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În iunie 2011, Republica 
Moldova va fi gazda Conferinţei 
a IV-a a Părţilor Convenţiei 
de la Aarhus

Rolul Consiliului 
Superior al Procurorilor 
în reformarea sistemului 
organelor  Procuraturii

Parlamentul 
dizolvat, anticipate 
pe 28 noiembrie

La Bucureşti, pe 27 septembrie, a fost încheiat Acordul 
de colaborare între Ministerul Economiei al R. Moldova şi 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
din România.

Acordul a fost semnat de viceministrul Economiei al Re-
publicii Moldova, Octavian Calmîc, şi Karoly Borbely, se-
cretarul de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Me-
diului de Afaceri din România.

Încheierea Acordului este în concordanţă cu evoluţia în 
ascensiune şi dinamica relaţiilor de cooperare între Repu-
blica Moldova şi România şi scoate în evidenţă importanţa 
dezvoltării colaborării economice bilaterale, valorificînd în 
particular oportunităţile oferite de statutul României ca Stat 
Membru al Uniunii Europene şi avantajele comerciale de 
care dispune Republica Moldova în acest sens.

Acordul va încuraja colaborarea economică interdeparta-
mentală în domeniile de competenţă şi va contribui la apro-
fundarea cooperării economice, în avantajul reciproc al am-
belor ţări, în contextul aspiraţiilor europene ale R. Moldova, 
stabilind condiţii favorabile şi fundamente pentru colaborarea 
de perspectivă, în contextul negocierilor în derulare a Acor-
dului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Potrivit ME, documentul presupune dezvoltarea direc-
ţiilor prioritare de cooperare, precum şi dinamizarea relaţi-
ilor bilaterale în domeniile de competenţă ale ministerelor 
partenere din Moldova şi România, cum ar fi: promovarea 
comerţului şi atragerea investiţiilor; sectorul energetic: ener-
gie electrică, petrol şi gaze naturale; industria construcţiilor 
de maşini, electrotehnică şi electronică; industria uşoară şi 
a mobilei; întreprinderi mici şi mijlocii; cercetare ştiinţifică 
şi inovaţie; reglementare tehnică, standardizare, metrologie, 
acreditare, evaluarea conformităţii şi securităţii industriale; 
protecţia consumatorilor.

Domeniul economic 
poate deveni o legătură soli-
dă între Moldova şi Polonia. 
Despre aceasta a anunţat 
Ambasadorul Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Poloniei 
în Republica Moldova, Bo-
gumil Luft, în cadrul unei 
întrevederi la Chişinău cu 

consumatorilor polonezi. 
Deasemenea el a informat 

despre decizia Guvernului po-
lonez de a susţine Moldova în 
vederea lichidării consecinţe-
lor inundaţiilor din aceas-
tă vară. Oficialul polonez a 
anunţat că ţara sa acordă 100 

Moldova şi România au încheiat 
un Acord de colaborare economică 
interdepartamentală în domeniile 

de competenţă
ză să-i realizeze Chişinăul şi Bruxelles-ul în viitor. 

Participarea la reuniune a mai multor miniştri de Externe, mi-
niştri responsabili de afaceri europene şi trimişi speciali din state-
le membre ale UE, precum şi a Comisarului UE pentru Extinde-
re, au transformat Chişinăul într-o veritabilă capitală a Europei. 

De menţionat că acest format de dialog a fost lansat pe 25 

ianuarie 2010, la Bruxelles, iar a doua reuniune a fost organi-
zată pe 14 iunie, la Luxemburg. Scopul principal al Grupului 
pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova este de a 
sprijini parcursul european al statului nostru. 

Cu prilejul participării la reuniunea menţionată, au fost 
realizate, în paralel, întrevederi şi consultări separate cu şefii 
mai multor diplomaţii europene, concentrate pe aspecte con-
crete ale relaţiilor bilaterale.

 A treia Reuniune a Grupului pentru Acţiunea Europeană 
a Republicii Moldova şi-a deschis lucrările la Chişinău, pe 30 
septembrie 2010. Cu acest prilej, în capitala Moldovei au so-
sit numeroase delegaţii de nivel înalt din statele membre ale 
Uniunii Europene, potrivit Direcţiei mass-media şi relaţii cu 
publicul a MAEIE. 

Acest eveniment diplomatic de anvergură constituie o 
premieră absolută pentru Republica Moldova şi relevă intere-
sul accentuat al cancelariilor europene de a sprijini eforturile 
curente de integrare europeană ale autorităţilor moldovene. 

În cadrul reuniunii, înalţii demnitari europeni au abordat 
diferite aspecte ale cooperării dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană. Au fost trecute în revistă acţiunile între-
prinse pînă în prezent, precum şi paşii comuni pe care urmea-

premierul, Vladimir Filat.
În opinia diplomatului, 

agricultura Republicii Mol-
dova are un mare potenţial, 
iar experienţa Poloniei ar fi 
extrem de utilă în acest sens. 
Bogumil Luft a menţionat că 
vinurile din Moldova se bu-
cură de mare succes în rîndul 

mii de euro pentru ajutorarea 
sinistraţilor. 

Prim-ministrul moldo-
vean a mulţumit Guvernului 
polonez pentru ajutorul oferit 
cetăţenilor, care au avut de 
suferit de pe urma inundaţii-
lor din vara curentă. Începe ziua cu DREPTUL!

Nimeni nu poate minţi, nimeni nu poate ascunde ceva... atunci cînd se uită direct în ochii unei persoane. 

pag. 3 pag. 4 pag. 5

Polonia se pronunţă pentru consolidarea relaţiilor 
economice cu Moldova 

La Chişinău îşi desfăşoară 
lucrările a treia Reuniune 

a Grupului pentru Acţiunea 
Europeană a R. Moldova
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Ambasada Ungariei din Chişinău 
va emite vize slovace
Ambasada Ungariei în Republica Moldova a fost autorizată 

să emită vize Schengen în numele Slovaciei, după ce ministrul 
de Externe maghiar Janos Martonyi a semnat un acord în acest 
sens cu omologul său slovac Mikulas Dzurinda.  

Potrivit acordului, în afară de ambasada Ungariei din Chişi-
nău, autorizaţii de emitere a vizelor Schengen în numele Slova-
ciei au primit şi misiunile diplomatice ungare din Tirana (Alba-
nia) şi Riad (Arabia Saudită). 

Acordul va intra în vigoare la o dată ce va fi specificată ulte-
rior, a indicat Ministerul de Externe al Ungariei. 

Tudor Darie a fost numit consilierul lui 
Vlad Filat
Tudor Darie, unul dintre fondatorii „UNIMEDIA”, a fost 

numit consilier al premierului Vlad Filat. El se va ocupa de pro-
blemele ce ţin nemijlocit de tineri.

Vlad Filat a semnat pe 27 septembrie un decret cu privire la 
numirea acestuia.

