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„M-am bucurat de serviciile 
unui colectiv profesoral 
extraordinar, cu iniţiativă şi 
profesionalism de invidiat”

ANUNŢ
Transparency International în colaborare  

cu Uniunea Juriştilor din Moldova (UJM) or-
ganizează în octombrie 2009 conferinţa cu tema: 
„Monitorizarea politicilor anticorupţie în 
Republica Moldova”. Subiectele vor fi prezen-
tate pe  trei paliere  - politic, economic şi juridic. 
Doritorii de a participa la conferinţă  sînt invitaţi 
să prezinte tezele (în variantă electronică, volum 
ce  nu va depăşi 2 pagini  de format A4) la Trans-
parency International. Data limită de prezentare  a 
tezelor  - 1 octombrie 2009. Materialele conferin-
ţei vor fi publicate într-o culegere specială care va 
fi prezentată în cadrul conferinţei.

Pentru contacte: 
Transparency International – Moldova, 

str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 2003, 2004, 
tel. 23-78-76, 2034-85, email office, 

transparency.md. 
Persoane de contact Efim Obreja, Iana Spinei. 

Persoanele interesate ne pot contacta şi la 
tel. 57-76-90 (redacţia ziarului „Dreptul”); 

tel. 59-50-05 (anticamera UJM).
Comitetul organizatoric

15 septembrie – 
Ziua Internaţională a 
Democraţiei –  este o 
reafirmare a angaja-
mentului comunităţii 
internaţionale de a 
construi societăţi par-
ticipative şi deschise, 
bazate pe statul de 
drept şi pe drepturi-
le fundamentale ale 
omului. 

Democraţia nu este 
un scop în sine; aceas-
ta contribuie substanţi-
al la progresul econo-
mic şi social, la pacea 
şi securitatea internaţi-
onală şi la respectarea 
drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale.

În timp ce demo-
craţia continuă să se 
afirme ca un set uni-
versal de principii re-
levante şi ca un sistem 
optim social şi politic, 
consolidarea democra-
ţiei în întreaga lume 

lă pentru 
schimbarea 
d e m o c r a -
tică se află 
în cadrul 
societăţilor 
naţionale. În 
acelaşi timp, 
comunitatea 
internaţiona-
lă poate juca 
rolul vital 
de susţinere. 
Cererea pen-
tru asistenţă 
din partea 
N a ţ i u n i l o r 
Unite în ve-
derea creării 
de instituţii, 
a statului 
de drept, 
organizări i 
de alegeri, 
consolidării 
societăţii ci-
vile şi a altor 
aspecte-che-
ie ale demo-

Ceea ce înseamnă că Na-
ţiunile Unite trebuie să-şi 
evalueze permanent eforturi-
le, punînd un accent special 
pe coerenţă, cu atît mai mult 
cu cît există numeroase iniţi-
ative ale Naţiunilor Unite în 
acest domeniu. Pentru a se 
asigura că asistenţa din par-
tea Naţiunilor Unite contri-
buie cu adevărat la constru-
irea capacităţilor naţionale 
şi la alimentarea culturilor 
democratice, am pus în cir-
culaţie, ca prim demers esen-
ţial, o Notă explicativă pri-
vind democraţia pentru toate 
agenţiile ONU, inclusiv pen-
tru misiunile ONU din state-
le membre. Nota explicativă 
stabileşte cadrul Naţiunilor 
Unite pentru democraţie ba-
zat pe principii universale 
şi angajează Organizaţia în 
acţiuni de principiu, coeren-
te şi consecvenţă în sprijinul 
democraţiei.

Principiile democratice 
sînt incluse în tot sistemul 
normativ al Naţiunilor Unite. 
Cu ocazia Zilei Internaţiona-
le a Democraţiei, ne reîntoar-
cem către aceste principii şi 
promovăm pacea, dezvolta-
rea şi drepturile omului prin 
consolidarea democraţiei şi a 
statului de drept.

„Moldova îşi 
croieşte drumul 

spre democraţie”
„Cred că ceea ce are loc 

acum în Moldova şi ceea ce 
s-a întîmplat în această ţară 
de la constituirea ei este un 
exemplu de stat care îşi cro-
ieşte drumul spre democraţie. 
Noi trebuie să contribuim cu 
toţii la construirea instituţiilor 
democratice pentru ca ele să 
fie puternice şi statornice”, a 
declarat recent Asif J. Chau-
dhry, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în Repu-
blica Moldova. 

Totodată, ambasadorul 
american a subliniat că alege-
rile anticipate sînt un indicator 
al tranziţiei spre democraţie. 
„Însuşi faptul că aţi avut de 
două ori alegeri pe parcursul 
a cîteva luni este un semn al 
democraţiei”, a spus şeful mi-
siunii diplomatice. 

Declaraţiile au fost făcute 
după ceremonia de închidere 
oficială a Planului Preliminar 
pe Ţară în cadrul căreia au 
fost trecute în revistă realiză-
rile înregistrate pe parcursul a 
doi ani. 

Semnat de Statele Unite 
şi Moldova pe 15 septem-
brie 2006, Planul, finanţat cu 
24,7 milioane de dolari de 
către Corporaţia „Provocări-
le Mileniului”, a avut scopul 
să susţină Guvernul Republi-
cii Moldova în încercarea de 
a reduce corupţia şi a spori 
transparenţa în cinci domenii 
publice cheie: sistemul jude-
cătoresc, ocrotirea sănătăţii, 
sistemul fiscal, serviciul va-
mal, organele de poliţie şi 
Centrul pentru Combaterea 
Infracţiunilor Economice şi 
Corupţiei.

întîmpină numeroase obsta-
cole, unele incredibile. Res-
taurarea sau crearea de noi 

democraţii, conservarea de-
mocraţiilor fragile şi conso-
lidarea celor deja funcţionale 

necesită angajament şi mult 
efort. 

Răspunderea principa-

craţiei a crescut în mod con-
siderabil. Cel mai probabil, 
această tendinţă va continua.

Reprezentantul special al Comisiei Europene la Chişinău, Cesare de Montis, a declarat 
în cadrul unei întrevederi cu spicherul Mihai Ghimpu că „Uniunea Europeană este decisă să 

UE este decisă să acorde R. Moldova sprijin 
în depăşirea crizei economice

acorde R. Moldova tot sprijinul pentru depăşirea crizei eco-
nomice”. 

Cesare de Montis a spus că UE este disponibilă să inter-
vină pe lîngă organizaţiile financiare internaţionale pentru a 
contribui la dezvoltarea economică a Moldovei şi s-a pronun-
ţat pentru reluarea negocierilor în vederea semnării unui nou 
acord RM-UE. 

Reprezentantul special al Comisiei Europene a mai spus 
că „ultimul an a fost unul dificil pentru relaţia UE cu Repu-
blica Moldova” şi i-a adresat lui Mihai Ghimpu invitaţia de 
a efectua o vizită oficială la Bruxelles pentru a se întîlni cu 
oficialităţile Uniunii Europene. 

Serviciul de presă al Parlamentului notează că Mihai 
Ghimpu l-a asigurat pe Cesare de Montis că Alianţa pentru 
Integrare Europeană va depune toate eforturile pentru afirma-
rea statului de drept, ajustarea legislaţiei naţionale la standar-
dele europene, realizarea, pas cu pas, a integrării europene a 
Republicii Moldova.

„Nu căuta să te înalţi defăimînd pe alţii.”
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Începe ziua cu DREPTUL!

Mesajul ONU cu ocazia 
Zilei Internaţionale a democraţiei 
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Flashu

ANUNŢ
La 2 octombrie 2009, ora 16.00, în  blocul 7 al 

USM, aula 103 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliu-
lui de administraţie  al Uniunii Juriştilor din Republica 
Moldova (UJM).

Ordinea de zi:
1. Concretizări privind organizarea Congresului or-

dinar  de dare de seamă  şi alegeri al  UJM.
2. Diverse.
Prezenţa membrilor Consiliului de administraţie al 

UJM este obligatorie.
Gheorghe AvORNIC,

preşedintele Consiliului de administraţie al UJM

Primele hotărîri ale noului parlament au 
fost publicate în Monitorul Oficial
Ediţia nr. 143 din 16 septembrie 2009 a Monitoru-

lui Oficial a publicat primele hotărîri ale noului parla-
ment ales semnate de preşedintele liberal Mihai Ghimpu. 
Astfel, au intrat în vigoare hotărîrile Parlamentului Republicii 
Moldova privind stabilirea unei unităţi pentru funcţia de prim-
vicepreşedinte al Parlamentului şi trei unităţi pentru funcţia de 
vicepreşedinte, precum şi alegerea acestora.

De asemenea, au fost publicate hotărîrile Parlamentului pri-
vind componenţa Biroului Permanent al Parlamentului şi com-
ponenţa nominală a comisiilor parlamentare.

Tot atunci au fost publicate hotărîrile numărul 399 prin care 
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost declarată va-
cantă şi numărul 400 care a fost transmisă Curţii Constituţionale 
pentru constatarea circumstanţelor ce justifică interimatul func-
ţiei de Preşedinte asigurat de Mihai Ghimpu.

veniturile bugetului de stat al 
Moldovei s-au redus
Veniturile bugetului de stat al Moldovei în ianuarie-august au 

constituit 8,37 mlrd lei – 84 de procente din cele preconizate.
Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, această sumă este cu 

1371 mln lei mai mică decît în perioada respectivă a anului 2008 
şi mai mare decît indicii din 2007 cu 1,2 procente.

Planul stabilit la încasările veniturilor la bugetul de stat în ia-
nuarie-august 2009 a fost îndeplinit de Serviciul Fiscal Principal 
de Stat la nivelul de 91,3 procente (în august – 96,6%), de Servi-
ciul Vamal – la nivel de 78,8 procente (în august – 65,4%).

Încasările zilnice medii la buget au fost de 42,2 mln lei. 
Cheltuielile bugetului de stat în ianuarie-august 2009 au consti-
tuit 10,2 mlrd lei.

De la 1 octombrie se scumpesc şi apa 
şi transportul public
Începînd cu 1 octombrie, locuitorii mun. Chişinău vor avea 

parte de noi tarife la călătoriile în transportul public, precum şi 
la tarifele la apă şi canalizare.

Deciziile au fost adoptate cu votul a 31 de consilieri din Con-
siliul municipal Chişinău (CMC), marţi, 15 septembrie. Astfel, 
biletul unei călătorii cu troleibuzul va costa 2 lei, iar cu autobu-
zul – 3 lei. 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii municipali au decis să 
majoreze şi tariful la apă. Consumatorii casnici vor plăti 9,17 
lei pentru fiecare metru cub de apă şi canalizare, faţă de 5,07 lei 
pînă acum. 

Consumatorii care nu sînt conectaţi la canalizare vor achita 8 
lei şi 06 bani pentru un metru cub de apă potabilă.

Agenţii ecnomici vor achita 22,96 lei un metru cub, faţă de 
20,14 lei pînă acum, creşterea fiind de circa 14 la sută. 

CMC a motivat decizia de majorare a tarifelor prin situaţia 
dificilă în care s-a pomenit Apă-Canal, care activează în pier-
deri, dar şi prin condiţiile înaintate de instituţiile internaţionale, 
în cadrul unor proiecte de finanţare.

Primăria Chişinău luptă cu gunoiul 
locatarilor
Locuitorii Chişinăului nu permit angajaţilor Primăriei să 

închidă camerele de evacuare a deşeurilor. Despre aceasta a 
informat Petru Gontea, directorul Direcţiei generale locativ-co-
munale Chişinău. Responsabilul a declarat  în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie că locatarii a două blocuri din sectoarele 
Buiucani şi Centru se opun deciziei Primăriei de a închide aceste 
camere de evacuare a deşeurilor şi de a construi platforme speci-
ale destinate în acest scop.

„Sînt cazuri cînd oamenii încearcă blocarea desfăşurării 
lucrărilor şi cel mai grav este că în aceste momente poliţia nu 
intervine”, a precizat Petru Gontea. Potrivit responsabilului, în 
prezent sînt închise 125 de camere dintr-un total de 281. Astfel, 
în Chişinău mai sînt 60 de blocuri care au camere de evacuare a 
deşeurilor funcţionabile. 

