespectarea orei de re-
venire în penitenciar;

b) tulburarea în orice 
mod a programelor socioe-
ducative care se derulează 
în  penitenciar;

c) procurarea sau deţi-
nerea de bani, bunuri  sau 
de alte valori în alte condi-

ţii decît cele  prevăzute de 
lege;

d) nerespectarea norme-
lor de igienă  colectivă sau 
individuală;

e) comunicarea cu exteri-
orul în alte condiţii  şi prin 
alte mijloace decît cele pre-
văzute de  lege;

f) utilizarea în alte con-
diţii decît cele  prevăzute de 
lege a bunurilor puse la dis-
poziţie  de administraţia pe-
nitenciarului;

g) nerespectarea oricărei 
obligaţii care revine persoa-
nei condamnate la executa-
rea pedepsei potrivit  dispo-
ziţiilor Codului de executare, 
ale Statutului executării pe-
depsei de către condamnaţi 
şi ale regulamentului de or-
dine interioară a  penitenci-
arului, după aducerea aces-
tora la  cunoştinţă dacă este 
de natură să  aducă atingere 
ordinii sau siguranţei  pe-
nitenciarului.  Răspunderea 
disciplinară nu exclude răs-
punderea penală sau civilă 
a persoanelor condamnate. 
Pentru faptele care, potrivit 
legii penale, constituie in-
fracţiuni, personalul admi-
nistraţiei penitenciarului are 
obligaţia de a sesiza procu-
rorul. În acest caz, poate fi 
aplicată, în mod provizoriu, 
una din sancţiunile menţio-
nate mai jos.  

În modul stabilit de Codul 
de executare  şi de Statutul 
executării pedepsei de către 
condamnaţi, condamnatului 
îi pot fi aplicate următoarele 
sancţiuni disciplinare:

a) mustrare;
b) antrenarea, peste rînd, 

la îngrijirea şi amenajarea în-
căperilor şi/sau a teritoriului 
penitenciarului;

c) încarcerarea:
– condamnatului deţinut 

în penitenciarul de tip des-
chis sau semiînchis - pe un 
termen de pînă la 15 zile;

– condamnatului deţinut 
în penitenciarul de tip închis 
– pe un termen de pînă la 20 
de zile;

– femeii condamnate sau 
minorului condamnat - pe un 
termen de pînă la 7 zile;

d) transferarea condam-
natului din regimul de deţi-
nere de resocializare în regi-
mul comun.

Condamnatului care be-
neficiază de dreptul de a se 
deplasa fără escortă sau în-
soţire i se poate aplica, în 
calitate de sancţiune discipli-
nară, interdicţia de a locui în 
afara teritoriului penitencia-
rului. Condamnatul care, în 
timpul executării pedepsei, 
a admis repetat abateri disci-
plinare grave sau a fost recu-
noscut vinovat de săvîrşirea 
unei infracţiuni intenţionate 
este declarat violator al regi-
mului de deţinere. Condam-
natul violator al regimului de 
deţinere execută pedeapsa în 
regimul iniţial de deţinere şi 
nu poate fi transferat în re-
gimul comun sau în regimul 
de resocializare. Legea in-
terzice încarcerarea femeilor 
gravide şi femeilor cu copii 
sugari.

Sancţiunile disciplinare 
se exprimă în scris şi se apli-
că de către şeful penitencia-
rului. Aplicarea mai multor 
sancţiuni disciplinare pentru 
o singură încălcare discipli-
nară nu se admite. La apli-
carea sancţiunii disciplinare 
se iau în considerare circum-
stanţele de fapt, persoana 
condamnatului şi compor-
tamentul lui. Condamnatul 
este informat, contra semnă-
tură, despre încălcarea care i 
se incumbă şi are dreptul de 
a da explicaţii în apărarea sa. 
Sancţiunea disciplinară se 
aplică în cel mult 10 zile, iar 
în cazul unei verificări supli-
mentare –  în cel mult 30 de 
zile de la data depistării în-
călcării. Directorul general al 
Departamentului instituţiilor 