Menţionăm că Tudor Darie a anunţat că se retrage din ma-
nagementul „UNIMEDIA” şi cel al companiei Interakt, cea care 
deţine mai multe produse on-line printre care VESTI.MD, La-
dyClub, dar şi agenţia de publicitate AdCenter.

Avocatul copilului a înaintat o cerere de 
chemare în judecată în cazul minorului 
abuzat sexual la tabăra „Andrieş”
În cazul copilului abuzat sexual la tabăra „Andrieş” a fost 

înaintată o cerere de chemare în judecată.
Cererea a fost înaintată de către Avocatul parlamentar pentru 

protecţia drepturilor copilului.
Avocatul copilului cere compensarea prejudiciului material 

şi moral în sumă totală de 100 de mii de lei. Prejudiciul este 
cerut de la Ministerul Protecţiei Sociale, cel al Educaţiei şi de la 
proprietarul taberei din Ivancea.

În vara acestui an, un copil ar fi fost abuzat sexual în tabăra 
„Andrieş” din satul Ivancea, raionul Orhei.

Ministerul Sănătăţii anunţă 
că medicamentele s-ar putea ieftini 
cu pînă la 40 la sută 
Medicamentele s-ar putea ieftini cu pînă la 40 la sută, după 

ce în registrul electronic de monitorizare a preţurilor va fi inclus 
preţul producătorului. Anunţul a fost făcut pe 28 septembrie de 
responsabilii Ministerului Sănătăţii, Agenţia Medicamentului şi 
Serviciul de monitorizare a preţurilor, într-o conferinţă de presă 
comună.

Oficialii declară că producătorii care vor afişa alte preţuri 
decît cele din nomeclatorul de stat al medicamentelor vor răs-
punde penal.

Pînă în present, doar 12 producători de medicamente, din cei 
peste 80, au depus dosarele. Şeful Serviciului de avizare şi mo-
nitorizare a preţurilor la medicamente a explicat ca fără declara-
ţia respectivă, agenţii economici nu vor putea primi autorizaţie 
de a importa medicamente.

Fără taxă publicitară
Guvernul a anulat taxa locală pentru publicitate! Posturile 

de radio, TV, presa periodică şi cea electronică vor fi scutite de 
obligativitatea de a plăti 5 la sută din banii încasaţi pentru am-
plasarea publicităţii. 

Taxa locală de plasare a publicităţii a fost instituită în decem-
brie 2009. Motivul eliminării este micşorarea volumului publici-
tăţii. Un studiu arată că în anul 2009 în ziare a fost amplasată cu 
pînă la 35 la sută mai puţină reclamă decît în 2008. 

Miniştrii consideră că introducerea acestei taxe afectează 
foarte mult bugetele şi aşa mici ale publicaţiilor periodice. În 
cazul instituţiilor mass-media, o taxă locală pentru publicitate 
ar fi iraţională, din considerentul că mass-media activează fără a 
folosi resurse materiale şi nemateriale în scopuri de producţie.

Centrul „Refugiu Casa Mărioarei” riscă 
să fie închis din lipsă de bani
Singurul centru de asistenţă pentru femeile şi copiii care au 

suferit în urma violenţei în familie, „Refugiu Casa Mărioarei”, 
riscă să fie închis. Motivul este lipsa de bani pentru întreţinerea 
instituţiei. Pînă acum, Centrul era finanţat din proiecte, numărul 
acestora însă s-a redus în ultimul timp.

Deja de cinci luni „Casa Mărioarei” oferă servicii de consul-
tanţă doar în timpul zilei. Anterior, cei care se adresau la Centru 
puteau să rămînă aici peste noapte, beneficiau de hrană, îngrijiri 
medicale, asistenţă psihologică. Centrul „Refugiu Casa Mărioa-
rei” a fost deschis în 2004 de către o organizaţie neguvernamen-
tală. În prezent, de serviciile instituţiei beneficiază peste 1200 de 
femei, iar din 2004 pînă în prezent au primit asistenţă aproxima-
tiv zece mii de oameni.

Pînă la sfîrşitul acestui an, la Ungheni 
va fi deschisă o secţie consulară 
a României 
Ambasada României deja a găsit sediu pentru consulatul de 

la Ungheni, care urmează a fi deschis pînă la sfîrşitul anului. 
Ambasadorul român în Republica Moldova, Marius Lazurcă, a 
declarat că acesta urmează să fie echipat şi amenajat.

Diplomatul a spus că solicitarea de a deschide un consulat la 
Ungheni vine din partea autorităţilor de la Chişinău şi că acesta 
va simplifica activitatea oficiului din Chişinău.

În plus, oamenii din regiune vor putea obţine pe loc vize sau 
permise de mic trafic. În prezent, în Moldova activează 3 consu-
late ale României – la Cahul, Chişinău şi Bălţi.

După cum a relatat vi-
ceprim-ministrul, ministrul 
Economiei Valeriu Lazăr, pe 
28 septembrie în cadrul unei 
conferinţe de presă cu privire 
la vizita la Skopje (Macedo-
nia), hotărîrea oficială în acest 
sens a fost luată în cadrul ce-
lei de-a VIII-a şedinţe a Con-
siliului ministerial al Comu-
nităţii Energetice pentru Eu-
ropa de Sud-Est. Valeriu La-
zăr a subliniat că priorităţile 
preşedinţiei Moldovei în CE 
vor fi următoarele: elabora-
rea unui cadru comun pentru 
promovarea investiţiilor în 
modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii energetice, asi-
gurarea eficienţei energetice, 
cercetările în domeniul petro-
lului. Vorbind despre totaluri-
le celei de-a VIII-a şedinţe a 
Consiliului ministerial al Co-
munităţii Energetice, Valeriu 
Lazăr a menţionat semnarea 
protocolului privind aderarea 
la CE a Ucrainei, care din 1 

Guvernul lansează publi-
caţia „Monitor guvernamen-
tal” şi îşi reînnoieşte pagina 
web. Pe utilizatorii de Internet 
care vor accesa adresa www.
gov.md îi aşteaptă o surpriză 
plăcută. Cel puţin aşa promit 
autorităţile.

Începînd cu ziua de 28 
septembrie 2010, pagina ofici-
ală a Guvernului - www.gov.
md – are o nouă faţă. Noua 
pagină a Guvernului – www.
gov.md – are menirea de a 
oferi cît mai multă informaţie 
utilizatorilor şi de a fi cît mai 
funcţională. Pe lîngă tradiţio-
nala rubrică „Comunicate de 
presă”, vizitatorii www.gov.
md vor putea găsi materiale 
video şi foto. De asemenea, 
„Anticamera on-line a Prim-
ministrului” are menirea de 
a face legătura directă între 
Premierul Republicii Moldo-
va şi toţi cei care doresc să 
comunice cu el.

Rubrica „Biblioteca on-

Noutăţi de la Guvern
line” va conţine documente 
strategice, aprobate de Gu-
vern, acorduri semnate, pre-
cum şi documentele de poli-
tici.