„Se pare că oamenilor le place să trăiască cu gunoiul în 
casă”, a precizat primarul Dorin Chirtoacă cu referire la locatarii 
care se opun deciziei Primăriei. În acest sens, edilul capitalei a 
precizat că „aceste camere trebuie închise chiar dacă în unele 
blocuri sînt spaţii private. Sîntem în secolul 21, la urma urmei”.

Evenimentul a fost prile-
juit de celebrarea realizărilor 
planului: Angajamente pen-
tru viitor şi încheierea ofici-
ală, la finele lunii curente, a 
Planului Preliminar pe Ţară, 
finanţat de Programul „Mil-
lennium Challenge Corpora-
tion”, administrat de Agen-
ţia SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID)  şi 
implementat în strînsă cola-
borare cu Guvernul Republi-
cii Moldova şi alţi parteneri 
neguvernamentali, care a 
instituit cadrul unei iniţiative 
multilaterale de combatere a 
corupţiei şi sporire a transpa-
renţei în sectorul public din 

Prim-ministrul interimar Vitalie Pîrlog a participat la Conferinţa dedicată 
realizărilor Programului Preliminar pe Ţară

Republica Moldova. 
Prezent la eveniment, 

prim-ministrul interimar 
Vitalie Pîrlog a menţionat 
că imediat după semnarea 
Acordului de subvenţionare 
a obiectivului strategic, în 
decembrie 2006, Guvernul 
a purces activ la implemen-
tarea Planului, desfăşurînd o 
activitate intensă pentru rea-
lizarea acţiunilor stabilite în 
Plan. 

Vitalie Pîrlog a remarcat 
realizările atestate în toa-
te domeniile de aplicare, în 
mod special referindu-se la 
performanţele obţinute în ca-
drul sectorului judiciar. 

Noul Guvern al R. Mol-
dova va fi compus din 16 
ministere, ca şi cel anterior, 
şi 8 autorităţi administrative 
centrale. Din organigrama 
noului executiv lipsesc două 
ministere, iar unor ministere 
le-a fost modificată denumi-
rea. O decizie în acest 
sens a fost adoptată în 
prima lectură cu votul 
majorităţii deputaţilor 
din Parlament la şedin-
ţa de joi, 17 septembrie. 
Noua structură a fost cri-
ticată dur de către depu-
taţii fracţiunii Partidului 
Comuniştilor (PCRM). 

Proiectul de modifi-
care a Legii cu privire 
la Guvern propune ex-
cluderea cerinţei pen-
tru membrii guvernului de a 
avea în exclusivitate cetăţe-
nia R. Moldova. În plus, se 
propune constituirea Can-
celariei de Stat şi institui-
rea funcţiei de Ministru de 
Stat. 

Viitorul Guvern va întruni 
următoarele ministere: Mi-
nisterul Economiei, Minis-
terul Finanţelor, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afaceri-
lor Interne, Ministerul Afa-
cerilor Externe şi Integrării 
Europene, Ministerul Apă-
rării, Ministerul Construcţii-
lor şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimnentare, Mi-
nisterul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, 
Ministerul Mediului, Minis-
terul Educaţiei, Ministerul 
Culturii, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Ministerul Sănătăţii, Minis-

Deputaţii au votat modificarea Legii cu privire la Guvern 
şi au stabilit structura noului executiv 

terul Tineretului, Sportului şi 
Turismului şi Ministerul Teh-
nologiiloor Informaţionale şi 
Comuinicaţiilor. 

Comparativ cu situaţia 
anterioară, au fost înfiinţate 
trei struicturi noi: Ministerul 
Tineretului, Sportului şi Tu-

rismului, Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor şi Agenţia Propri-
etăţii Publice. În acelaşi timp, 
au fost desfiinţate Ministerul 
Reintegrării (MR) şi Minis-
terul Administraţiei Publice 
Locale (MAPL). 

Preşedintele Comisiei 
juridice numiri şi imunităţi, 
Ion Pleşca, a menţionat că 
funcţiile MR vor fi transmise 
unui birou naţional din cadrul 
Cancelariei Guvernului, con-
dus de un viceprim-ministru 
pe problemele reintegrării 
ţării. 

Vladimir Ţurcan, deputa-
tul fracţiunii PCRM, a spus 
că prin lichidarea acestui mi-
nister, se urmăreşte tergiver-
sarea sopluţionării conflictu-
lui transnistrean. 

Alexandru Tănase, de-
putatul fracţiunii PLDM, a 
declarat însă că rezolvarea 

conflictului transnistrean va 
fi o prioritate pentru orice gu-
vernare. 

„Vă daţi seama despre 
consecinţele lichidării acestui 
minister? Aţi întrebat oamenii 
ce locuiesc în zona de secu-
ritate dacă ei sînt de acord 

sau nu?”, a întrebat deputatul 
PCRM, Vasile Şova, ex-mi-
nistrul al Reintegrării. 

Andrei Popov, deputatul 
fracţiunii PDM, a spus că 
problema reintegrării ţării nu 
este numai a unui singur par-
tid. 

Modificarea legii cu pri-
vire la Guvern mai prevede 
şi trecerea Serviciului Vamal 
în subordinea Ministerului 
Finanţelor, a Camerei de Li-
cenţiere în subordinea Minis-
terului Economiei, Agenţiei 
„Apele Moldovei” în subor-
dinea Ministreului Mediu-
lui, iar sectorul viti-vinicol 
în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare. 

Trecerea Serviciului Va-
mal în subordinea Ministe-
rului Finanţelor a trezit mari 
nemulţumiri din partea depu-
taţilor comunişti. Vadim Mi-

şin, deputat PCRM, a întrebat 
dacă angajaţii Serviciului 
Vamal vor lăsa epoleţii sau 
dacă Ministerul Finanţelor se 
va transforma într-o instituţie 
militară. 

Iurie Ţap, vicepreşedin-
tele legislativului, a explicat 

că este vorba despre o 
fortificare a ministerului, 
pentru că o bună parte 
din buget o constituie 
veniturile înregistrate la 
Serviciul Vamal. 

Funcţiile MAPL vor 
fi transmise oficiilor te-
ritoriale ale Cancelariei 
de Stat. Funcţiile ce ţin 
de dezvoltarea regională 
vor fi preluate de către 
Ministerul Construcţiilor 
şi Dezvoltării Regionale. 

De asemenea, au fost pro-
puse şi opt structuri pe lîngă 
Guvern: Biroul Naţional de 
Statistică, Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru, Biroul 
Relaţii Interetnice, Serviciul 
Grăniceri, Agenţia Moldsilva, 
Agenţia Rezerve Materiale, 
Agenţia Proprietăţii Publice 
şi Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Co-
rupţiei. 

Deputaţii fracţiunii 
PCRM, au criticat noua struc-
tură a executivului şi nu au 
votat adoptarea ei. Potrivit 
deputatului comunist Valen-
tin Guznac, activitatea Gu-
vernului în structura propusă 
va însemna „o risipă de bani”. 
„Structura dată nu corespun-
de promisiunilor electorale 
ale partidelor care au acces 
în Parlament şi nu corespun-
de aşteptărilor cetăţenilor”, a 
spus Guznac.  

Mihai Ghimpu exercită legal funcţia de preşedinte interimar al ţării 
Curtea Constituţională a constatat joi, 17 septembrie, le-

galitatea exercitării interimatului funcţiei de Preşedinte al R. 
Moldova de către preşedintele Parlamentului, Mihai Gimpu. 

Preşedintele Curţii, Dumitru Pulbere, a recunoscut necesi-
tatea stabilirii unei proceduri fixe pentru declararea interima-
tului funcţiei de Preşedinte, subliniind „importanţa preceden-
tului respectiv, atît pentru ţară, cît şi pentru Curte, care pînă în 
prezent nu a avut de examinat un asemenea caz”. 

Făcînd trimitere la articolele 77, 80, 90 şi 91 din Constitu-
ţia R. Moldova, raportorul şedinţei, Elena Safaieru, a constatat 
că vacanţa funcţiei de Preşedinte este o circumstanţă care justi-
fică interimatul ei şi obligă Parlamentul să numească persoana 
care il va exercita (preşedintele Parlamentului sau prim-mi-
nistrul). 

Astfel, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra sesiză-
rii Parlamentului de legislatura a XVIII-a cu privire la con-
statarea circumstanţelor care justifică interimatul funcţiei de 
preşedinte al R. Moldova. Pe acest subiect a fost depusă şi o 
sesizare a fracţiunii Partidului Comuniştilor (PCRM). Deputa-
ţii comunişti au solicitat Curţii să interpreteze anumite articole 
din Constituţia R. Moldova şi să stabilească din ce moment 
intervine interimatul funcţiei de preşedinte al ţării – odată cu 
aprobarea deciziei Parlamentului sau după constatarea de către 
CC a circumstanţelor ce duc la interimat. 

Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, a fost ales în 
funcţia de preşedinte interimar al ţării, printr-o hotărîre a par-
lamentului, după ce funcţia de şef de stat a fost declarată va-
cantă.  

Prim-ministrul interimar 
a subliniat, totodată, impor-
tanţa asigurării durabilităţii 
activităţilor realizate, pentru 
care vor fi necesare eforturi 
considerabile, precum şi  
aplicării în alte domenii a ex-
perienţei acumulate în cadrul 
Planului.

Putem constata cu certi-
tudine că Guvernul a reali-
zat cu succes  angajamentele 
asumate pentru Planul Preli-
minar pe Ţară, fapt care va 
contribui la implementarea 
noilor programe în realiza-
rea obiectivelor stabilite şi 
asigurarea unei creşteri eco-
nomice durabile, a concluzi-

onat Vitalie Pîrlog, prim-mi-
nistrul interimar.

Acordul de instituire a 
Planului Preliminar pe Ţară a 
fost semnat de Statele Unite 
ale Americii şi Moldova pe 
15 septembrie 2006. Planul 
se va încheia pe 30 septem-
brie 2009, înregistrînd reali-
zări remarcabile în mai mul-
te domenii: sectorul judiciar, 
sectorul ocrotirii sănătăţii şi 
cel fiscal, fiind implementate 
proiecte ce vizează  reforma 
administraţiei vămilor şi a 
poliţiei, precum şi consoli-
darea capacităţii de monito-
rizare a societăţii civile şi a 
mass-media din Moldova. 



Dreptul 3VINerI, 18 septembrIe 2009Accente

În curînd Facultatea de Drept 
USM  va marca jubileul de 50 de 
ani. Cu patru ani în urmă aţi păşit 
şi dvs pentru ultima dată pragul 
acestei Facultăţi. De ce aţi ales 
anume această facultate şi anu-
me Universitatea de Stat? Prin ce 
v-au impresionat şi marcat anii de 
studenţie restul vieţii?

Pentru prima dată am păşit pra-
gul Facultăţii de Drept a Universi-
tăţii de Stat a R.Moldova din mun. 
Chişinău în 1999, în ziua cînd am 
depus actele cu scopul de a fi înma-
triculat la această facultate. Înainte 
de a face această alegere, am dis-
cutat cu mai multe persoane care 
activează în diverse domenii, m-am 
gîndit ce mi-ar conveni mai mult 
şi am ajuns la concluzia că studiile 
juridice îmi vor fi de folos nu doar 
în viitoarea mea profesie, dar şi în 
relaţiile sociale la care voi fi parte. 
Din informaţia de care dispuneam, 
rezulta că acest obiectiv putea fi re-
alizat calitativ în R. Moldova doar 
la Universitatea de Stat, Facultatea 
de Drept, deşi aveam puţine argu-
mente în favoarea acestei instituţii 
comparativ cu celelalte la moment, 
ulterior argumentele au devenit mai 
multe şi mai certe. Am susţinut cu 
succes două examene şi am fost ad-
mis.

Am făcut studiile 5 ani la USM, 
Facultatea de Drept, specializarea 
Drept public, am absolvit universi-
tatea în 2004. În perioada studiilor 
m-am bucurat de serviciile unui 
colectiv profesoral extraordinar, cu 
iniţiativă şi profesionalism de invi-
diat. 