penitenciare este în drept, în 
cazuri excepţionale, pînă la 
expirarea termenului – limită 
menţionat, să prelungească 
termenul verificării supli-
mentare cu 20 de zile. Dacă 
sancţiunea disciplinară nu a 
fost aplicată în termenul sta-
bilit sau în cel suplimentar, 
condamnatul se consideră 
absolvit de pedeapsă. Deci-
zia privind aplicarea sancţi-
unii disciplinare se aduce la 
cunoştinţă condamnatului, 
contra semnătură. Sancţiu-
nea disciplinară sub formă 
de încarcerare se execută 
în conformitate cu Statutul 
executării pedepsei de către 
condamnaţi, cu condiţia că 
raportul medical este pozitiv. 
Condamnatului încarcerat 
îi sînt interzise întrevederi-
le, convorbirile telefonice, 
procurarea produselor ali-
mentare, primirea coletelor, 
pachetelor cu provizii şi ban-
derolelor. Totodată, el bene-
ficiază de plimbări zilnice cu 
durata de o oră (condamnatul 
minor – de cel puţin 2 ore) şi 
este supus controlului medi-
cal zilnic. În caz de transfer 
într-o instituţie curativopro-
filactică, durata tratamentu-
lui condamnatului se include 
în termenul deţinerii în car-
ceră.

Sancţiunile disciplinare 
pot fi stinse sau anulate. Dacă 
în decursul unui an de la data 
executării ultimei sancţiuni 
disciplinare condamnatului 
nu i se aplică o nouă sancţi-
une, sancţiunea se consideră 
stinsă, iar condamnatul este 
considerat ca nefiind sanc-
ţionat. Sancţiunea discipli-
nară sub formă de declarare 
a condamnatului violator al 
regimului de deţinere se stin-
ge la expirarea unui an de la 
data declarării lui drept vio-
lator al regimului de deţine-
re, iar în cazul comiterii unei 
alte încălcări sancţionate de 
către şeful penitenciarului 
–  la expirarea unui an de la 
data aplicării ultimei sancţi-
uni disciplinare. Sancţiunea 
disciplinară poate fi stinsă 
înainte de termen, în calita-
te de măsură de stimulare, 
în modul stabilit. Sancţiunea 
disciplinară stinsă nu pro-
duce efecte juridice pentru 
condamnat. Sancţiunile dis-
ciplinare aplicate pot fi anu-
late prin hotărîrea definitivă 
a instanţei de judecată, prin 
decizia Departamentului in-
stituţiilor penitenciare, emisă 
în cadrul controlului departa-
mental realizat prin dispozi-
ţia scrisă a şefului penitenci-
arului. Plîngerea  împotriva 
deciziei privind aplicarea 
sancţiunii disciplinare se 
examinează în conformitate 
cu prevederile Codului de 
procedură penală. Plîngerea 
depusă nu suspendă execu-
tarea sancţiunii disciplina-
re, cu excepţia încarcerării. 
În cazul în care sancţiunea 
disciplinară a fost anulată, 
condamnatul se consideră ca 
nefiind sancţionat.
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2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea SRL „Ciocolate-
Media”, pentru data de 21 octombrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,Elan Poligraf”.

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 reprezentantului SRL „Flexograf-Com” şi ÎI „Petrache 
Doina”, pentru data de 28 octombrie 2010, ora 11.20, la şedin-
ţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de ICS „Express Leasing” 
SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Eco Delta”, pentru data de 1 no-
iembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată la cererea SRL ,,Duo-Ego” privind încasarea sumei 
de 14 111,90 lei.

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

Judecător                                          Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Harbuz Olga, pentru data de 7 octombrie 2010, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Harbuz Ştefan privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Fortun Ion, pentru data de 8 octombrie 2010, ora 9.40, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea reclamantului SRL „Duo-Ego” privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Ştefan niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rojca Grigori, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 9.15, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Leonid Nichifor privind de-
clararea nulităţii actului juridic.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Burdin Alexandr, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Strat Ivan privind încasarea 
sumei şi a cheltuielelor de judecată.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Baleva Irina, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 11.50, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Balev Gheorghii privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea „In-
telcons Prim” SRL cu sediul în Sîngera mun. Chişinău, str. 
Schinoasa nr. 2, pentru data de 12 octombrie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Zavulan Maria privind 
restituirea pagubei.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Verdeş Alexandru, pentru data de 20 octombrie 2010, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în 
calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea lui Ţăruş Du-
mitru către Mihai Iurie şi Verdeş Alexandru privind încasarea 
pagubei.