Noua pagină web are ca-
pacitatea de a transmite şe-
dinţele Guvernului on-line la 
o calitate mult mai bună decît 
anterior. De asemenea, arhiva 
site-ului va fi mult mai bine 
structurată şi mai uşor de uti-
lizat.

Pagina www.gov.md va fi 

disponibilă în limbile româ-
nă, rusă şi engleză.

O altă noutate este apari-
ţia pe piaţă a revistei „Moni-
tor guvernamental”, o publi-

caţie lunară, editată în limbile 
română şi rusă. Tirajul versi-
unii române este de 1500 de 
exemplare, iar al celei ruse, 
de 1300 de exemplare. Ver-
siunea electronică a revistei 
„Monitor guvernamental” va 
fi plasată la rubrica „Bibliote-
ca on-line”, pe site-ul www.

gov.md. Revista va avea şi 
o versiune în engleză, dar 
numai în format electronic. 
Aceasta va fi distribuită prin 
e-mail tuturor organizaţiilor 
internaţionale acreditate în 
Republica Moldova, dar şi tu-
turor celor interesaţi. Publica-
ţia „Monitor guvernamental” 
în română şi rusă va fi dis-
tribuită autorităţilor publice 
centrale şi locale de pe întreg 
teritoriul ţării.

Editarea revistei „Moni-
tor guvernamental” şi ela-
borarea noii pagini web a 
Guvernului au fost posibile 
graţie suportului Fondului 
Fiduciar Multi-Donator pen-
tru asistenţă în implemen-
tarea Strategiei de Reformă 
a Administraţiei Publice 
Centrale în Republica Mol-
dova. Fondul a fost creat cu 
contribuţia DFID, SIDA şi a 
Guvernului Olandei şi este 
administrat prin intermediul 
Băncii Mondiale.

30 de procurori, judecători, ofiţeri de urmărire penală, avo-
caţi şi reprezentanţi ai autorităţilor tutelare din Republica Mol-
dova au participat recent la o supervizare internaţională. 

Participanţii la eveniment au făcut schimb de experienţă 
în domeniul examinării legale a cazurilor în care sînt implicaţi 
copiii-victime sau martori ai abuzului şi neglijării. 

Atelierele de supervizare au fost organizate la Chişinău de 
către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 
(CNPAC) şi au fost moderate de Raul Heido, Procurorul Regi-
unii de Sud a Estoniei. 

Sesiunile de supervizare au inclus prezentarea experienţei 
avansate a Estoniei în examinarea cauzelor de violenţă faţă 
de copii şi schimbul de experienţă între profesioniştii din cele 
două ţări. Participanţii au încercat să identifice problemele cu 
care se confruntă reprezentanţii instituţiilor de drept din Repu-
blica Moldova în acest domeniu, dar şi soluţiile pentru depă-
şirea acestora.

Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Centrului de Asistenţă 
Psihosocială a Copilului şi Familiei „Amicul”. La ateliere au 
participat specialişti care au experienţă de colaborare cu Cen-
trul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în dome-
niul examinării cauzelor de violenţă faţă de copii.

Sesiunile de supervizare au fost organizate în baza par-
teneriatului între Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului 
faţă de Copii, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală din 
Republica Moldova. Organizatorii proiectului şi-au propus 
ca scop consolidarea sistemului de protecţie în sistemul de 

Scimb de experienţă în domeniul examinării cauzelor 
de violenţă faţă de copii

justiţie a copiilor-victime sau martori ai diverselor forme de 
violenţă.

Activitatea a fost realizată de CNPAC, în parteneriat cu 
Fundaţia Nobody Children din Polonia, cu suportul Funda-
ţiei OAK şi al Programului Consolidarea Societăţii Civile în 
Moldova. Fundaţia Nobody Children este o organizaţie non-
guvernamentală din Polonia,  partener CNPAC din 2005 şi co-
ordonator al proiectului regional „Copilărie fără violenţă”, iar 
Fundaţia OAK  susţine acest  proiect.

Evenimentul a fost finanţat de Agenţia Statelor Unite pen-
tru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat de Aca-
demia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), care susţin pro-
iectul „Copilul-victimă/martor în sistemul de justiţie penală”.

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii este 
o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, creată în 1997 şi 
specializată în prevenirea abuzului asupra copiilor. 

Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei 
„Amicul” este un serviciu creat de CNPAC, în parteneriat cu 
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din 
Chişinău. Acesta oferă servicii copiilor supuşi diferitor forme 
de abuz cum ar fi: violenţa fizică, sexuală sau mentală, neglija-
re şi exploatare. De servicii similare pot beneficia şi familiile 
acestor copii. Acesta este primul centru în Republica Moldova 
care oferă asistenţă în organizarea audierilor legale ale copii-
lor-victime sau martori în condiţii protectoare. Procuratura Ge-
nerală a Republicii Moldova este partenerul CNPAC din anul 
2004, iar Ministerul Justiţiei, din 2010.

noiembrie va deveni mem-
bru cu drepturi depline al 
organizaţiei. A fost subliniat 
faptul că noul statut al Ucrai-

nei va îmbunătăţi securitatea 
în domeniul aprovizionării 
cu energie. De asemenea, în 
timpul întîlnirii au fost pre-
zentate idei privind asigura-
rea cu energie a ţărilor CE în 
sezonul rece 2010-2011. În 
acest context, a fost salutată 

iniţiativa Serbiei cu privire 
la elaborarea unei strategii 
comune în sectorul energetic 
pentru ţările membre din sud-

estul Europei. Valeriu 
Lazăr a subliniat că 
principala problemă 
comună pentru toate 
ţările este incapacita-
tea de a atrage inves-
tiţii substanţiale pe 
pieţe distincte mici, 
de aceea este nevoie 
de o piaţă comună. 
Conform estimărilor, 
pentru crearea pieţei 
comune Moldova tre-
buie să construiască 
o conductă de gaze 
de 200 km cu un cost 

de 1 mlrd euro.
Ministrul a spus că în ordi-

nea de zi a CE în scopul acor-
dării asistenţei au fost incluse 
două proiecte ale Moldovei: 
construcţia liniei electrice 
Bălţi-Suceava pentru interco-

nectare între Moldova şi Ro-
mânia şi a conductei de gaze 
Ungheni-Iaşi cu o lungime 
de 36 km. Pentru construcţia 
conductei sînt necesari 19 
mln euro, dintre care 7 mln 
euro vor fi acordate sub for-
mă de grant. Implementarea 
acestor proiecte este o parte a 
Planului de dezvoltare a reţe-
lelor de transport europene şi 
Programului transfrontalier. 
Proiectele care sînt deja in-
cluse în planurile de finanţare 
ale BERD şi Băncii Europene 
de Investiţii vor fi discutate de 
către bănci. Tratatul Comuni-
tăţii Energetice a fost semnat 
la 25 octombrie 2005. Înce-
pînd cu noiembrie 2006, Mol-
dova a avut statut de observa-
tor în cadrul organizaţiei, iar 
din mai 2010 este membru cu 
drepturi depline. Scopul CE 
este formarea unui spaţiu co-
mun de reglementare a pieţei 
de energie pe teritoriul UE şi 
Europei de Sud-Est.