Gh. Avornic – învaţă să înveţi, 
să poţi aplica cele învăţate în prac-
tică şi să devii as în profesie; Ig. 
Dolea – iniţiativă, logică şi opera-
tivitate; T. Vîzdoagă – gramatica 
este importantă, practica bate gra-
matica; Ig. Ciobanu – optimism şi 

         Jubileu: Facultatea de Drept din cadrul USM la 50 de ani
     

„M-am bucurat de serviciile unui colectiv profesoral extraordinar, cu iniţiativă şi profesionalism de invidiat”
Interviu cu Viorel PloPA, absolvent al Facultăţii de Drept USM, procuror, în cadrul Procuraturii raionului Donduşeni

corectitudine, „poate e bine, dar 
poate e rău, vom trăi şi vom ve-
dea” – un exemplu care îmi ser-
veşte pînă în prezent; O. Efrim 
– află mai mult decît este în pro-
grama de studii, învaţă să te des-
curci singur; V. Dumneanu – ceea 
ce este în jur depinde foarte mult 
de tine; D. Blănaru – fii căpitanul 
propriei corăbii şi nu uita să glu-
meşti; I. Căpăţînă – orice căpitan 
de corabie trebuie să aibă secunzi; 
S. Baieş – fii atent; A. Băieşu, 
Vl. Grosu, N. Roşca, S. Doraş, 
E. Constantinescu, D. Chiroşca, 

Aurel Rotaru etc. sînt doar o parte 
din profesorii care îţi oferă un vo-
lum de informaţie mai mare decît 
te aştepţi, fiecare din ei avînd o mo-
dalitate proprie de prezentare a in-
formaţiei, oferă soluţii oportune şi 
argumentate referitoare la obiectul 
de studii, procesul de studii, practi-
ca aplicării normelor de drept, per-
spectivele, necesităţile şi calităţile 
profesionale, cunosc cum să facă 
astfel încît munca lor pedagogică 
să fie de folos pentru studenţi.

Pe parcursul studiilor se obser-
va o concurenţă evidentă între stu-
denţi, ca să reuşeşti mai bine, tre-
buia să cunoşti mai mult, profesorii 
spuneau că dacă doriţi să deveniţi 
aşi în profesie, trebuie să cunoaşteţi 
mai mult decît alţii, apărea necesi-
tatea unor activităţi extracurricula-
re, astfel am aflat de existenţa pe 
lîngă USM a AP „Clinica Juridică”, 
este o etapă aparte – în cadrul ei am 
făcut primii paşi de aplicare a cu-
noştinţelor teoretice în practică, am 
obţinut primele rezultate în acest 
compartiment, am învăţat să lucrez 
în echipă, am acumulat cunoştinţe 
de asistenţă juridică, am realizat 
primele publicaţii etc.

Tocmai în anul cinci, în cadrul 
seminarelor la discipline de sinteză 
a studiilor universitare, am înţeles 
cît de mult înseamnă cunoştinţe-
le acumulate în cadrul studiilor la 
facultate, la un subiect ce se referă 
la drepturile omului, am reuşit să 
ofer un răspuns începînd cu defi-
niţii preluate din Teoria Generală 
a Dreptului, exemple din dreptul 
roman, marele sisteme de drept, 
am terminat cu norme ale dreptului 
constituţional, cel mai important 
era că aceasta mi-a reuşit fără stu-
dierea conspectului sau a literaturii 
la obiectul de studii în cauză, toate 
acestea s-au grupat una dupa alta 

în mintea mea după ce profesorul a 
indicat tema la care trebuia să dau 
un răspuns, respectiv acest răspuns 
a fost bine apreciat de cei prezenţi.

Astfel, mă străduiam să fac 
ceva mai mult decît majoritatea 
studenţilor la facultate ca să cu-
nosc mai mult. Din toate ramurile 
de drept studiate dădeam priorita-
te Dreptului de procedură penală, 
mă preocupau perspectivele regle-
mentărilor în domeniul dat, astfel 
am aflat de existenţa Institutului 
de Reforme Penale, datorită căruia 
ulterior am partcipat la cîteva semi-
nare foarte interesante la care am 
aflat ce înseamnă Justiţia restaura-
tivă şi am hotărît să aflu şi mai mult             
despre aceasta. Drept rezultat, în  
2004 am susţinut teza de licenţă pe 
tema „Medierea în cadrul procesu-
lui penal”, în acel timp se considera 
o instituţie nouă pentru ramura de 
drept menţionată.  

Datorită celor expuse, m-am 
decis să continui studiile, în 2005 
am susţinut examenul şi am fost 
admis la studii postuniversitare de 
masterat la USM, Facultatea de 
Drept, Catedra de drept procesual-
penal şi criminalistică, la care am 
şi susţinut cu succes teza de magis-
tru cu acelaşi generic, în care era 
reprezentată continuarea studiului 
instituţiei „Justiţiei restaurative” – 
„Medierea”.

În cadrul studiilor la facultate, 
am făcut cunoştinţă cu personali-
tăţi ai societăţii juridice din RM, 
am fost studentul acestora şi m-am 
străduit să preiau cît mai multe sfa-
turi, deprinderi şi informaţii utile de 
la aceştia, care bineînţeles au fost şi 
sînt valori importante în realizarea 
succesului profesional. 

Mi-am făcut prieteni cu care am 
studiat la aceeaşi facultate, cu pă-
rere de rău, ne întîlnim rar, dar cu 
zîmbete şi recunoştinţă ne amintim 
de perioada studiilor la facultate.

În 2005, pînă a susţine teza de 
magistru, am fost angajat în orga-
nele Procuraturii RM, la angajare 
a avut importanţă inclusiv media 
din diploma de absolvire a USM 
şi examenele susţinute cu succes 
la Procuratură, rezultatul obţinut se 
datorează studiilor obţinute la Fa-
cultatea de Drept a USM, în special 
profesorilor care m-au iniţiat.

Pe parcursul a mai mult de 4 ani 
de activitate în organele procuratu-
rii, de mai multe ori am revenit la 

unele conspecte, manuale, comen-
tarii ale normelor de drept ale căror 
autori sînt profesorii din cadrul fa-
cultăţii, cu plăcere citesc publicaţi-
ile recente ce le aparţin. 

Cum a fost începutul de cari-
eră?

Începutul de carieră este o eta-
pă pe care eu consider că încă nu 
am depăşit-o, deoarece nu am nici 
5 ani de cînd activez în organele 
Procuraturii. Începutul activităţii 
în această instituţie a fost nu prea 
uşor, deoarece cunoştinţele acumu-
late păreau insuficiente, urma să 
mai studiez ordinile, îndrumarele 
metodice şi instrucţiunile de ordine 
internă. 

În cadrul exercitării atribuţiilor, 
în special în instanţa de judecată 
unde trebuie să acţionez operativ 
pentru a evita tergiversarea exami-
nării cauzei, şi anume să reuşesc la 
moment să înaintez un demers opor-
tun pentru a contribui la examinarea 
operativă şi sub toate aspectele a ca-
uzei, pentru aflarea adevărului sau să 
studiez un act legislativ, să interpre-
tez prevederile unei norme de drept 
în ce priveşte aplicabilitatea acesteia 
relaţiilor supuse examinării, sau să 
combat poziţia neîntemeiată a părţii 
apărării, la motivarea ordonanţelor 
pe care le emit şi stabilirea indicaţii-
lor pe care le dau organelor de urmă-
rire penală, precum şi în alte dome-
nii ale activităţii profesionale, îmi 
ajută mult cunoştinţele acumulate la 
facultate. 

 
Ce vă place cel mai mult în me-

seria de procuror ? 
Mă simt mulţumit în primul 

rînd ca un simplu cetăţean şi apoi 
ca procuror cînd în cauzele penale 
în care conduc urmărirea penală 
sau o exercit nemijlocit sau repre-
zint acuzarea în instanţa de jude-
cată, prin aplicarea corectă a legii 
este identificat operativ infractorul 
comiterii infracţiunii, paguba pri-
cinuită este restituită, partea vătă-
mată este satisfăcută de acţiunile 
întreprinse, îl iartă pe infractor, iar 
ultimul recunoaşte vina şi se că-
ieşte de cele comise, cînd conflic-
tul apărut este pe de plin epuizat, 
procesul penal durează un termen 
scurt şi suferinţele umane urmare a 
infracţiunii sînt minimizate la ma-
xim, cînd părţile rămîn satisfăcute 
în urma actului de justiţie.

De ce aţi ales această profe-
sie?

Cum am menţionat, la facultate 
acordam prioritate dreptului proce-
sual-penal, deoarece îmi plăcea mai 
mult această disciplină, în această 
ramură de drept unul din principa-
lele roluri îl exercită procurorul, el 
se implică în procesul penal pe tot 
parcursul acestuia, de la momentul 
începerii urmăririi penale, continuă 
ca acuzator de stat în instanţa de 
judecată şi ulterior verifică legali-
tatea executării pedepselor, astfel 
atribuţiile şi volumul de lucru al 
acestuia se diferenţiază de ceilalţi 
participanţi. Totodată, procurorul, 
este implicat, conform Legii cu pri-
vire la procuratură, Codului de pro-
cedură civilă, altor acte legislative, 
în multiple şi diverse activităţi. 
Atît teoreticienii cît şi practicienii 
spun că procuratura este o „uzină 
de resurse umane” în domeniul ju-
risprudenţei. Ceea ce ar însemna că 
formează profesionişti cu cunoştin-
ţe teoretico-practice în mai multe 
domenii de activitate juridică care 
ulterior se pot specializa uşor. Ast-
fel, am considerat că este cea mai 
potrivită profesie, datorită căreia 
voi putea implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate 
din majoritatea ramurilor de drept, 
voi putea să înţeleg interacţiunea 
practică a normelor de drept, totuşi 
principala calitate care mi-a plăcut 
este diversitatea lucrului, aşa încît 
eram convins că acest lucru nu o 
să-mi pară niciodată monoton.

 
Dacă am întoarce roata vremii 

înapoi cu 5-10 ani, astfel încît să 
vă pomeniţi acum ieşit de pe băn-
cile şcolii şi să urmaţi o facultate, 
aţi alege tot Facultatea de Drept, 
USM?  

Sigur. Răspunsul la întrebarea 
în cauză rezultă pozitiv din cele ex-
puse mai sus.

Sincere felicitări colectivului de 
profesori, aparatului administrativ, 
personalului auxiliar şi studenţilor 
care îşi fac studiile la Facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat a 
Republicii Moldova cu prilejul îm-
plinirii a 50 de ani ai Facultăţii de 
Drept şi le doresc lipsă de obstacole 
în calea realizării obiectivelor învă-
ţămîntului superior juridic.

Vă mulţumim pentru interviu.

S. C.

v

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) 
în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD Moldova) a organizat o masă rotundă cu genericul: 

„Sistemul de remediere adecvată a cazurilor de 
tortură în Republica Moldova”. Evenimentul a 
avut loc miercuri, 16 septembrie 2009, la Leogrand 
Hotel & Convention Center, cu începere de la ora 
9.00.

Lucrările mesei rotunde s-au axat pe un dialog 
constructiv între actorii relevanţi din domeniu şi 
factorii de decizie, astfel, creîndu-se posibilitatea 
de a aborda diferite aspecte ale fenomenului torturii 
şi de a discuta asupra unui şir de recomandări 
pentru prevenirea torturii, în special, în secţiile de 
poliţie şi comisariate la momentul reţinerii. 

La eveniment au participat persoane care 
activează în domeniul drepturilor omului, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice, societate 
civilă şi organizaţiile internaţionale. Invitatul de 

onoare a fost profesorul Manfred Nowak, care la rîndul său a 
prezentat concluziile Raportului Special al ONU pentru tortură 
şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau 

pedeapsă, în urma vizitei întreprinse în Republica Moldova, în 
perioada 4-11 iulie 2008, accentuînd: lipsa de independenţă a 
judecătorilor, libertatea prea mare de acţiune a judecătorilor, 
inactivitatea sistemului penitenciar etc.

Preşedintele Mecanismului Naţional de Prevenire a 
Torturii, Anatolie Munteanu, a relatat despre activitatea şi 
acţiunile întreprinse de MNPT, menţionînd totodată necesitatea 
de a stabili o conlucrare constructivă între autorităţi pentru a 
asigura activitatea eficientă a MNPT.

În acest context, menţionăm participarea specialiştilor 
Centrului pentru Drepturile Omului, precum şi a membrilor 
Consiliului consultativ la training-ul „Efectele vizitelor de 
monitorizare şi prevenire a torturii în locurile de detenţie”. 
Scopul training-ului a fost eficientizarea funcţionării MNPT 
în vederea desfăşurării corespunzătoare a vizitelor de 
monitorizare şi prevenire a torturii în locurile de detenţie, 
colectarea datelor şi raportarea acestora. 