Judecător                                              Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tudor Elena, pentru data de 22 octombrie 2010, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pî-
rît în cauza civilă la acţiunea reclamantului ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   Ştefan niţă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Steopin Ion Ion, domiciliat în Chişinău, str. Paris nr. 53/3, 
apt. 14, pentru data de 20 octombrie 2010, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Platon Evghenia şi Rotaru Ruslan 
privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ. 

Judecător  Oleg Sternioală

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nastas Ion, pentru 
data de 20 octombrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă cu nr. 2-2101/2010 la cererea cet-lor: Vioară Tamara, Vioară 
Liliana, Vioară Corneliu către Vioară Valeriu, Vioară Mihai, 
Nastas Ion privind declararea nulă a contractului de locaţiune 
şi apărarea dreptului de proprietate. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gavrilova Natalia, a.n. 1954, domiciliată în Chişinău, bdul 
Moscovei nr. 15/2, apt. 77, pentru data de 4 octombrie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea APLP 52/170 privind 
încasarea datoriei.

Judecător     Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sîtari Viorica, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea APLP–52/170 privind încasarea su-
mei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Parabina Sergiu 
Vasile, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea înaintată de Parabina Tatiana Simion privind 
împărţirea imobilului.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea a SC „Tver-Trans” 
SRL, ÎM „UCRGAZ” SRL, a cet. Tverdohleb Serghei, pentru 
data de 13 octombrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea depusă de ÎCS „Express Leasing” SRL privind rezili-
erea contractelor, revendicarea bunurilor şi încasarea datoriei.

Judecător                  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vacarciuc Vitalie şi Vacarciuc Veronica, pentru data de 18 oc-
tombrie 2010, ora 14.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 7) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea lui Brun-
ştein Ghenadie privind încasarea datoriei.

Judecător       Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
SA „Dovas”, pentru data de 15 octombrie 2010, ora 9.15, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde se va 
examina cauza civilă la acţiunea ÎCS „Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător                        Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Boreţi Galina, pentru data de 15 octombrie 2010, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde se va 
examina cauza civilă la acţiunea ÎCS „Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
SIA „Aroma Floris” şi cet. Leva Simion, pentru data de 18 
octombrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 27) unde se va examina cererea cet. Chiriac Andrei 
privind încasarea datoriei.

Judecător   Ion Druţă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dercaci Veaceslav 
Vasile, a.n. 08.05.1957, originar din satul Cişmichioi, Vulcă-
neşti, pentru data de 12 octombrie 2010, ora 14.15, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317) în calitate de 
pîrît în procesul civil intentat de DPDC Ciocana, Dercaci Irina 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător   Ludmila Cernei 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Condratiuc Gali-
na Grigore, a.n. 24.09.1974, pentru data de 15 octombrie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 317) în calitate de pîrît în procesul civil intentat de DPDC 
Ciocana privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător   Ludmila Cernei 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Melnic Evgheni 
Vasile, loc. s. Ilenuţa, Făleşti, pentru data de 8 octombrie 2010, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 
9) în calitate de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător  Lilia Trocin 

www
 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet-lor Nichifor 

Pavlina şi Nichifor Elena, domiciliate în or. Făleşti, str. Ştefan 
cel Mare nr. 29, apt. 5, pentru data de 12 octombrie 2010, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 2) în 
calitate de pîrîte în cauza civilă la cererea reclamantului Vlaicu 
Valeriu privind restituirea împrumutului.

Judecător  Valentin Trişnevschi 
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Rusu Galina, domiciliată în or. 
Hînceşti, str. Mihai Viteazul nr. 2/A şi a SRL „Fabula”, pentru 
data de 13 octombrie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 3) în calitate de pîrît/copîrît 
în cauza civilă nr. 2-206 la cererea ÎCS „Express Leasing” SRL 
privind revendicarea bunului şi încasarea datoriei.