MOLDOVA  DE  LA  1  IANUARIE  2011  VA  PRELUA 
PREŞEDINŢIA  COMUNITĂŢII  ENERGETICE    
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Procuratura Generală

„Consiliul Superior al 
Procurorilor (CSP) a reuşit 
să convingă societatea că de 
cariera procurorilor se ocu-
pă exclusiv CSP şi astfel să 
elimine orice suspiciuni în 

legătură cu intervenţia celor-
lalte puteri în numirea procu-
rorilor în funcţii de conduce-
re”, a declarat Iurie Garaba, 
preşedintele CSP.

Anul 2010 este unul de 
cotitură în materia resurse-
lor umane. Pentru prima dată 
competenţa privind numi-
rea, eliberarea, promovarea, 
încurajarea procurorilor a 
fost atribuită în exclusivitate 
CSP.  

Preşedintele CSP a mai 
spus că instituţia a urmărit, 
de la începutul anului, pu-
nerea în aplicare a măsurilor 
privind reforma sistemului 
organelor Procuraturii, con-
stituirea Colegiilor discipli-
nar şi de calificare, dezvol-
tarea unei relaţii strînse de 
cooperare cu organele apar-
ţinînd celorlalte puteri ale 
statului, stabilirea unei relaţii 
de parteneriat cu mass-media 
şi societatea civilă.

Înfiinţată recent în Repu-
blica Moldova, instituţia CSP 
a preluat un model răspîndit 
în statele cu tradiţie demo-
cratică şi are drept obiectiv 
principal asigurarea autono-
miei procurorilor.

Rolul Consiliului Superior 
al Procurorilor în reformarea sistemului 

organelor Procuraturii
La începutul anului 2010, 

a fost finalizat procesul de 
constituire a organului repre-
zentativ şi de autoadminis-
trare a procurorilor. Este de 
menţionat însă că convocarea 

Adunării Generale a Procuro-
rilor pentru alegerea membri-
lor CSP s-a produs cu o întîr-
ziere de aproape un an. 

De la începutul anului 
curent, CSP s-a întrunit în 19 
şedinţe şi a adoptat peste 350 
hotărîri, din care nici una nu 
a fost anulată de către instan-
ţa de recurs.

Urmare a reorganizării 
Procuraturii şi optimiză-
rii cadrelor, au fost scoase 
la concurs 27 de posturi de 
procuror-şef şi procuror-şef 
adjunct şi 10 posturi de pro-
curor teritorial. 

Printre obiectivele pri-
oritare ale CSP se înscriu: 
elaborarea strategiei privind 
formarea iniţială şi continuă a 
procurorilor, a cărei obiectiv 
principal trebuie să se axeze 
pe determinarea statutului 
procurorului, prevenirea co-
rupţiei, sporirea independen-
ţei procurorilor la realizarea 
actului de justiţie.

Legiuitorul a prevăzut în 
componenţa CSP nu numai 
procurori, ci şi reprezentanţi 
ai societăţii civile. 

Conform Legii cu privi-
re la Procuratură, CSP este 

compus din 12 membri, din-
tre care 3 membri (procuro-
rul general, ministrul Justiţi-
ei şi preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii) 
sînt de drept, 5 membri sînt 

aleşi de procurorii în funcţie 
prin vot secret, direct şi liber 
exprimat, 4 membri – aleşi 
de Parlament din rîndul pro-
fesorilor titulari. 

Din prima componenţă a 
Consiliului Superior al Pro-
curorilor fac parte: Valeriu 
Zubco, Dumitru Visterni-
cean, Alexandru Tănase, 
Igor Serbinov, Iurie Gara-
ba, Gheorghe Leiciu, Mi-
hail Vinogradov, Nicolae 
Geru, Mihail Chirilă, An-
drei Negru, Andrei Smo-
chină, Serghei Ţurcan.

În virtutea funcţiilor sale, 
Consiliul are competenţe re-
feritoare la cariera procurori-
lor acesta:

 – organizează concursuri 
pentru ocuparea funcţiei de 
procuror; 

– selectează candidaturi 
pentru locurile vacante;

– face propuneri Procu-
rorului General de numire, 
promovare, încurajare, sus-
pendare sau eliberare din 
funcţie a procurorilor; 

– are dreptul şi obligaţia 
să apere independenţa, im-
parţialitatea şi reputaţia pro-
fesională a  procurorilor. 

Colegiul disciplinar şi-a demonstrat şi în-
tărit rolul, dorind să sancţioneze manifestările 
comportamentale venite din partea unor procu-
rori, neconforme statutului şi misiunii pe care 
aceştia şi le-au asumat în momentul în care au 
intrat în sistem. 

Amintim că, la 30 decembrie 2009, urmare 
a alegerilor organizate în cadrul Adunării Ge-
nerale a Procurorilor, au fost aleşi procurorii - 
membri şi ai celorlalte două organe de autoad-
ministrare: Colegiului disciplinar şi Colegiului 
de calificare, care îşi desfăşoară activitatea pe 
lîngă Consiliul Superior al Procurorilor şi care, 
deja la 20 ianuarie 2010, s-au şi convocat în 
primele şedinţe. 

Este de menţionat că, după punerea în apli-
care, la 17 martie 2009, a noii Legi cu privire 
la Procuratură, aceasta a fost prima adunare în 
cadrul căreia au fost create aceste organe.

„Potrivit legislaţiei, organele de autoadmi-
nistrare a procurorilor urmau a fi constituite 
încă în luna iulie 2009, în decursul a patru luni 
de la intrarea în vigoare a respectivei legi. Din 
păcate, însă, consolidarea activităţii procurori-
lor nu a reprezentat o prioritate pentru cei de 
care a depins promovarea reformelor în Procu-
ratură” a declarat Procurorul General în cadrul 
adunării.

Evenimentul s-a înscris în seria de activităţi 
întreprinse de actuala conducere a Procuraturii 
Generale în direcţia reformării instituţionale – 
acţiuni statuate în noua Lege cu privire la Pro-
curatură.

În total, în 6 luni ale anului Colegiul dis-
ciplinar s-a convocat în 12 şedinţe, în cadrul 
cărora au fost examinate 64 de proceduri disci-
plinare şi au fost emise 73 de hotărîri.

Referindu-ne la aplicarea sancţiunilor faţă 
de procurorii care au comis abateri disciplinare, 
Colegiul a decis aplicarea următoarelor sancţi-
uni disciplinare: 

– mustrare aspră – în privinţa a 4 procurori; 
– mustrare – 4 procurori; 
– avertisment – 20 de procurori.