În timpul training-ului participanţii au efectuat o vizită 
de monitorizare în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău, în 
urma vizitei au fost întocmite rapoarte despre rezultatele 
monitorizării. Training-ul a avut loc pe 14 şi 15 septembrie 
curent, formator fiind Manfred Nowak. 

Împreună pentru prevenirea torturii
CpDOMv
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Atelierul video „One Mi-
nute Junior” a devenit celebru 
printre copiii din ţările Euro-
pei, Balcani şi CSI pentru 
faptul că promovează vocile 
copiilor aducîndu-le în atenţia 
maturilor care iau decizii. În 
cadrul acestei iniţiative, copi-
ii produc singuri filmuleţe cu 
durata de 1 minut pe temele 
care îi preocupă. Prin inter-
mediul acestor filme, partici-
panţii vorbesc despre proble-
mele care îi afectează, despre 
lucrurile pe care vor să le 
schimbe la ei în familie, şcoa-
lă, comunitate. Copiii învaţă 
să scrie scenarii, să filmeze 
şi să editeze propriile lor pro-
ducţii care, ulterior, sînt ară-
tate oamenilor maturi atît din 
ţară, cît şi de peste hotarele ei. 
Scopul este doar unul – de a 
schimba viaţa lor înspre bine. 
Pentru a doua oară în istoria 
sa, atelierul OneMinutesJr a 
ajuns  în Republica Moldova, 
de data aceasta fiind găzduit 
la un internat pentru copii. 
Este vorba de internatul din 
oraşul Străşeni, unde trăiesc 
şi învaţă circa 350 de copii de 
clasele 1-9.   

OneMinutesJr în Republica Moldova
„Un grup de 21 de fete şi 

băieţi s-a adunat zilele trecute 
într-o clasă de a 9-a la prima 
sesiune a atelierului audio-

vizual pentru a-şi mărturisi 
propriile istorii. Pînă la sfîr-
şitul săptămînii ei vor avea 
sarcina să-şi scrie, filmeze şi 
editeze filmele OneMinutesJr 

cu durata de exact 60 de se-
cunde fiecare. Toţi copii au 
diferite istorii de mărturisit, 
fiecare dintre ei are o expli-

caţie aparte de ce se află aici, 
la internat”, se menţionează 
într-un comunicat de presă al 
UNICEF. 

Odată produse, filmele 

vor fi utilizate de UNICEF 
– Moldova pentru a informa 
publicul despre problemele şi 
visele copiilor care trăiesc în 
instituţii de tipul celei de la 
Străşeni. În acest scop, pro-
ducţiile video ale copiilor vor 
fi demonstrate în cadrul unei 
conferinţe regionale care va 
avea loc în noiembrie curent 
la Chişinău. La fel ca şi în ca-
zul atelierului OneMinutesJr 
la care au participat copii din 
instituţii în Asia Centrală, 
aceste filmuleţe vor deveni 
instrumente importante meni-
te să asigure faptul ca opiniile 
copilor să facă parte din pro-
cesul decizional.

Atelierul este desfăşurat 
în limba rusă – toţi copiii 
înţeleg rusa, totuşi mulţi din-
tre ei se simt mult mai con-
fortabil vorbind în română. 
Trainerii, invitaţi special la 
atelier din Europa, sînt toţi 
vorbitori de limba rusă, prin 
urmare nu este nevoie de tra-
ducere, ceea ce îi apropie de 
copii şi le face comunicarea 
mai uşoară, sinceră şi direc-
tă. La sfîrşit, filmele vor fi 
traduse în engleză pentru a fi 

mediatizate pe plan interna-
ţional şi plasate pe Internet. 
După runda de introduce-
re, trainerii au demonstrat 
micilor participanţi filmele 
produse de semenii lor din 
Kirghizstan şi Ucraina. Apoi 
a sosit momentul ca partici-
panţii să prezinte experţilor 
propriile lor istorii.

„Noi întotdeauna încura-
jăm participanţii să poves-
tească istoriile lor adevărate. 
Cîteodată ne dorim să nu fi 
fost adevărate... Una dintre 
participantele la atelier, Doi-
na, o adolescentă în vîrstă 
de 16 ani, ne mărturiseşte ce 
vrea să filmeze. Ea spune că 
ar vrea să ajungă pe Jupiter. 
Şi să sară de acolo. Acest 
lucru ne îngrijorează, aşa că 
continuăm să-i punem în-
trebări. Doina refuză să dea 
detalii, dar spune că o să le 
înşire pe hîrtie. Descoperim 
apoi că tatăl ei adoptiv o bate 
pe Doina şi pe mama ei, care 
în urmă cu o săptămînă a în-
cercat să-şi pună capăt zile-
lor. Iar acum Doina este cea 
care vrea să sară. Împreună 
am alcătuit un plan cum să 

filmăm istoria fetei fără ca 
să zburăm pe Jupiter. În ace-
laşi timp, ne gîndim cum să 
facem în aşa fel încît Doina 
să nu mai fie preocupată de 
astfel de gînduri şi să depă-
şească sentimentele negative 
care o domină. Următorul 
este Alexandru în vîrstă de 
14 ani – el a ajuns la inter-
nat pentru că ambii părinţi 
sînt alcoolici. Aliona de 15 
ani se află aici pentru că este 
frecvent bătută de maică-sa. 
Ca dovadă că poate fi şi mai 
rău, Oxana în vîrstă de 15 ani 
vine cu istoria ei. Mama ei l-a 
omorît pe tatăl şi a fost trimi-
să la închisoare. Oxana a fost 
plasată într-o altă familie, dar 
istoria s-a repetat cînd mama 
ei adoptivă a devenit şi ea vi-
olentă, mărturiseşte fata plîn-
gînd. Ea este hotărîtă să facă 
un film din povestea ei pe 
parcursul acestei săptămîni. 
Ca să-i ajute pe alţii să evite 
asemenea situaţii şi să trimi-
tă un semnal părinţilor să se 
gîndească de două ori înainte 
ca să-şi facă rău unii altora 
sau copiilor lor.

S. C.

O familie cu trei copii din municipiul 
Chişinău ameninţă că îşi va da foc dacă va fi 
obligată să-şi părăsească locuinţa. Este vorba 
despre familia Askerov, o familie de refugiaţi 
din Karabah, Azerbaidjan, care locuieşte în 
subsolul unui bloc din sectorul Rîşcani din 
Chişinău. Reprezentanţii Primăriei susţin că 
subsolul a fost ocupat abuziv de către familia 
Askerov, după ce acesta a fost evacuat de către 
Organizaţia Veteranilor refugiaţi din Karabah.

În dimineaţa zilei de luni, cînd executorii 
judecătoreşti au cerut familiei să evacueze 
subsolul, aceştia s-au stropit cu benzină, ame-
ninţînd că îşi vor da foc dacă executorii vor 
insista să-i scoată din locuinţă. La faţa locului 
au venit pompierii şi o ambulanţă pentru a in-
terveni în caz de necesitate.

vecinii sînt de partea victimelor
„N-am unde să mă duc, sînt refugiat, am 

venit în R. Moldova în 1989 ca refugiat. Am 
luat benzina ca să nu ne mai chinuim. Aceasta 
este ultima noastră şansă”, susţine capul fami-
liei Askerov. 

„Mama avea în mînă o brichetă, e vroia să-
şi dea foc şi noi toţi strigam să nu facă acest 
lucru”, susţine Mihail Askerov, unul dintre 
cei trei copii din familie. De partea familiei 
Askerov au fost şi vecinii de bloc. „El este 

O familie din capitală ameninţă 
că îşi va da foc

bolnav, ea este aproape oarbă, vede doar 5 la 
sută cu un ochi. Aşa să-ţi baţi joc de oameni 
încît aceştia să cadă în leşin?” este de părere o 
vecină de bloc.

După cîteva ore, a venit şi viceprimarul 
capitalei, Nistor Grozavu, care a anunţat că 
evacuarea familiei se amînă pe un termen de 
10 zile, timp în care Consiliul Municipal Chi-
şinău va examina situaţia familiei în cadrul 
unei şedinţe. „Apartamentul a fost sigilat, iar 
capul familiei a venit şi a rupt sigiliul, a intrat 
şi s-a instalat cu traiul aici. Zilele acestea vom 
avea şedinţa Consiliului Primăriei şi vom pro-
pune suplimentar pe ordinea de zi şi această 
chestiune şi vom încerca să găsim un alt spaţiu 
locativ pentru această familie. Este anormal să 
trăieşti într-un subsol cu trei copii”, a remar-
cat viceprimarul Nistor Grozavu. După doar 

cîteva ore de dispute, familia 
Askerov a fost internată la spital 
ca urmare a intoxicării cu vapori 
de benzină.  

Au vrut să-şi dea foc!? Vor fi 
judecaţi!

Soţii Askerov ar putea fi 
acţionaţi în judecată. „Procu-
ratura sectorului Rîşcani s-a 
autosesizat, la faţa locului fiind 
deplasată grupa operativă îm-
preună cu procurorul de servi-
ciu. Momentan, este înregistrat 
material în baza art. 274 Codul 
de procedură penală, adică se 
examinează posibilitatea de a 
porni sau nu urmărirea penală 
pe acest caz. În următoarele 
zile vor cerceta pentru a deter-

mina dacă acţiunea soţilor Askerov de a-şi 
stropi cu benzină propriii copii nu este una 
criminală. Poate fi oricare componenţă de in-
fracţiune prevăzută în acest capitol, ce aten-
tează la viaţa şi sănătatea persoanei. Dacă 
se va stabili vinovăţia acestora, tentativă de 
omor intenţionat, ei riscă de la 3 la 15 ani”, 
susţine Viorel Radeţchi, prucurorul interimar 
al sectorului Rîşcani.  

S.C.

Criza economică a împlinit un an 
Criza financiară mondială a împlinit la 14 septembrie 2009 un an – exact cu un an 

în urmă a falimentat gigantul financiar Lehman Brothers, fapt ce a dus la prăbuşirea 
principalelor burse din lume. Anume acest eveniment este considerat începutul noii mari 
recesiuni economice din lume.

Într-un an de zile, autorităţile americane au închis peste 90 de bănci comerciale şi 
aceasta pare să nu fie limita. Cel mai des băncile au falimentat din cauza neplăţii în masă 
a creditelor ipotecare şi a celor de consum.

Criza născută în SUA a afectat majoritatea economiilor lumii, iar Republica Moldova 
nu a făcut excepţie.

Autorităţile moldovene au negat iniţial influenţa crizei asupra sistemului financiar, ca 
ulterior să recunoască impactul negativ în sectorul real al economiei. Primul val al recesi-
unii a fost resimţit de companiile de construcţii şi de firmele transportatoare.

Produsul intern brut al Republicii Moldova s-a comprimat cu 6,9%, în primul trimes-
tru din acest an, fiind vorba de prima recesiune economică în aproape 10 ani. Guvernul 
prognoza anterior o descreştere economică de 5% pe întreg anul, în timp ce Fondul Mo-
netar Internaţional prevede o scădere de cel puţin 9%.

Menajerele în Italia în legalitate 
pînă la 30 septembrie

 Familiile italiene pot întocmi, pînă la 30 septembrie, cererea de intrare în legalitate a 
îngrijitoarelor sau a menajerelor care au lucrat pînă acum la negru.

Această soluţie a fost adoptată în regim de urgenţă de guvernul italian pentru a evi-
ta ca aproximativ 300 000 de străini să fie 
expulzaţi sau arestaţi pentru infracţiunea de 
clandestinitate introdusă de Legea Siguran-
ţei Naţionale.

Majoritatea îngrijitoarelor şi a menajere-
lor care lucrează ilegal în Italia sînt român-
ce, dar pentru acestea nu este obligatorie le-
galizarea raportului de muncă prevăzută de 
noua Lege a Siguranţei Naţionale.

Sindicatele subliniază efectele negative 
ale „maxi-legalizării” impuse cetăţenilor 
extracomunitari şi inutilitatea prevederilor 
legale pentru imigranţii din ţările Uniunii Europene, cum sînt românii.