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

Judecător  S. Balaban 
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Ceban-Negru 
Liubovi cu ultimul domiciliu cunoscut satul Găvănoasa, Ca-
hul, pentru data de 15 octombrie 2010, ora 8.15, la şedinţa de 
judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 213) în calitate de 
pîrît în dosarul civil cu nr. 2-1330/2010 la acţiunea lui Cara-
ceban Nicolai către Ceban-Negru Liubovi privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător  Ion Cotea 
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Arteni Serghei 
cu ultimul domiciliu cunoscut satul Tătărăşti, Cahul, pentru 
data de 15 octombrie 2010, ora 8.25, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 213) în calitate de pîrît în do-
sarul civil cu nr. 2-1336/2010 intentată de Arteni Diana către 
Arteni Serghei privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ion Cotea
www

Judecătoria Cantemir solicită prezentarea cet. Nacu Iurie, 
domiciliat în satul Cociulia, Cantemir, pentru data de 26 oc-
tombrie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (Cantemir, str. 
Testemiţanu nr. 2, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă îna-
intată la cererea ÎCS „Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei de bani.

Judecător  Tudor Berdilă

Citaţii în judecată

OMS: Circa 40 de tineri mor zilnic 
în Europa din cauza violenţei

Circa 40 de tineri, cu vîrste cuprinse între 10 şi 29 de ani, 
mor zilnic în Europa din cauze violente, iar patru din 10 decese 
au fost produse de arme albe, a emis o alertă Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii (OMS), care precizează totodată că 9 din 10 
morţi ar fi putut fi evitate, transmite „Efe”.

Potrivit unui raport al Biroului Regional pentru Europa al 
OMS, peste 15 000 de tineri mor anual în mod violent, o situ-
aţie invers proporţională cu nivelul de dezvoltare a ţării şi cu 
accesul la sănătate publică. 

Violenţa înregistrată între persoane este cea de-a treia ca-
uză provocatoare de moarte în Europa, în rîndul tinerilor cu 
vîrste între 10 şi 29 de ani, iar 40 la sută dintre crime – în jur de 
6000 anual – sînt comise cu arme albe, un procent mai ridicat 
decît în cazul deceselor produse cu arme de foc sau din alte 
cauze, cum ar fi strangularea. 

„Avem multe lucruri de învăţat de la ţările care au înregis-
trat un succes în procesul de prevenire a violenţei. Dacă toate 
statele ar atinge cele mai scăzute cote ale criminalităţii din re-
giune, Europa ar putea salva viaţa a 13 000 de tineri anual”, a 
spus Zsuzsanna Jakab, directorul regional al OMS. 

Cu un procent de 0,47 la sută în ceea ce priveşte decesele 
violente la fiecare 100 000 de tineri, în perioada cuprinsă între 
2004 şi 2006, Germania are cel mai scăzut indice, urmată fiind 
de Armenia, cu 0,5 la sută; Austria, cu 0,54 la sută; Republica 
Cehă, cu 0,55 la sută şi Marea Britanie, cu 0,58 la sută. 

AnunŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi Regulamentul privind modul de promova-
re în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al Pro-
curorilor comunică că, la şedinţa din 21.09.2010, a fost 
anunţat concursul pentru suplinirea posturilor vacante 
de: procuror în procuratură în următoarele procuraturi 
teritoriale: Basarabeasca, Călăraşi, Leova, Briceni, Ocni-
ţa, Şoldăneşti, Taraclia, Vulcăneşti, Căuşeni, Donduşeni, 
precum şi de adjunct al procurorului r-lui Nisporeni şi ad-
junct al procurorului r-lui Cantemir (Hotărîrea CSP  nr.2-
3d-340/10).

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 
22-14-44) pînă la 21 octombrie 2010.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, e-mail: i.virlan@procuratura.md.
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Dumitru Chebac, preşedintele CA 
Cahul – 50 de ani 

Mult stimate domnule Dumitru Chebac, 
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumnea-

voastră de naştere din acest an. Sîntem onoraţi să 
vă adresăm cu ocazia frumosului jubileu acest sin-
cer mesaj de felicitare. Popasul aniversar la care aţi 
ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cîntar 
succesele obţinute. Astfel, avansarea prin muncă, 
responsabilitate, perseverenţă, devotament  în do-
meniul ce vi l-aţi ales ca destin – justiţia, vă deter-
mină inconfundabilitatea.