De asemenea, ca rezultat al examinării pro-
cedurilor disciplinare, potrivit prevederilor Le-
gii cu privire la Procuratură, în 8 cazuri Cole-

Colegiile disciplinar şi de calificare 
a procurorilor şi-au justificat menirea

giul disciplinar a dispus respingerea propunerii 
de aplicare a sancţiunii disciplinare şi încetarea 
procedurii disciplinare.

În 11 cazuri Colegiul a dispus încheierea 
procedurii disciplinare pe motivul inoportuni-
tăţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-
se doar la examinarea în şedinţă a materialelor 
de procedură.

Într-un caz colegiul a dispus încheierea pro-
cedurii disciplinare din lipsa temeiului de tra-
gere la răspundere disciplinară. În 19 cazuri a 
fost dispusă încheierea procedurii disciplinare 
din motivul expirării termenului de tragere la 
răspundere disciplinară.

Concomitent, în 3 cazuri Colegiul discipli-
nar a dispus retrogradarea în grad de clasificare, 
într-un caz a dispus retrogradarea în funcţie, iar 
în 2 cazuri a dispus concedierea din organele 
Procuraturii.

Din numărul total al hotărîrilor emise de 
Colegiul disciplinar, 53 au fost validate de 
Consiliul Superior al Procurorilor.

În conformitate cu prevederile legale, au 
fost contestate 7 hotărîri, dintre care 3 au fost 
respinse cu menţinerea hotărîrii Colegiului şi, 
respectiv, 4 hotărîri au fost modificate.

Colegiul de calificare are drept scop pro-
movarea politicii de stat în domeniul selectă-
rii cadrelor în organele Procuraturii, evaluarea 
nivelului de pregătire şi a capacităţilor profesi-
onale ale procurorilor, corespunderii funcţiilor 
ocupate, respectării interdicţiilor şi a exigenţe-
lor faţă de procuror.

În primele 9 luni curent, Colegiul de califi-
care s-a întrunit în 10 şedinţe şi a adoptat 78 de 
hotărîri. Au fost contestate cu recurs 2 hotărîri. 
În ambele cazuri CSP a respins contestaţiile ca 
fiind fără suport legal.

Membrii Colegiului disciplinar: Nicolae 
Chitoroagă, Anatol Pîrnău, Iurie Perevoznic, 
Iurie Vrabii, Andrei Pîntea, Eduard Maşnic, 
Vasile Leviţchi, Ion Popa, Vasile Stoinov. 

Membrii Colegiului de calificare sînt: Mir-
cea Roşioru, Eugen Rusu, Isai Sîrcu, Sergiu 

Cebotari, Viorel Tureac, Vitalie Cebotari, 
Viorel Morari, Sergiu Mocanu, Pavel Cebo-
tari, Mariana Grama. 

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad 
Filat, şi comisarul european pentru Extindere 
şi Politica de Vecinătate, Stefan Fule, au sem-
nat, pe 30 septembrie curent, protocolul adiţio-
nal la Acordul pentru Parteneriat şi Cooperare 

Comisarul european pentru Extindere şi 
Politica de Vecinătate, Stefan Fule, a decla-
rat că Protocolul semnat oferă noi posibilităţi 
statului nostru, astfel încît Republica Moldova 
va putea participa la şapte programe, care sînt 
gîndite anume pentru ţările candidate sau po-
tenţial candidate la aderarea la UE. „Acest lu-
cru va accelera mai mult procesul de apropiere 
a Moldovei de Uniunea Europeană, a punctat 
Stefan Fule. Oficialul a ţinut să menţioneze că  
relaţia dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova devine tot mai strînsă, chiar şi la ni-
vel de cetăţeni, iar cele 7 programe vor întări 
relaţiile de la om la om între UE şi RM.

Premierul a ţinut să-i mulţumească înaltu-
lui comisar pentru contribuţia substanţială la 
evoluţia relaţiilor moldo-comunitare, preci-
zînd că „o mare parte din meritul pentru suc-
cesele înregistrate la acest capitol pentru ulti-
mul an îi revine domnului Fule personal”.

Vlad Filat şi Stefan Fule au semnat protocolul adiţional privind participarea la programele comunitare
privind participa-
rea la programele 
comunitare.

R e p u b l i c a 
Moldova este pri-
mul stat din di-
mensiunea estică 
a Politicii Europe-
ne de Vecinătate 
(PEV) care sem-
nează un astfel de 
document. Potrivit 
declaraţiilor făcute 

de Vlad Filat, acest protocol va permite Repu-
blicii Moldova  să participe la diverse progra-
me şi agenţii comunitare, cum ar fi, de exem-
plu, Programul-cadru 7 în domeniul cercetării, 
Agenţia Europeană pentru Mediu, Centrul Eu-

ropean pentru prevenirea şi controlul maladii-
lor etc. Premierul a menţionat şi flexibilitatea 
pe care o oferă acordul semnat. Astfel, Repu-
blica Moldova va avea posibilitatea să aleagă 
programele comunitare pe care le va conside-
ra necesare, importante şi prioritare în vederea 
atingerii obiectivelor trasate. „Am obţinut un 
instrument eficient pentru a accelera procesul 
de racordare la standardele comunitare din di-
verse domenii, ceea ce va avea un efect bene-
fic asupra procesului de integrare în Uniunea 
Europeană în general”, a menţionat oficialul. 
Totodată, Vlad Filat şi-a exprimat încrederea 
că în cel mai apropiat timp autorităţile vor lan-
sa  negocierile cu privire la crearea unei zone 
de liber schimb. „Aşteptăm recomandările UE 
cu privire la liberalizarea regimului de vize”, 
a mai adăugat acesta.
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Preşedintele interimar, Mihai 
Ghimpu, a semnat pe 28 septembrie 
decretul privind dizolvarea Legislati-
vului şi a numit data alegerilor anti-
cipate. „Parlamentul de legislatura a 
18-a se dizolvă la data de 28 septem-
brie 2010. Se stabileşte data de 28 
noiembrie 2010 pentru desfăşurarea 
alegerilor parlamentare anticipate”. 
Ghimpu şi-a pus semnatura şi  a ară-
tat documentul la camerele de luat 
vederi.

„Iată că a venit şi ziua cînd se va 
confirma ceea ce am spus permanent, 
că eu mă voi conforma Constituţiei. 
Degrabă vă veţi convinge că toţi cei 
care au spus că Ghimpu nu va dizolva 
Parlamentul şi este uzurpător au făcut 
politică proastă şi au minţit cetăţenii. 
Îmi pare rău, sincer să vă spun, să 
vin cu acest decret, întrucît cetăţenii 
noştri au votat pentru schimbare şi 
această schimbare a avut mandatul 
de 4 ani şi nouă, Alianţei pentru Inte-
grare Europeană, ne-a reuşit doar să 
începem această schimbare”, a men-
ţionat preşedintele interimar.