Mohammed Kivar, din centrala sindicală CISL, explică: „Chiar dacă legea prevede ca 
plata sumei de 500 de euro să fie făcută de angajatori, aceştia nu o fac aproape niciodată. 
Tot străinii scot banii din buzunar pentru a nu mai lucra la negru”. Tot el explică faptul că 
mulţi plătesc în speranţa că vor obţine permisul de şedere, dar plata nu asigură automat 
intrarea în legalitate.

Avantajul ar fi că, în timp ce aşteaptă răspunsul autorităţilor, aceste persoane nu pot fi 
expulzate. În acest fel, mulţi cetăţeni extracomunitari îşi cumpără liniştea timp de un an, 
perioada estimată pentru obţinerea unui răspuns.

„Mulţi fac cerere, chiar dacă ştiu că nu îndeplinesc toate condiţiile. Legea aceasta 
îi împinge pe străini să înşele statul. Fiind vorba de un privilegiu acordat unei anumite 
categorii de muncitori, şi nu pentru toţi străinii care lucrează la negru, mulţi zidari sau 
muncitori vor încerca să fie angajaţi ca îngrijitori”, spune Lamine Saw de la CGIL, o altă 
mare centrală sindicală. Saw susţine că situaţia este mai puţin tragică pentru comunitari, 
deoarece aceştia nu riscă expulzarea dacă lucrează fără documente.

„Cu toate acestea, excluderea românilor din această manevră nu are niciun rost dacă 
scopul este într-adevăr să eliminăm munca la negru”, conchide sindicalistul.
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Una dintre cauzele esenţiale ale intoxi-
cărilor consumatorilor autohtoni este cali-
tatea proastă a produselor alimentare sau a 
băuturilor alcoolice comercializate ilegal 
la pieţele din ţară, care ajung pe tarabe din 
beciuri şi subsoluri. De 
regulă, produsele din 
această categorie sînt 
contrafăcute, preparate 
în condiţii nesanitare 
şi pun în real pericol 
viaţa şi sănătatea con-
sumatorilor. În scopul 
contracarării unor ase-
menea fărădelegi, poli-
ţia desfăşoară frecvent 
verificări de specialita-
te menite să depisteze 
mărfurile cu termenul 
de valabilitate expirat, 
băuturi alcoolice vîndu-
te fără marcă de acciz, 
precum şi alte delicte care duc la îmbolnă-
virea consumatorilor. 

„Pşenicinaia”, „Stolicinaia”, „Russka-
ia”, de unde vin? 

Săptămîna trecută, ofiţerii Secţiei regiona-
le „Sud” a Direcţiei pentru prevenire şi com-

Alcoolul contrafăcut – pericol real pentru viaţă!
batere a delictelor cibernetice, informatice şi 
transnaţionale a MAI au depistat două cazuri 
de comercializare ilegală a alcoolului. Pe  data 
de 10 septembrie 2009, pe traseul Ceadîr-Lun-
ga-Taraclia, în apropierea satului Copceac, a 

fost stopat au-
tomobilul de 
model „Ford 
Tranzit”, con-
dus de Ivan 
Patosca în vîr-
stă de 28 de 
ani, care trans-
porta în lipsa 
documentelor 
de provenienţă 
şi a certifica-
telor de cali-
tate  340 de 
sticle de votcă 
în asortiment, 
„Pşenicinaia”, 

„Stolicinaia”, „Russkaia”,  în valoare de pes-
te 4 mii de lei. Oamenii legii au efectuat şi o 
percheziţie de specialitate şi la domiciliul lui 
Patosca, din oraşul Ceadîr-Lunga. Aici a fost 
depistat un depozit clandestin pentru comer-
cializarea rachiului şi divinului. De la faţa lo-
cului au fost ridicate alte  315 sticle de rachiu 

Majoritatea cetăţenilor Re-
publicii Moldova, în încercarea 
de a-şi cîştiga existenţa peste 
hotare, emigrează ilegal, statu-
tul lor în aceste ţări fiind unul 
complicat sau chiar riscant. 
Însă, cu toate acestea, moldo-
venii părăsesc Moldova, de-
venind victime ale reţelelor de 
traficanţi, motiv din care puţini 
dintre ei reuşesc să ajungă la 
destinaţie. Astfel, situaţia creată 
a atins cote alarmante. Analiza 
cazurilor de acest gen dezvăluie 
că migraţia ilegală aduce pro-
fituri mari traficanţilor, aceştia 
estorcînd de la clienţi sume 
impresionante de bani. Un rol 
primordial în activitatea de 
prevenire şi combatere a aces-
tui flagel al societăţii îi revine 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane (CCTP) al Ministerului 
Afacerilor Interne. Anual în activitatea CCTP 
sînt deconspirate zeci de filiere de migraţie 
ilegală. 

Riscul costă pînă la 4 mii de euro 
Recent, angajaţii CCTP în colaborare cu 

Serviciul de grăniceri au reuşit destructurarea 
unei reţele de migraţie ilegală, ce acţiona pe 
relaţia Moldova-Uniunea Europeană (UE). La 
începutul lunii septembrie 2009, poliţiştii au 
intrat în posesia unor informaţii potrivit cărora 
un bărbat în vîrstă de 29 de ani conduce acti-

Peste hotare cu orice preţ

vitatea infracţională a unei grupări ce are ca 
„obiectiv de activitate” racolarea moldoveni-
lor pentru spaţiul Schengen. În informaţie se 
mai spunea că acesta intenţionează să organi-
zeze migraţiunea ilegală a cinci moldoveni, 
traversînd frontiera de stat moldo-română prin 
Puntul de Ttrecere a Frontierei (PTF) Leu-
şeni-Albiţa, prin tranzitarea României, apoi 
transportarea în diferite state ale UE. Astfel, 
oamenii legii au purces la monitorizarea filie-
rei, acţiune ce s-a finalizat cu prinderea capu-
lui împreună cu cinci migranţi. La data de 14 
septembrie curent, ofiţerii CCTP în comun cu 
cei de la Serviciul de Grăniceri al PTF Leu-

şeni au stopat un automobil 
de model „Wolkswagen”. 
La momentul controlului în 
autoturism se aflau şoferul 
şi cinci pasageri. Audiaţi 
de poliţişti, „turiştii” nu au 
putut explica cu exactitate 
locul destinaţiei. De ase-
menea, migranţii nu aveau 
rezervaţii şi invitaţii. După 
mai multe încercări de a 
induce forţele de ordine în 
eroare, aceştia au recunos-
cut că urmau să migreze în 
Europa. Pentru „servicii-
le” oferite cetăţenii urmau 
să achite între 3000-4000 
euro. Din informaţiile ope-
rative reiese că bărbatul 
acţiona conform unui plan 
bine stabilit, în comun şi 
prin înţelegere prealabilă 

cu alte persoane. 
În acest caz a fost iniţiată o cauză penală. 

Conform legii, persoana culpabilă de comite-
rea acestei infracţiuni se pedepseşte cu amen-
dă de la 6000 la 20 000 de lei sau cu închi-
soare de la 1 la 7 ani, cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate pe un termen de la 1 la 
5 ani. Actualmente cercetările continuă în ve-
derea stabilirii tuturor complicilor şi stabilirea 
întregii activităţi infracţionale.

Laura DUMbRAVă 

Trenul robiei sexuale 
Ruta feroviară Chişinău - Moscova avea 

să devină tragedia vieţii unei tinere care urma 
să ajungă la Moscova unde avea să fie prosti-
tuată. Scenariul sumbru a fost evitat datorită 
intervenţiei operative a grupului de ofiţeri 
pentru combaterea traficlui de fiinţe umane. 
Problema traficului de fiinţe umane rămîne 
a fi unul din viciile dominante ale societăţii. 
Oamenii legii ţin mereu în vizorul său aceas-
tă fărădelege, desfăşurînd cu regularitate atît 
razii de profilaxie, cît şi razii de specialitate, 
menite să depisteze şi să reţină persoanele 
implicate în afaceri ilegale de trafic de per-
soane şi migraţiune ilegală.

Au profitat de necazul fetelor 
Ofiţerii Centrului pentru combaterea tra-

ficului de persoane (CCTP) din cadrul  MAI 
au reuşit să reţină recent un grup de persoane 
suspectat de racolarea şi transportarea tinere-
lor în Federaţia Rusă, în scopul obţinerii unui 
profit considerabil de pe urma exploatării lor 
sexuale. Este vorba despre un bărbat, în vîrstă 
de 38 de ani, originar din raionul Făleşti, şi 
o femeie din municipiul Bălţi în vîrstă de 30 
de ani. Ca rezultat al acţiunilor operative de 
investigaţie forţele de ordine i-au constatat în 

flagrant pe cei doi suspecţi, în momentul în 
care urmau să transporteze o tînără cu trenul 
de pe ruta Chişinău-Moscova, în Federaţia 
Rusă. Cercetările poliţieneşti au stabilit că 
traficanţii racolau fete de pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Înainte de a propune 
ofertele de muncă, traficanţii, făceau, evi-
dent, o selecţie,  de regulă, aceştia profitau 
de situaţia economică vulnerabilă a potenţia-
lelor victime. Traficanţii le promiteau fetelor 
un serviciu bine plătit în oraşul Moscova. În 
final însă, tinerele erau transportate în Mos-
cova, erau cazate în apartamente special în-
chiriate, păzite şi impuse să presteze servicii 
sexuale contra plată. 

În acest caz a fost iniţiată o cauză pena-
lă. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele 
culpabile de comiterea unei asemenea in-
fracţiuni riscă închisoare de la 7 la 15 ani, 
cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani. Actualmente, 
CCTP cercetează cazul pentru a stabili toa-
te circumstanţele şi persoanele implicate în 
această fărădelege. 

L. D. 

şi 50 sticle de divin. Toată marfa care urma 
să ajungă la comercializare era  contrafăcută. 
Proprietarul acesteia, de pe urma omerciali-
zării sticlelor de spirtoase, urma să obţină un  
venit de circa 8 mii de lei. 

Alcool la farmacie !
Tot în Ceadîr-Lunga, oamenii legii au 

depistat o altă infracţiune economică destul 
de gravă. Acest lucru a fost posibil în baza 
unei informaţii operative parvenite la adresa 
legiuitorilor. Forţele de ordine au stabilit că 
Dumitru Gasta, în vîrstă de 34 de ani, domi-
ciliat în oraşul Ceadâr-Lunga, care activează 
în calitate de farmacist la o farmacie veteri-
nară din localitate, se ocupă cu comercializa-
rea alcoolului, care potrivit legislaţiei este in-
terzis spre comercializare cu amănuntul. Din 
farmacie au fost ridicate 180 de litri de alcool 
în lipsa actelor de provenienţă şi certificatu-
lui de calitate a mărfii. Totodată, în automo-
bilul personal al lui Gasta, de model „Honda 
CRV”, forţele de ordine au depistat încă 120 
litri de soluţie incoloră cu miros specific de 
alcool. 

În ambele cazuri marfa a fost confiscată, 
iar delincvenţii riscă să achite cîte o amendă 
în sumă de pînă la 10 000 de lei. 

L. D. 

Instituţia Avocaţilor Parlamentari a fost 
vizitată recent de o delegaţie a Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii în Republica 
Moldova.  Daniel L. Nadel, ofiţer pe relaţii 
externe al Departamentului de Stat SUA pe 
problemele drepturile omului în ţările din 
Europa şi Africa, Machael Mates,  prim-se-
cretar, consilier politic al Ambasadei SUA,   
Pavel Sevastian, asistent politic şi econo-
mic, s-ar întîlnit cu ombudsmanii Oleg 
Efrim şi Tamara Plămădeală.

Oleg Efrim, avocat parlamentar, s-a re-
ferit la obiectivele instituţiei şi  la atribuţii-
le celor 4 avocaţi parlamentari stabilite prin 

Legea RM cu privire la avocaţii parlamentari 
nr.1349 din 17.10.2009, pentru a concentra 
eforturile întru realizarea unui dialog eficient 
între autorităţile publice centrale şi locale 
şi cetăţean, precum şi a asigura garantarea 
respectării drepturilor cetăţenilor Republicii 
Moldova.  A fost menţionat, de asemenea, că 
din 2008 s-a instituit funcţia de Avocat parla-
mentar pentru protecţia drepturilor copilului 
– Avocatul copilului.