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

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  
Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar 
universitar Facultatea de Drept USM; Diana Lazăr, 
magistru în drept, lector universitar Facultatea de 
Drept USM; Cristina Popovici, laborant superior 
catedra ,,Drept Constituţional şi Administrativ” Fa-
cultatea de Drept USM; Victor Burac, magistru în 
drept, lector universitar Facultatea de Drept USM; 
Vitalie Stati, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar Facultatea de Drept USM; Alexandra Peni, 
preşedintele judecătoriei Ceadîr-Lunga; Svetlana 
Caitaz, vicepreşedintele CSJ; Grigore Druguş, 
vicepreşedintele CA Bender; Iurie Moldovan, vi-
cepreşedintele judecătoriei Anenii Noi; Grigori 
Colev, judecător Comrat; Serghei Bodiu, judecă-
tor Ocniţa; Vasile Selevestru, judecător Orhei; Isai 
Sîrcu, procuror, şef secţie Procuratura Generală, Vi-
talii Cebotari, procuror Cantemir.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista naţională  de drept

Te gîndeşti cu emoţie la în-
trebările care îţi vor fi puse la 
interviu? Te poţi aştepta ca an-
gajatorul să vrea să ştie lucruri 
„de rutină”, cum ar fi: „Unde 
te vezi peste cinci ani?” 
sau lucruri mai colorate, 
ca de exemplu: „Ce animal 
este mai apropiat de perso-
nalitatea ta?” Indiferent de 
răspunsurile tale, trebuie 
să ştii că există întrebări 
„tabu”, considerate discri-
minatorii şi chiar abuzive.

Vîrsta, locul naşterii, 
rasa, cetăţenia, religia sau 
orientarea sexuală, iată 
numai cîteva dintre teme-
le care, odată abordate în 
cadrul unui interviu, sînt 
considerate un „atac” di-
rect la drepturile tale. De 
pildă, dacă mergi la un 
interviu în Anglia şi eşti 
întrebat: „Eşti cetăţean 
britanic?” se consideră 
discriminare, dar dacă eşti 
întrebat: „Ai permis de mun-
că în Marea Britanie?”, atunci 
nu mai poţi ocoli răspunsul.

Iată cîteva exemple de 
„curiozităţi” pe care angaja-
torul le poate avea în ceea ce 
te priveşte şi pe care tu nu eşti 
obligat să i le satisfaci:

– Cîti ani ai?
– Eşti cetăţean român?
– Consumi băuturi alcoo-

lice?
– Fumezi?

– Ce religie ai?
– Eşti căsătorit/ă?
– Eşti divorţat/ă?
– Ai prieten/ă?
– Eşti însărcinată?

– Ai copii? Cîţi?
– Plănuieşti să ai copii?
– Eşti membru al vreunui 

partid?
– Ai vreo problemă de să-

nătate?
– Ai vreo dizabilitate?
– Ai suferit condamnări?
– Cu ce se ocupă părinţii 

tăi?
– Ce greutate ai?
În general, întrebările dis-

criminatorii referitoare la sex, 

religie, rasă, naţionalitate, 
interes politic, vîrstă, situaţie 
familială, sănătate sînt inter-
zise în cadrul unui interviu, 
susţin experţii.

Totuşi răspunsurile la 
unele dintre întrebările de 
mai sus nu sînt un secret 
pentru angajator. Motivul? 
La o mică analiză, răspunsu-
rile pot fi foarte uşor găsite în 
CV, pentru că în general un 
CV conţine datele personale, 
ca de exemplu starea civilă, 
naţionalitatea, vîrsta. Consi-
der că printr-o abordare cît 
mai deschisă în cadrul unui 
interviu aceste informaţii pot 

veni de la sine, fără a fi nevo-
ie de întrebări directe, ca cele 
de mai sus. De exemplu: „Ce 
părere aveţi despre fumatul în 
încăperi închise?” sau „Cum 

aţi rezolva cazul unui 
angajat care consumă 
alcool în timpul servi-
ciului?”.