Potrivit lui Mihai Ghimpu, în 
pofida la toate, s-a reuşit schimbarea 
imaginii Republicii Moldova din-
tr-un stat cu un partid comunist la 
putere, care a monopolizat tot, de a 
întoarce încrederea cetăţenilor, s-a 
oferit tuturor posibilitatea să se mani-
feste în plan economic, social, dar cel 
mai important, potrivit lui Ghimpu, 
s-a reuşit să se menţină situaţia foarte 
grea pe care au lasat-o comuniştii, să 
nu se taie din salarii şi pensii, dar să 
se meargă încet spre majorări. „Toate 
aceste realizări ale Alianţei au adus o 
deschidere din partea partenerilor eu-
ropeni şi investitorilor. Ştiu că cetăţe-
nii au obosit de atîtea alegeri, dar le-
gea trebuie respectată, chiar dacă este 
o lege strîmbă. Era mai bine dacă ale-
gerile anticipate ar fi avut loc îndată, 
peste 2 luni, aşa cum a fost după 5 
aprilie, dar Constituţia nu permite 

Parlamentul dizolvat, anticipate pe 28 noiembrie
anticipate de două ori pe an. Acest an 
a expirat pe 16 iunie. Termenul rezo-
nabil nu a expirat şi eu vin la timp cu 
acest decret”, a menţionat Ghimpu.

Ghimpu rămîne 
preşedinte interimar

Liderul liberal susţine că, potrivit 
legii, pînă la alegerea unui nou preşe-
dinte al Parlamentului, el va rămîne 
preşedinte interimar 
al ţării.  Potrivit lui 
Ghimpu, pînă pe 
28 noiembrie, Par-
lamentul va putea 
aproba hotărîri şi 
legi ordinare. „Prio-
ritare ar fi deciziile 
privind retragerea 
imunităţii deputaţi-
lor PCRM Vladimir 
Voronin şi Anatolie 
Popuşoi”, a accen-
tuat Ghimpu. Pre-
şedintele PL susţi-
ne că la anticipate 
fiecare partid din 
AIE va merge separat, aşa cum a fost 
înţelegerea, însă Alianţa va continua 
să funcţioneze, în pofida neînţelege-
rilor din ultima vreme. „Şi eu am fost 
chemat cu decretul privind 28 iunie 
la Alianţă, am venit şi m-am supus, 
spre deosebire de alţii care nici nu au 
venit. Toate acestea sînt trecătoare, 
chiar şi gemeni să fim, tot am fi dife-
riţi”, a conchis Ghimpu.

Liderii AIE, supăraţi pe Vlad Filat
Şedinţa Legislativului anunţată 

pentru 28 septembrie  nu a avut loc. 
Preşedintele interimar Mihai Ghim-
pu a precizat că nu mai are rost să se 
defăşoare şedinţa, dat fiind faptul că 
Guvernul a operat deja modificările 
în cauză la Bugetul de stat: „Nu cred 
ca mai are rost sa fie convocată şedin-
ţa Parlamentului, pentru că problema 
compensaţiilor a fost soluţionată luni, 

27 septembrie, ce mai ramîne?”
Precizăm că AIE s-a întrunit în 

şedinţă pe 28 sptembrie. De la întru-
nire a lipsit doar premierul Vlad Fi-
lat. Potrivit celor trei lideri ai AIE, în 
şedinţă a fost pusă în discuţie decizia 
Guvernului Filat privind acordarea 
de compensaţii păturilor sociale, fără 
aprobarea respectivei legi de către 
Parlament.

Mihai Ghimpu: Nu vreau să cred 
că este o lovitură pentru 

a distruge AIE
„Nu vreau să cred că este dată o 

lovitură pentru a distruge AIE. Este 
cunoscut pentru toţi că doar prin AIE 
putem depăşi criza şi în primul rînd 
să cîştigăm alegerile din toamnă. În 
această situaţie, am să vă aduc la cu-
noştinţă ceva mai tîrziu decretul de 
dizolvare a Parlamentului, dar Le-
gislativul se poate întruni în şedinţă 
şi adopta legi organice şi hotărîri”, a 
precizat preşedintele interimar Mihai 
Ghimpu.

Serafim Urechean: Nimeni nu zice 
că hotărîrea Guvernului nu este 

bună…
 „Nimeni nu spune că Hotărîrea 

Guvernului este o hotărîre nu bună, 
dar este altceva. Totul constă în fap-

tul că ea nu reflectă acele înţelegri pe 
care le-am făcut în patru şi cu FMI. 
Noi am discutat despre indexarea 
pensiilor şi nu despre un ajutor. Am 
discutat despre alocarea a 200 mili-
oane de lei subvenţii la complexul 
agroalimentar, au fost alocate doar 
100 milioane. S-a purces la unele 
manevre populiste, preelectorale. 
În pofida la toate, rămîneam adepţi 

fideli ai AIE, să nu creadă 
cineva că nişte capricii per-
sonale sau de grup vor influ-
enţa AIE. Aceasta va exista 
şi vom depune toate efor-
turile pentru a ne îndeplini 
acele obligaţiuni asumate în 
faţa alegătorilor”, a menţi-
onat liderul AMN, Serafim 
Urechean.

Marian Lupu: Ceea ce s-a 
întîmplat a fost o lovitură 

de graţe în AIE
„Ceea ce s-a întîmplat  a 

fost o spulberare e şedinţei 
Parlamentului. Acest ajutor 

promis de Guvern ar fi o soluţie, dar 
parţial şi insuficientă. Ţineam foarte 
mult ca să discutăm aceste subiecte. 
Să se vină cu propuneri şi să se gă-
sească modelul optimal pentru rezol-
varea celor mai stringente probleme. 
Majoritatea miniştrilor nu au înţeles 
ce au votat. Colegii au fost manipu-
laţi, doar ministrul Economiei, Va-
leriu Lazăr, a intuit acest fapt. Este 
o situaţie care sfidează AIE şi este 
una penibilă şi eu mă tem să zic că 
va fi calificată ca o lovitură de graţie 
pentru AIE, dînd dovadă de egoism 
politic şi calcule electorale”, susţine 
preşedintele PD, Marian Lupu.

 De menţionat că preşedintele 
fracţiunii PLDM, Mihai Godea, a pă-
răsit şedinţa AIE în semn de protest 
faţă de criticile aduse în adresa pre-
mierului Vlad Filat. „Eu cred că acest 
an ne-a oferit multe ocazii să fim su-

păraţi unii pe alţii, dar aşa e... Vlad 
Filat e membru al AIE, ori au votat 
cumva doar miniştrii PLDM aceste 
rectificări la Buget sau toţi miniş-
trii? Este o decizie bazată pe calcul 
şi care relevă posibilităţile Guver-
nului ca să vină în ajutorul păturilor 
socialmente vulnerabile”, a menţio-
nat, la ieşirea din sala de şedinţe a 
AIE, preşedintele fracţiunii PLDM 
în Parlament, Mihai Godea. 