Făcînd referire la prolemele cu care se 
confruntă Instituţia Avocaţilor Parlamentari, 
ombudsmanii au menţionat că  de cele mai 
multe ori recomandările pe care le fac avoca-

Ombudsmanii au avut o întrevedere cu 
o delegaţie a Ambasadei SUA

ţii parlamentari sînt ignorate de instituţiile 
avizate. Amintind de Legea cu privire la 
întruniri nr. 26-XVI din 22.02.2008, Oleg 

Efrim a accentuat că, deşi 
teoretic este o lege bună, 
aplicarea ei în practică nu se 
realizează în modul adecvat.

Referindu-se la respec-
tarea drepturilor copilului în 
Republica Moldova, Tamara 
Plămădeală a scos în eviden-
ţă drepturile cel mai frecvent 
încălcate: dreptul copilului 
de a creşte şi a se dezvolta 
în mediul familial,  accesul 
la educaţie gratuită şi obli-
gatorie, dreptul la protecţie 
socială etc.

CpDOMv
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Părinţii mei sînt divorţaţi de mai mult timp, 
dar continuă să trăiască în aceeaşi  casă. Mama 
este plecată  la muncă peste hotare. Am înţeles că 
degrabă nu se întoarce acasă.  Locuiesc cu tata, 
care e o fire agresivă şi răzbunătoare. Îmi cre-
ează probleme la fiecare pas. Mi-e frică că s-ar 
putea într-o zi, fiind în stare de ebrietate să-mi 
curme zilele. Cum aş putea să-l pun la respect? Îl 
pot lipsi de dreptul de părinte? Am 16 ani.

                Maria GlIGoR,
Chişinău 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

vitalie MODRÎNGă

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(septembrie 2009,  nr. 35(294)

&

Potrivit articolului  67 li-
tera d)  din Codul familiei pă-
rinţii pot fi decăzuţi din drep-
turile părinteşti dacă se com-
portă cu cruzime faţă de copil, 
aplicînd violenţă fizică sau 
psihică, iar în baza articolului 
68 al aceluiaşi cod decăderea 
are loc numai pe cale judecă-
torească, iar acţiunea poate 
fi pornită de celălalt părinte, 

tutorele copilului, autoritatea 
tutelară sau procurorul.

Astfel, conducîndu-vă de 
aceste prevederi precum şi de 
cele ale articolului 18 alinea-
tul (3) al Legii privind dreptu-
rile copilului sunteţi în drept 
de a sesiza autoritatea tutela-
ră sau procurorul pentru a vă 
apăra drepturile şi interesele 
în instanţa de judecată. 

    

? Cunosc faptul că persoanele care doresc să 
se căsătorească trebuie să fie examinate medical, 
dar nu cunosc dacă acesta este contra plată sau 
gratuit. Rog să mă informaţi ce spune legea.

Vladimir PEtCU,
Soroca

Articolul 13 din Codul fa-
miliei prevede că persoanele 
care doresc să se căsătorească 
sînt supuse unui examen me-
dical gratuit obligatoriu. Potri-
vit aceluiaşi articol, rezultatul 

examenului medical se comu-
nică numai persoanei exami-
nate, eliberîndu-i-se un certifi-
cat ce atestă trecerea controlu-
lui respectiv, care se prezintă 
organului de stare civilă.

Conform Legii nr. 156 din 
06.07.2007 serviciul civil este 
un serviciu de stat, social util şi 
benevol, reprezentînd o alterna-
tivă pentru cetăţenii Republicii 
Moldova care, din convingeri 
religioase, pacifiste, etice, mo-
rale, umanitare şi din alte mo-
tive similare, nu pot îndeplini 
serviciul militar în termen. În 
numărul anterior al ziarului ne-
am expus asupra termenului şi 
categoriilor de persoane care au 
dreptul la încorporarea în acest 
serviciu. 

Serviciul civil începe la 
data încheierii contractului in-
dividual de muncă pe o durată 
determinată.  Zi a încheierii 
serviciului civil este ziua în 
care încetează contractul indi-
vidual de muncă cu cetăţeanul 
care îndeplineşte serviciul ci-
vil, denumit în continuare exe-
cutant al serviciului civil, prin 
concedierea acestuia din servi-
ciul civil. Contractul de muncă 
cu executantul serviciului civil 
va fi desfăcut de angajator în 
ziua expirării termenului de în-
deplinire a serviciului civil. În 
durata serviciului civil nu intră 
absenţele şi întîrzierile nemo-
tivate (lipsa de la serviciu fără 
motive întemeiate mai mult de 
4 ore consecutive în decurs de 
o zi), durata ispăşirii pedepsei 
penale sau administrative sub 
formă de arest şi durata conce-
diilor suplimentare acordate de 
angajator cetăţenilor care îmbi-
nă serviciul civil cu studiile la 
o instituţie de învăţămînt. Peri-
oada serviciului civil se include 
în vechimea în muncă generală 
şi specială.

Serviciul civil se îndeplineş-
te în instituţii publice sau socie-
tăţi comerciale care desfăşoară 
activităţi pe teritoriul naţional, 
în domenii de asistenţă socială 
şi medicală, construcţii industri-
ale, edilitare, de drumuri şi căi 
ferate, de protecţie a mediului 
înconjurător, în asociaţii agrico-
le, în întreprinderi de prelucrare 
a producţiei agricole, în gospo-
dăria comunală, în formaţiunile 
speciale ale serviciului civil (de 
căutare-salvare, de pompieri, de 
construcţie etc.), denumite în 
continuare angajator.

Cetăţeanul care doreşte să 
fie scutit de serviciul militar în 
termen şi să fie încorporat în 
serviciul civil depune personal 
o cerere motivată reprezentan-
tului serviciului civil în termen 
de 2 luni pînă la desfăşurarea 
încorporării curente în serviciul 
militar în termen, în serviciul 
cu termen redus sau în serviciul 
civil. În cerere se indică moti-
vele şi circumstanţele care au 
determinat cetăţeanul să solicite 
înlocuirea serviciului militar în 
termen cu serviciul civil. Repre-
zentantul serviciului civil elibe-
rează cetăţeanului un document 
care atestă înregistrarea cererii. 
Comisia de recrutare-încorpora-
re examinează, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, în şe-
dinţă, în prezenţa cetăţeanului, 
motivele indicate în cererea de 
înlocuire a serviciului militar 
în termen cu serviciul civil şi, 
potrivit rezultatelor examinării, 
adoptă  hotărîrea referitoare la 
încorporare, amînare, scutire 
sau excluderea de la evidenţa 
militară. Hotărîrea este un temei 
pentru ca cetăţeanul să fie luat la 
evidenţă. Acţiunile reprezentan-
tului serviciului civil şi hotărîrile 
comisiei de recrutare-încorpora-
re pot fi contestate în contencios 

Aspecte legale referitoare la  organizarea 
serviciului civil (de alternativă)

administrativ în modul stabilit 
de legislaţia în vigoare.

În baza hotărîrii privind 
încorporarea în serviciul civil, 
reprezentantul serviciului civil 
în unităţile administrativ-teri-
toriale de nivelul al doilea şi în 
unităţile teritoriale autonome cu 
statut special trimite cetăţeanul 
la locul de îndeplinire a servi-
ciului civil. Pentru pregătire 
profesională specială, cetăţea-
nul încorporat în serviciul ci-
vil poate fi trimis în centrul de 
instrucţie. Angajatorul încheie 
contract individual de muncă cu 
executantul serviciului civil pe 
o durată determinată, în funcţie 
de pregătirea şi de calificarea 
acestuia din urmă. Contractul 
individual de muncă se încheie 
în cel mult 3 zile de la prezen-
tarea executantului serviciului 

civil la angajator, potrivit le-
gislaţiei în vigoare, în condiţii 
identice celor pentru angajaţii 
proprii. În acest caz, refuzul de 
încadrare în muncă nu se admi-
te.  Transferul cetăţeanului de la 
o instituţie de executare a servi-
ciului civil la alta se efectuează 
potrivit Regulamentului privind 
modul de organizare şi executa-
re a serviciului civil, aprobat de 
Guvern.

Amînarea încorporării în 
serviciul civil se acordă din 
motive familiale, de sănătate, în 
legătură cu necesitatea continu-
ării studiilor, desfăşurării acti-
vităţii de deputat în Parlament, 
în legătură cu urmărirea penală 
ori cu examinarea cauzei penale 
în instanţă de judecată pînă la 
încetarea urmăririi penale sau 
pînă la rămînerea definitivă a 
hotărîrii judecătoreşti, în modul 
stabilit de legislaţie. Amînarea 
încorporării din motive familia-
le se acordă cetăţeanului care:

a) are la întreţinere părinţi 
(foşti tutori, curatori) inapţi 
pentru muncă dacă aceştia nu 
sînt întreţinuţi de stat şi nu exis-
tă alte persoane care locuiesc 
împreună cu ei şi care, conform 
legii, sînt obligate să-i întreţină. 
În sensul prezentei legi, părin-
ţii (foştii tutori, curatori) sînt 
consideraţi inapţi pentru mun-
că dacă sînt invalizi de gradul I 
sau II ori dacă au atins limita de 
vîrstă care le acordă dreptul la 
pensionare;

b) are soţie invalid de gradul 
I sau II;

c) are la întreţinere unul sau 
mai mulţi copii cu vîrste de pînă 
la 8 ani; 

d) are la întreţinere fraţi, su-
rori care nu au atins vîrsta de 18 
ani sau care sînt mai în vîrstă, 
dar sînt invalizi de gradul I sau 
II, dacă nu sînt întreţinuţi de stat 
şi nici de alte persoane obligate 
prin lege să-i întreţină;

e) are un singur părinte cu 
doi sau mai mulţi copii pînă la 
8 ani.

Executantul serviciului civil 
beneficiază de drepturile şi li-
bertăţile prevăzute de legislaţia 
în vigoare, luîndu-se în conside-
rare particularităţile serviciului 
civil. Executantul serviciului 
civil are dreptul:

a) să prezinte reprezen-
tantului serviciului civil cereri 
motivate de transferare la un 
alt loc de serviciu, de încheiere 
anticipată a serviciului sau de 
altă natură dacă există motive 
temeinice;

b) la studii, în afara orelor 
de serviciu, într-o instituţie de 
învăţămînt;

c) la concediu anual neplă-
tit; 

d) la remuneraţie, în propor-
ţie de 75% din venitul net, pen-
tru munca prestată;

e) la ocrotirea sănătăţii şi 

la asistenţă medicală. Asistenţa 
medicală urmează să fie acor-
dată în instituţiile de la locul 
de executare a serviciului civil 
în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

f) la protecţie socială în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.

Executantul serviciului ci-
vil este asigurat, după caz, cu 
îmbrăcăminte specială sau cu 
uniformă, cu alimente şi cu lo-
cuinţă. Executantului serviciu-
lui civil i se păstrează locuinţa 
sau rîndul la locuinţă, precum 
şi dreptul de reîncadrare la în-
treprinderea, instituţia sau or-
ganizaţia în care a lucrat pînă la 
încorporare.

Contractul individual de 
muncă al persoanei încorpora-
te în serviciul civil se suspendă 
pentru întreaga perioadă a ser-
viciului conform prevederilor  
Codului muncii al Republicii 
Moldova. Cetăţenii care au de-
venit inapţi pentru muncă şi 
familia celor care şi-au pierdut 
viaţa în timpul îndeplinirii ser-
viciului civil, persoanele între-
ţinute de aceştia sînt asiguraţi 
cu indemnizaţii sau cu pensii de 
stat, precum şi cu compensaţii 
unice, stabilite de legislaţie.

Cetăţeanul încorporat în 
serviciul civil este obligat:

a) să se prezinte la angaja-
torul la care a fost repartizat la 
data şi la ora stabilită în îndrep-
tarea la serviciul civil;

 b) să încheie contract in-
dividual de muncă pe o durată 
determinată în condiţiile prevă-
zute de lege;

c) să respecte cu stricteţe 
cerinţele stabilite de legislaţia 
în vigoare, de statutele şi regu-
lamentele de ordine interioară 
în vigoare la locul de executare 
a serviciului sau la locul de in-
strucţie.