Aşadar, este impor-
tant să ştii cînd anume 
un angajator îţi încalcă 
drepturile, dar pe de 
altă parte te poţi trezi 
într-o discuţie libe-
ră, cînd tu însuţi oferi 
toate informaţiile, ceea 
ce nu este neapărat rău 
sau în defavoarea ta, 
întrucît intenţiile celui 
cu care susţii interviul 
pot fi sincere.

Există şi situaţii 
în care este important 
pentru angajator să 
confirme dacă respec-
tivul candidat poate 

desfăşura activitatea pentru 
care este recrutat. Pentru un 
job în care angajatul trebuie 
să desfăşoare activităţi fizi-
ce, spre exemplu, detaliile 
legate de abilităţile fizice 
ale acestuia sînt extrem de 
importante. Depinde însă de 
abilităţile angajatorului să 
acceseze aceste informaţii, 
fără a fi nevoit să adreseze 
întrebări interzise, explică 
experţii.

Dat afară din universitate pentru că 
îi miroseau picioarele

Un student la filozofie de la o universitate din Olanda a 
fost exmatriculat de la cursuri în urma plîngerilor profesori-
lor legate de mirosul insuportabil al picioarelor sale.

Teunis Tenbrook a fost exmatriculat de la Universitatea 
Erasmus din Rotterdam, după ce profesorii s-au plîns că e 
imposibil să studiezi în mirosul respectiv.

Studentul şi-a cîştigat în cele din urmă dreptul de a par-
ticipa la cursuri în urma unui proces ce a durat aproximativ 
10 ani.

Judecătorul a decis că „profesorii şi alţi studenţi vor tre-

bui să se ţină cu mîinile de nas şi să suporte”, pe motiv că nu 
este un motiv serios pentru a da afară un student de la curs. 
„Chiar dacă nu am putut participa la curs, am continuat stu-

diile în bibliotecă, însă şi de acolo m-au 
eliminat”, a spus Tenbrook în faţa judecă-
torilor.

Universitatea are însă un avantaj din 
toată povestea: zeci de cărţi pe care studen-
tul nu le-a putut returna din cauza faptului 
că a fost exmatriculat vor fi acum returnate.

Universitatea a anunţat însă că de acum 
încolo studenţii care au astfel de probleme 
vor fi amendaţi.

Впервые в Молдове была издана книга Богдана          
Тигиняну «По полю чудес».

Будучи, в недавнем прошлом, студентом Молдавско-
го Государственного Университета, автор попытался 
донести до нас ту самую  сторону студенческой жизни, 
о которой «не говорят и даже не учат в школе» и без ко-
торой немыслима студенческая жизнь. Тут и реальные 
общежитские истории, и сессионные курьезы, и студен-
ческая дружба, и взаимовыручка, …трагедия.

Одним словом, читайте, если вам интересна жизнь в 
общежитиe и закулисные истории филологического фа-
культета.

Контакт: tigbogdan@mail.ru   

Păcălesc moartea cu „Jocul trenului”! 
Nouă modă extremă în Columbia

Tinerii din Columbia au un nou joc preferat care le pune 
viaţa în primejdie la modul cel mai serios.

Se aşază între liniile de cale ferată în timp ce trenul trece 
deasupra lor. Sar între linii chiar în ultima secundă, cînd trenul 
se află la numai cîţiva metri distanţă.

Jocul acesta este o nouă modă în ţară; 
are şi un nume – „Jocul trenului”. Zeci de 
tineri sînt cuprinşi de febra acestui joc al 
morţii.

Se pare că noua modă a fost declanşa-
tă de filmuleţe apărute pe Internet în care 
tineri din alte colţuri ale lumii fac acest lu-

cru. Columbienii nu s-au lăsat mai prejos, iar la ei jocul tinde 
să devină o practică generală.

Autorităţile sînt ingrijorate. Au fost înregistrate pînă acum 
cîteva accidente – tineri grav răniţi, rămaşi fără degete – şi se 
tem că în curînd se vor înregistra şi decese.
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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 Întrebări abuzive, pe care angajatorul nu 

are voie să ţi le pună la interviu 

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