Vlad Filat: Nu înţeleg de unde 
atîta patimă

La rîndul său, premierul Vlad 
Filat mărturiseşte că nu înţelege de 
unde este atîta patimă în reacţiile 
colegilor de Alianţă vizavi de pro-
iectul de lege adoptat de Guvern, 
fără implicarea Parlamentului, care 
vine să ajute păturile social-vulnera-
bile. Vlad Filat spune că şi-a asumat 
o responsabilitate şi un risc mare 
atunci cînd Guvernul a luat această 
decizie, iar colegii trebuie să inţe-
leagă „interesul cetăţeanului şi să se 
liniştească”.

Cît priveşte afirmaţia liderului 
PD, Marian Lupu, potrivit căreia 
unii miniştri au votat fără să ştie 
exact ce, Filat spune că refuză să 
creadă că  în Guvernul Republicii 
Moldova sînt miniştri care votează 
legi pe care nu le înţeleg. „Respect 
colegii, am deplină încredere în ei, 
sînt sigur că decizia de luni a fost 
adoptată în deplină cunoştinţă de 
cauză. În plus, eu am anunţat clar, 
înainte de vot, angajamentul asu-
mat. Totul va reveni la normalitate, 
ne vom continua activităţile şi totul 
va fi bine”, a asigurat premierul.

Întrebat dacă va mai exista sau 
nu AIE după anticipate, Vlad Filat 
a spus că votul cumulat de către 
PLDM, PL, PDM şi AMN va deter-
mina viabilitatea Alianţei.

S. C.

Comisia parlamentară ju-
ridică pentru nimiri şi imuni-
tăţi a decis să nu recomande 
ridicarea imunităţii deputaţilor 
comunişti Vladimir Voronin 
şi Anatol Popuşoi. În cadrul 
audierilor, Comisia a ajuns la 
concluzia că argumentele Pro-
curaturii Generale sînt insufi-
ciente pentru ridicarea imuni-
tăţii parlamentare. În termen 
de 15 zile, procurorii pot 
depune la Comisie noi probe 
pentru ca subiectul să fie repus 
pe agenda parlamentară. Pre-
cizăm că Vladimir Voronin, 
ex-preşedinte, este bănuit de 
neglijenţă în funcţie în timpul 
demonstraţiilor violente din 
7 aprilie 2009, cînd nu ar fi 
luat măsurile necesare pentru 
a proteja manifestanţii şi clă-
dirile oficiale. Anatol Popuşoi 
este bănuit de abuz de putere 
cînd, fiind în funcţia de direc-
tor al Agenţiei „Moldsilva”, a 
contribuit la vînzarea a circa 
700 de hectare de păduri.

Voronin supărat 
pe oamenii legii

Liderul comuniştilor, Vla-
dimir Voronin, este foarte su-
părat pe Procuratura Generală 
că investighează doar condiţi-
ile de arendare de către fami-
lia sa a suprafeţei de pădure 
de la Ţiganca, din sutele de 

Vladimir Voronin rămîne, deocamdată, cu imunitate
hectare date în arendă şi altor 
persoane. Voronin spune că 
de atunci au mai fost date în 
arendă şi alte terenuri, dar că 
nimeni nu investighează acest 
fapt. La rîndul său, fostul şef 
al Agenţiei „Moldsilva”spune 
că a acţionat conform legii şi 
că nu se face vinovat de ni-
mic. Precizăm că Popuşoi este 
învinuit de exces de putere 
la încheierea contractelor de 
arendă a terenurilor şi pădu-
rilor de la Ţiganca. De aici, 
s-au transmis familiei Voronin 
pentru vînătoare şi creşterea 
animalelor 697 de hectare de 
pădure pentru perioada 2007-
2027. Toate contractele ar fi 
fost încheiate de Popuşoi fără 
a fi organizate licitaţii, păduri-
le statului fiind date în arendă 
la un preţ mult mai mic decît 
cel de piaţă – 24,60 lei arenda 
lunară pentru un hectar. Po-
puşoi neagă însă toate acuza-
ţiile şi spune că SRL „Biotex 
Com” plăteşte pentru o arendă 
mai mult.

„Începînd cu anul 2008, 
plata pentru arendă în 

scopuri cinegetice 
constituie nu 24,60 lei, 

ci 315 lei”
„Arenda unei păduri nici-

decum nu poate aduce preju-
dicii, ci, dimpotrivă, venituri. 

Pînă la adoptarea Hotărîrii de 
Guvern 127 privind noul re-
gulament de dare în arendă a 
pădurilor, plata, într-adevăr, 
era mică, însă la iniţiativa ex-
preşedintelui ţării, Vladimir 
Voronin, Guvernul a elaborat 
un nou regulament privind 
darea în arendă a pădurilor. 
Astfel, începînd cu anul 2008, 
plata pentru arendă în scopuri 
cinegetice constituie nu 24,60 
lei, ci 315 lei, adică 219 mii 
lei plăteşze „Biotex Com”, a 
menţionat Anatol Popuşoi.

Cît priveşte faptul că aren-
daşii au îngrădit acest teren, 
iar localnicii se plîng că nu 
pot merge în pădure, Popuşoi 
spune că acest fapt a fost făcut 
conform legislaţiei pentru ca 
animalele sălbatice să nu dis-
trugă cîmpurile localnicilor. 

Totodată, deputatul co-
munist a mai spus că pădurea 
de la Ţiganca a fost îngrădită 
deoarece pe parcursul anilor 
locuitorii din preajmă făceau 
demersuri către autorităţi şi se 
plîngeau că mistreţii le distrug 
culturile agricole.

Vladimir Voronin are şi el 
o explicaţie. „Oamenii din sat 
vin noaptea să taie pădurea, să 
împuşte mistreţii, iaca aşa fac 
oamenii din sat, ş-apoi tot ei 
vin şi se plîng că mistreţii le-
au mîncat cartofii, porumbul, 

sfecla, vin cu acte semnate de 
la primărie şi trebuie de achi-
tat daunele”, a menţionat Vo-
ronin.

Procuratura mai trebuie să 
prezinte documente 

din dosar
 Cît priveşte demersul pro-

curorilor privind retragerea 
imunităţii lui Vladimir Voro-
nin, şi aici procurorii mai au 
de prezentat unele copii din 
dosarul penal. 

„Nu este adevărat că Pro-
curatura nu a fost suficient de 
convingătoare. Pur şi simplu 
membrii Comisiei juridice 
pentru numiri şi imunităţi au 
solicitat copii din dosarele 
celor doi deputaţi, iar eu nu 
le-am avut la îndemînă, motiv 
pentru care s-au amînat dis-
cuţiile”, a precizat procurorul 
Andrei Pîntea.

„Procurorul nu a putut 
răspunde la toate întrebările 
care au fost enunţate la şedin-
ţă, motiv pentru care s-a ofe-
rit un termen de 2 zile pentru 
prezentarea documentelor 
suplimentare. Cînd va fi ur-
mătoarea şedinţă a Comisiei 
vă vom anunţa suplimentar. 
Cert este că această chestiune 
trebuie examinată în decurs de 
15 zile de la publicarea demer-
sului, adică pînă la sfîrşitul 

săptămînii viitoare”, a preci-
zat preşedintele Comisiei, Ion 
Pleşca.