Executantul serviciului civil 
nu are dreptul:

a) să se deplaseze în străi-
nătate;

b) să refuze încheierea con-

tractului de muncă cu o durată 
determinată, executarea obli-
gaţiilor de muncă prevăzute în 
contract;

c) să ocupe funcţii de con-
ducere;

 d) să desfăşoare nemijlocit 
activitate de întreprinzător ori 
să înlesnească, în schimbul unei 
recompense, unor servicii sau 
înlesniri, o astfel de activitate 
desfăşurată de persoane fizice şi 
juridice;

e) să cumuleze serviciul ci-
vil cu o muncă în altă instituţie;

f) să participe la greve;
g) să părăsească, fără per-

misiunea reprezentantului ser-
viciului civil, localitatea unde 
se află angajatorul la care înde-
plineşte serviciul;

h) să desfacă contractul in-
dividual de muncă din proprie 
iniţiativă.

Angajatorul este obligat:
a) să aducă la cunoştinţă 

cetăţeanului statutul şi regula-
mentul său de ordine interioară, 
condiţiile de muncă sau de in-
struire, să-i explice drepturile şi 
îndatoririle lui; 

b) să organizeze instruirea 
cetăţeanului în materie de secu-
ritate a muncii;

c) să înştiinţeze, în termen de 
o zi, reprezentantul serviciului 
civil în unităţile administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea şi 
în unităţile teritoriale autonome 
cu statut special   despre înche-
ierea contractului individual de 
muncă cu executantul serviciu-
lui civil şi să-i remită o copie de 
pe contract; 

d) să înştiinţeze, în termen 
de o zi, reprezentantul servi-
ciului civil în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea şi în unităţile teritoriale 
autonome cu statut special des-
pre încălcarea legislaţiei muncii 
comisă de executantul servi-
ciului civil, precum şi despre 
sancţiunile disciplinare ce i s-au 
aplicat;

e) să comunice, cu 2 luni 
în prealabil, reprezentantului 
serviciului civil din unităţile ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea şi din unităţile terito-
riale autonome cu statut special 
despre lichidarea angajatorului, 
reducerea statului de personal şi 
despre dizolvarea unei formaţi-
uni a acestuia;

f) să vireze lunar la bugetul 
de stat 25% din salariul net al 
executantului serviciului civil 
pentru funcţia în care este înca-
drat;

g) să înştiinţeze reprezen-
tantul serviciului civil în unită-
ţile administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea şi în unităţile 
teritoriale autonome cu statut 
special în cazul desfacerii con-
tractului individual de muncă cu 
executantul serviciului civil. 

Temeiuri pentru încheierea 
serviciului civil servesc:

a) expirarea termenului 
acestuia;

b) raportul consiliului teri-
torial de expertiză medicală a 
vitalităţii privind inaptitudinea 
cetăţeanului de a îndeplini în 
continuare serviciul civil;

c) naşterea în familia ce-
tăţeanului a celui de-al doilea 
copil;

d) decesul ambilor părinţi;  
e) schimbarea situaţiei fa-

miliale a cetăţeanului, în urma 
căreia el a devenit unicul ei în-
treţinător;

f) încorporarea cetăţeanului 
în serviciul militar în termen;

g) condamnarea, prin hotă-
rîre judecătorească definitivă, la 
privaţiune de libertate.

Reprezentantul serviciului 
civil în unităţile administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea şi 
în unităţile teritoriale autonome 
cu statut special adoptă hotărîrea 
privind încheierea serviciului 
civil la încetarea contractului 
individual de muncă, precum şi 
în baza hotărîrii Centrului Ser-
viciului Civil privind încheierea 
serviciului înainte de termen. 
Data încheierii serviciului civil 
poate fi amînată cu cel mult 2 
luni în legătură cu circumstanţe 
excepţionale, în modul stabilit 
de Guvern. La încetarea con-
tractului individual de muncă, 
angajatorul este obligat să eli-
bereze executantului serviciului 
civil, în ziua concedierii, carne-
tul de muncă.

Cetăţenii care au înde-
plinit serviciul civil fac parte 
din rezerva acestui serviciu. 
Evidenţa lor este ţinută de re-
prezentantul serviciului civil 
din teritoriu. Documentul care 
confirmă aflarea cetăţeanului 
în serviciul civil şi în rezer-
va lui este livretul serviciului 
civil. Guvernul are dreptul de 
a-i mobiliza pe cetăţenii aflaţi 
în rezerva serviciului civil în 
cantonamente de instrucţie sau 
în cantonamente speciale, dar 
cel mult de 3 ori, pe un termen 
total de cel mult 6 luni pentru 
întreaga perioadă de aflare în 
rezerva serviciului civil. Cetă-
ţenii în cauză pot fi mobilizaţi 
şi la lucrări de lichidare a ur-
mărilor situaţiilor excepţio-
nale.  Limita de vîrstă pentru 
aflare în rezerva serviciului 
civil este de  50 de ani.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Ronalcom”, pentru data de 1 octombrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de ÎM „Tacher” 
SRL privind încasarea sumei de 8121 lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Veriatrans” SRL, pentru data de 7 oc-
tombrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile intentată de „Alex-Trans-Logic” SRL. 

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

Judecător                                               Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Getex-Lux” SRL, pentru data de 7 
octombrie 2009, ora 10.55, la şedinţa de judecată (bdul Stefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît la examinarea cau-
zei civile intentată de DSM „Montajautomatica” SA. 

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

Judecător                                                      Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Sidben-Plus”, pentru data de 12 
noiembrie 2009, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Stefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Rumitox”. 

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

Judecător                                                       Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sapunov Alexandr, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Damian Zinaida şi Golş-
tein Alexandru privind scoaterea de la evidenţă.

Judecător                                                   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bulimaga Ion, a.n. 07.07.1964 cu ultimul domiciliu cunoscut  
Chişinău, str. Pomilor nr. 11, apt. 4, pentru data de 9 noiembrie 
2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL 
„Lernicom” către Bulimaga Ion privind încasarea prejudiciu-
lui material.

Judecător                                                  V. braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Raţă Eugenia, a.n. 16.11.1985 cu ultimul domiciliu cunoscut  
Chişinău, str. Armenească nr. 29, apt. 8, pentru data de 19 no-
iembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 67) în calitate de pîrît unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea lui Raţă Radion  către Raţă Eugenia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                 V. braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
reprezentantului SC „Index GRUP” SRL, pentru data de 25 
septembrie 2009, ora 11.30, la şedinţa de  judecată  (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 613) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
BC „Moldova-Agroindbank” SA către Baluţel Radion şi SC 
„Index GRUP” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                                        Ana Panov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Sorochin Gherman domiciliat în Chişinău, str. Ceaikovski 
nr. 27/1, pentru data de 2 octombrie 2009, ora 11.00, la şedinţa 
de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă după acţiunea reclamantului Mihnev 
An. privind recunoaşterea refuzului de a da acordul la legife-
rarea construcţiilor ca neîntemeiat.

Judecător                                                      L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Verebceanu 
Vladimir, cu domiciliul în Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 61/6, 
apt. 19,  pentru data de 5 octombrie 2009, ora 10.30, la şedinţa 
de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Verebceanu Natalia către Vereb-
ceanu Vladimir, DPDC Buiucani, privind stabilirea domiciliu-
lui copilului şi decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                 Dorin Popovici

Citaţii în judecată
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Ciubuc Mariana şi Ciubuc Elena, pentru data de 5 octombrie 
2009, ora 9.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
502) în calitate de reclamate pe cauza civilă după acţiunea recla-
mantului SC „Ameritrex-Prest” SRL privind încasarea sumei.

Judecător                                                      L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Bacalu C., SanduţaV., 
Zalenscaia T. şi Postica V., pentru data de 7 octombrie 2009, 
ora 11.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
618) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată la cererea SA 
„Drum–96”.

Judecător                                                          S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Luzin Igor Vladimir, pentru data de 8 octombrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-2542/09, Deleu Iulia către 
Luzin Igor, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Vîlcov Fiodor, pentru data de 12 octombrie 2009, ora 14.30, 
la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-2408/09, Corja Valeriu către Vîlcov 
Fiodor, privind încasarea sumei.

Judecător                                                   Elena Cojocari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Bivol Gheorghe, pentru data de 24 septembrie 2009, ora 8.30, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Plamadeala Lidia, privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

Judecător                                                        I. Timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Morărescu Lidia, Mo-
rărescu Valeriu şi Morărescu Victor, pentru data de 2 octombrie 
2009, ora 13.00, la şedinţa de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 31) 
în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea ÎMGFL-21, mun. 
Chişinău cu participarea intervenientului accesoriu SA „Termo-
com” privind încasarea datoriei.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Sofroni Mariana, pen-
tru data de 8 octombrie 2009, ora 13.00, la şedinţa de  judecată  
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă la ac-
ţiunea lui Gîlcă Mihail privind  pierderea dreptului la folosirea 
spaţiului locativ.

Judecător                                                  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Chiparcu Vladislav, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Bancova Ludmila privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                                       E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Levinshi Veaceslav, 
pentru data de 12 octombrie 2009, ora 17.00, la şedinţa de  ju-
decată  (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Levinhi Nadejda către Levinshi Veaceslav privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                   Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Popa E., pentru data de 22 octombrie 2009, ora 16.30, la şedinţa 
de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL privind încasarea 
clauzei penale.

Judecător                                                       V. Negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Morari Ludmila, 
pentru data de 5 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă  privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                          Alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Gangaliuc Ni-
colai, pentru data de 5 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă  privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                         Alexandru Negru
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Smentanca Vi-
talie c/p 2002040018917 domiciliat în Cimişlia, str. Libertăţii 
nr. 21, pentru data de 2 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Cimişlia str. Constantin Stamati, nr.1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă SC „Ameritrex-Prest” SRL către Smentanca 
Vitalie, Smentanca Alexandra  privind încasarea sumei conform 
contractului.                                                                                                                    

Judecător                                                   Z. Aramă

www
Judecătoria Cahul, în conformiatate cu cerinţele art. 108 şi 

art. 103 ale CPC al RM, solicită prezentarea cet. Niculiseanu 
Alexandru, a.n. 09.10.1977, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
raionul Cahul, satul Giurgiuleşti, pentru data de 27 octombrie 
2009, ora 14.00, la şedinţa  de judecată  (Cahul, bdul. Victoriei 
nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1261/09, 
privind desfacerea căsătoriei, la cererea reclamantei Niculisea-
nu Dorina.

Pîrîtului i se propune să prezinte  probele de care dispune 
referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de pro-
be şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exami-
nată în lipsa pîrîtului şi probelor de care dispune.

Judecător                                                   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popescu Irina domiciliată în Chişinău, str. Gheorghe Asachi 
nr. 66/1, apt. 24, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Negrescu Vadim privind 
încasarea prejudiciului.

Judecător                                                   Djeta Chistol

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Gartner Anton, 
cu domiciliul în Chişinău, str. Cornului nr. 5/1, apt. 2A,  pentru 
data de 5 octombrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de  judecată  (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Gartner Rodica privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                         Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL„Morvolsi”, pentru data de 6 octombrie 
2009, ora 9.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 615) în calitate de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-2363/2009, 
Frunză Mihail către SRL „Morvolsi”, privind rezilierea 
contractului de antrepriză şi repararea prejudiciului cauzat.

Judecător                                             Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului cet. Mititelu Constantin, pentru data de 12 
octombrie 2009, ora 14.15, la şedinţa de  judecată  (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît pe cauza civilă  
nr. 2-3234/2009, BC „Mobiasbancă–Groupe–Société–
Générale”SA, către Mititelu Constantin privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                              Elena Cojocari
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Tamazlîcaru 
Eugeniu, pentru data de 20 octombrie 2009, ora 9.50, la 
şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de Tamazlîcaru Angela” privind 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                    S. Teleucă
www

Суд Тараклия доводит до сведения гр. Занфирова Ивана 
Петровича  рождения 15 апреля 1962 года, жителя с. Алуат, 
Тараклийского района, что он приглашается 12 октября 
2009 года в 13.00 в судебное заседание (суд Тараклия, ул. 
Мира №3, каб. №12), на судебное заседание в качестве 
ответчика по иску Занфировой Марии Федоровны о 
расторжении брака. 

В случае неявки дело будет рассмотрено в Ваше 
отсутствие.

Судья                            С.Д. Узун

Apartament dat în chirie pentru violuri
O tînără de 24 de ani venită din Republica Moldova în Bu-

cureşti pentru a urma cursurile unui master a fost violată de 
proprietarul apartamentului pe care dorea să îl închirieze. Fata 
a publicat un anunţ în care căuta casă cu chirie, în care şi-a 
trecut numărul de telefon. A fost sunată de un bucureştean de 
28 de ani care a dus-o pe Aleea Bicaz, la blocul cu numărul 1, 
într-o zonă liniştită din sectorul 3 al Capitalei.

A ademenit-o în apartament şi cîteva ore nu a mai lăsat-o să 
plece, iar sub ameninţarea cuţitului, a violat-o crunt.

După cîteva ore, fata a fost lăsată să plece după ce i-a pro-
mis violatorului că nu îl va reclama la poliţie. Însă cînd s-a 
văzut scăpată de bărbat, fata a mers la poliţie.

Ofiţerii au efectuat o percheziţie în apartament şi l-au reţi-
nut pe tînăr.

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămânalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în toate chioşcurile.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Nina Bănărescu, preşedintele judecătoriei Edi-
neţ; Silvia Vrabii, judecător Bender, Alexandra 
Peni, preşedintele judecătoriei Ceadîr-Lunga; 
Andrei Plămădeală, judecător CSJ; Nicolae Cos-
tin, judecător Grigoriopol; Anatolie Pahopol, 
judecător CA Chişinău; Vadim Belous, judecător 
Soroca; Vladimir Rusnac, judecător Cimişlia; 
Anatolie Tuhari, vicepreşedintele judecătoriei 
Floreşti; Sergiu Osoianu, judecător Străşeni; li-
dia Arsenii, procuror, şef al Secţiei relaţii cu pu-
blicul din cadrul Direcţiei investigaţii generale a 
Procuraturii Generale.

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

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

Alimentaţia joacă rolul 
cel mai important în păstra-
rea sănătăţii şi a frumuseţii 
corporale. Totuşi există cîte-
va alimente care au cel mai 
important aport în menţinerea 
unui trup frumos şi armonios.

Pentru medicina naturis-
tă şi industria cosmentică, 
grăunţele de grîu sînt reco-
mandate pentru efectele lor 
tonifiante şi dezinfectante. 
Decoctul din grăunţe de grîu 
este un bun emolient. Consu-
mat cu puţină miere, devine 
remediul perfect împotriva 
răcelilor, informează howstu-
ffworks.com.

Tărîţa de grîu este reco-
mandată pentru detoxifierea 
organismului. Se prepară un 
ceai de măces, care se adaugă 
peste tărîţa de grau. Se lasă la 
decantat două ore, după care 
se bea amestecul în loc de 
apă. Toxinele vor fi eliminate 
rapid.

Tărîţele de grîu sînt folo-
site şi pentru tratarea tenului 
cu probleme. Combinate cu 
puţină apă, obţinem o cremă 

abrazivă, care curăţă în pro-
funzime pielea deteriorată şi 
combate eficient acneea.

Nucile sînt bogate în vita-
mina E şi sînt o sursă a tine-

reţii. Pielea îmbătrînită şi ri-
durile sînt combătute eficient 
prin dieta cu nuci, ideală pen-
tru tenul uscat şi deteriorat.

Legumele roşii şi verzi în-
treţin frumuseţea prin aportul 
de vitamine. Morcovii, salata, 
spanacul, roşiile sau castrave-
ţii conţin vitaminele A, C, E, 

Majoritatea oamenilor dorm 7 sau 8 ore pe noapte pentru 
a-şi încărca bateriile. Există însă şi cazuri în care 6 sau chiar 
mai puţine ore de odihnă sînt suficiente. Şi asta datorită unei 
gene, care face ca doar cîteva ore de somn să asigure energia 
necesară unei noi zile. Gena-minune se numeste DEC2, con-

form Science News, care citea-
ză cercetarea realizată recent de 
Universitatea din San Francisco, 
California.

Gena modificată, extrasă din 
mostrele de sînge recoltate de la 
persoanele care o aveau, a fost 
injectată şi în unele exemplare de 
şoareci de laborator şi musculiţe. 
S-a observat că, în timp, şi aceste 

vietăţi au ajuns să aibă nevoie de mai puţine ore de somn.
Se ştia şi pînă acum că unele persoane au nevoie de mai 

Există o genă care te face să dormi mai puţin
puţine ore pentru a se reface, însă acest studiu este primul care 
face referire la o genă care determină numărul de ore de odihnă 
necesare unei persoane.

Cercetătorii suspectează că numărul persoanelor care au 
această mutaţie este destul de mic, însă nu se cunoaşte procen-
tul acestora.

Acest studiu vine să liniştească acele persoane care erau în-
grijorate că după numai 4 sau 5 ore de somn se trezeau. Totuşi 
oamenilor le este greu să judece dacă activitatea lor din timpul 
zilei are sau nu de suferit după doar 4 sau 5 ore de somn.

Din declaraţiile unora dintre femeile care au această mu-
taţie reiese chiar că ele au mai multă energie decît cele despre 
care se spune că dorm suficient, a declarat Ying-Hui Fu, cel 
care a realizat studiul.

În urma testelor, s-a observat că în cazul şoarecilor de la-
borator, somnul nu este continuu, aceştia trezindu-se des pe 
parcursul unei nopţi.

care redau pielii elasticitatea 
şi aspectul natural, sănătos.

Nu numai că sînt baza 
unei alimentaţii sănătoase dar 

sînt folosite drept măşti na-
turale de protecţie împotriva 
pielii deteriorate.

Citricele au cel mai rapid 
efect asupra frumuseţii. Por-
tocalele şi în special lămîia 
sînt binecunoscute pentru 
efectele lor benefice asupra 
sănătăţii şi frumuseţii.

Lămîia intră în compo-
nenţa măştilor faciale, de păr 
şi de corp, iar grepfruturile 
şi portocalele sînt remediul 
perfect pentru tenul uscat şi 
ridurile inestetice.

Fructele de mare sînt 
bogate în zinc şi sînt ideale 
pentru tratarea tenului ac-

neic şi îndepărtarea excesului 
de sebum. Dieta cu fructe de 
mare stimulează producerea 
de celule noi, sănătoase, prin-
cipala sursă a frumuseţii tale.

În Japonia, numărul bătrînilor de peste 
100 de ani creşte constant 

În Japonia trăiesc peste 40 000 de persoane care au mai 
mult de 100 de ani, potrivit datelor oficiale ale Ministerului 
Sănătăţii.

Potrivit statisticii, numărul acestora a crescut cu mai 
mult de 10% anual. În urmă cu 9 ani, numărul lor era de 

doar 10 000 de persoane. Japonia 
are cea mai mare speranţă de via-
ţă din lume, de 85 de ani. Potri-
vit oamenilor de ştiinţă, motivele 
principale sînt stilul de viaţă şi 
gastronomia nipone.

Consumul de carne de peşte, 
legume şi orez asigură şi un aport 

crescut de vitamine pentru organism, de unde şi sănătatea 
proverbială a niponilor. Cea mai bătrînă femeie din Japonia 
are 114 ani, iar cel mai bătrîn bărbat are 112 ani.

A murit cea mai batrînă persoană din lume
Deşi nu s-a ferit să mănînce pui bine prăjit sau omletă 

cu şuncă, nu a băut niciodată alcool, nu a fumat şi nici nu a 
făcut excese. Acesta este secretul longevităţii lui Gertrude 
Baines, cea care, ajunsă la 115 ani, şi-a cîştigat renumele de 
cea mai în vîrstă persoană de pe Planetă. 

A renunţat însă la acest titlu vineri, cînd a încetat din 
viaţă, la Spitalul Western Convalescent, care i-a ţinut loc de 
cămin încă de la vîrsta de 107 ani, cînd a fost internată în 
urma unei fracturi de şold. 

Potrivit medicilor de la unitatea sanitară, Gertrude a 
murit în somn, cel mai probabil ca urmare a unui infarct. 

Cu toate acestea, a fost programată o autopsie care să de-
termine cauza exactă a decesului. 

Baines s-a născut în Shellman, SUA, pe 6 aprilie 1894, 
cînd la conducerea Statelor Unite se afla Grover Cleveland, 
cînd comunicaţiile radio erau în faza de început, iar tele-
viziunea era la jumătate de secol distanţă de a deveni om-
niprezentă. Izbucnirea războiului dintre Spania şi SUA s-a 
petrecut cînd Gertrude avea numai patru ani, iar în timpul 
Primului Război Mondial era doar o fetiţă de nouă ani. Cînd 
Statele Unite s-au implicat în al doilea conflict mondial, ea 
era deja femeie în toată firea.  Cu toate că a fost martoră a 
celor mai tragice momente ale istoriei, Gertrude declara, 
anul trecut, la aniversarea celor 114 ani, că a dus o viaţă de 
care s-a bucurat din plin. 

A lucrat numai ca menajeră la căminul studenţesc de la 
Ohio State University şi a supravieţuit tuturor membrilor 
familiei sale. Singura sa fiică a murit de febră tifoidă pe 
cînd avea 18 ani. 

Longeviva femeie şi-a petrecut ultimii ani urmărind 
programul TV prefereat, „The Jerry Springer Show”, şi 
mîncînd şuncă, pui prăjit şi îngheţată, alimentele sale pre-
ferate. 

Titlul de „Cea mai în vîrstă femeie din lume” l-a cîşti-
gat în martie anul acesta, cînd portugheza Maria de Jesus a 
încetat din viaţă, tot la vîrsta de 115 ani. 

„Acum, după moartea lui Baines, cea mai bătrînă 
persoană din lume devine japoneza Kama Chinen, în 
vîrstă de 114 ani”, spune doctorul L. Stephen Coles, de 
la Grupul de Cercetări Gerontologice, citat de Associ-
ates Press. 

Sarkozy foloseşte numai muncitori mai 
scunzi decît el pentru a părea înalt

Ori belgienii au ceva cu preşedintele Franţei, ori presa fran-
ceză vrea să îl prezinte pe Sarkozy ca pe unul dintre cei mai 
înalţi bărbaţi din ţară. Aşa se face că la o vizită făcută într-o 
fabrică au fost împrumutaţi muncitori care să nu fie mai înalţi 
decît preşedintele. Lucru observat rapid de presa belgiană şi 
dezminţit vehement de la Champs Ely-sées.

Corespondentul postului RTBF 
care l-a însoţit pe Nicolas Sarkozy în 
vizita recentă la o uzină din Norman-
dia a făcut o listă a detaliilor care au 
făcut ca vizita să fie una perfectă: a fost 
aleasă o uzină mai izolată, unde acce-
sul unor manifestanţi ar fi fost foarte 
dificil, întrebările puse managerilor au 
fost foarte tehnice şi cereau răspunsuri 
stricte, iar muncitorii cu care Sarkozy 

a stat de vorbă erau aduşi pe bază de voluntariat de la alte uzi-
ne.

Acest ultim aspect l-a intrigat în mod deosebit pe reporterul 
belgian.

Şi, într-adevăr: cu excepţia miniştrilor care îl însoţeau, 
nimeni din preajma lui Nicolas Sarkozy nu depăşea cei 165 
de centimetri ai preşedintelui francez. O zi mai tîrziu, Palatul 
Elysées a denunţat comentariile televiziunii belgiene ca fiind 
„absurde şi groteşti”.

Nouă, românilor, însă, astfel de aranjamente de imagine ne 
amintesc de Epoca de Aur, cînd toţi cei care intrau în contact 
cu Nicolae Ceauşescu în timpul unor astfel de vizite erau veri-
ficaţi la sînge cu mult timp înainte. Presa internaţională specu-
lează de mulţi ani pe tema atenţiei pe care preşedintele francez 
o acordă propriei imagini.

Iar belgienii nu au ratat nici acum ocazia, mai ales că nu sînt 
la prima remarcă răutăcioasă despre Nicolas Sarkozy. Acum 
doi ani, tot belgienii au sugerat că atitudinea cel puţin ciudată 
a liderului francez la o conferinţă de presă de la summitul G8 
s-ar fi datorat cîtorva păhărele băute cu Vladimir Putin.

După scandalul iscat de această afirmaţie, jurnaliştii bel-
gieni au fost nevoiţi să-şi ceară scuze, iar Sarkozy să explice 
ameţeala prin faptul că era... extrem de obosit.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că 

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

rămîne alături de Dvs.
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