Vladimir Voronin a venit 
în faţa comisiei, ca şi la cea 
privind evenimentele din 7 
aprilie, cu un discurs pregătit. 
Liderul comuniştilor a adresat 
cîteva întrebări Procuraturii 
Generale.

„Dumneavoastră – repre-
zentanţii Procuraturii Genera-
le – conştientizaţi că printr-un 
asemenea demers incompe-
tent, vă transformaţi într-un 
descshis şi necondiţionat orga-
nizator  al evenimentelor din 7 
aprilie? Vă daţi seama că, ac-
ceptînd presiunea, dînd dova-
dă de slăbiciune, Dvs săvîrşiţi 
cea mai gravă crimă împotriva 
poporului, statului şi securi-
tăţii acestuia? Eu consider că 
Dvs conştientizaţi aceasta. Re-
cunoaşteţi aici, în faţa deputa-
ţilor în Parlament, şi spuneţi 
cine sînt cei care v-au obligat 
să semnaţi acest demers. Spu-
neţi-le numele la cei care v-au 
convins că un asemenea de-
mers va rămîne fără consecin-
ţe, cine va promis recompensă 
pentru o asemenea gravă acţi-
une?”, este întrebarea pentru 
membrii comisiei. 

La rîndul său, procurorul 
Andrei Pîntea respinge ori-
ce acuzaţie adusă şi spune că 

Procuratura nu activează la 
comanda nimănui. 

Totodată, Voronin neagă 
că ar fi ordonat să fie restabi-
lită ordinea de drept „cu orice 
preţ”. „Inexistenţa unui ast-
fel de ordin se confirmă prin 
faptul că lipsesc consecinţele 
corespunzătoare”, a declarat 
Voronin, precizînd că au fost 
evitate vărsarea de sînge şi 
victimele omeneşti. 

În acelaşi timp, acesta re-
cunoaşte că a dat indicaţii să 
fie sistată telefonia mobilă în 
Piaţa Marii Adunări Naţiona-
le, dar susţine că a acţionat le-
gal, în conformitate cu Legea 
privind comunicaţiile electro-
nice. În plus, el spune că „blo-
carea telefoniei mobile a înce-
put numai după orele 14.00, 
cînd intensitatea acţiunilor de 
protest a început să scadă”. 

Potrivit preşedintelui 
Comisiei juridice pentru nu-
miri şi imunităţi, Ion Pleşca, 
procurorii urmează acum să 
mai prezinte cîteva probe în 
demersul prezentat anterior, 
după care Comisia va lua o de-
cizie. Retragerea imunităţii lui 
Vladimir Voronin şi Anatolie 
Popuşoi se va decide cu votul 
secret al majorităţii simple din 
Parlament – 51 de voturi.

S. C.
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În vara anului viitor, ţara noastră va găzdui 
un înalt for internaţional. Este vorba  despre 
Conferinţa a IV-a a Părţilor Convenţiei de la 
Aarhus, eveniment care va reuni delegaţiile 
oficiale ale tuturor celor 52 de ţări semnatare 
ale Convenţiei.

După obţinerea, la înce-
putul anilor ‘90 ai secolu-
lui trecut, a independenţei 
sale, Republica Moldova a 
depus eforturi pentru a se 
încadra activ în procesele 
de integrare europeană. 
Aceste eforturi s-au mate-
rializat  prin participarea 
şi aderarea la diverse con-
venţii, acorduri, tratate, 
procese sau iniţiative.

În contextul sporirii 
gradului de responsabilita-
te al autorităţilor publice, 
dar şi al societăţii civile 
pentru starea mediului în-
conjurător, ţara noastră a 
semnat şi ratificat un şir 
de acte internaţionale de 
mediu. Un loc aparte în 
această ordine de idei îl 
ocupă Convenţia privind 
accesul la informaţie, jus-
tiţie şi participarea publi-
cului la adoptarea decizii-
lor în domeniul mediului, semnat la Aarhus, 
Danemarca, la 25 iunie 1998. Deja peste un 
an, la 7 august 1999, Republica Moldova, 
prima dintre ţările semnatare, a ratificat acest 
document de importanţă majoră pentru soci-
etate. Convenţia a intrat în vigoare în anul 
2000 după ratificarea ei de către 16 ţări sem-
natare.

Actualmente, majoritatea ţărilor europene 
sînt părţi ale Convenţiei Aarhus. Organul Su-
prem al acestei Convenţii îl constituie Con-

În iunie 2011, Republica Moldova va fi gazda 
Conferinţei a IV-a a Părţilor Convenţiei de la Aarhus

ferinţele Părţilor, convocate o dată la 3 ani. 
Decizia privind desfăşurarea în iunie 2011 la 
Chişinău a fost adoptată la Conferinţa a III-a 
Părţilor, care a avut loc la Riga în anul 2008.

În scopul unei pregătiri corespunzătoare 

a viitoarei Conferinţe, a fost creat un Comitet 
Naţional Organizatoric. Din acesta fac parte 
reprezentanţi ai următoarelor instituţii de 
stat: Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediu-
lui, Ministerul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat.

Comitetul organizatoric va avea scopul de 
a monitoriza în permanenţă mersul pregătiri-

lor acestui forum internaţional şi de a asigura 
buna desfăşurare a reuniunii, care va avea loc 
în luna iunie a anului viitor, la Chişinău.

Ţara noastră va fi gazda delegaţiilor ofi-
ciale ale celor 52 de ţări semnatare ale Con-

venţiei de la Aarhus, dar şi a numeroşilor 
reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, ai 
organizaţiilor internaţionale donatoare. 
Delegaţiile vor fi conduse de miniştrii de 
mediu ai ţărilor participante ale Conven-
ţiei. Sînt invitaţi, de asemenea, şi miniştrii 
de Justiţie din aceste ţări. Se aşteaptă par-
ticiparea a circa 400 de reprezentanţi ai 
ţărilor participante.

Recent, a avut loc întîlnirea delegaţiei 
Comisiei Europene Economice ONU cu 
membrii Comitetului Naţional Organiza-
toric interministerial, condus de ministrul 
Mediului, Gheorghe Şalaru. În cadrul aces-
teia a fost reconfirmată decizia privind des-
făşurarea Conferinţei a IV-a a Părţilor Con-
venţiei în iunie 2011, în capitala noastră.

Pentru statul nostru, acest eveniment 
este un examen serios, dar şi o şansă de 
a demonstra întregii lumi capacitatea 
Republicii Moldova de a avea nu numai 
aspiraţii de integrare europeană, ci şi ca-
pacităţi şi abilităţi de a face faţă unor ase-
menea provocări. Organizarea şi desfăşu-
rarea conferinţei în capitala ţării noastre 
va servi drept imbold pentru a asigura o 
cooperare mai largă între public şi auto-

rităţi, în domeniul protecţiei mediului şi va 
demonstra importanţa şi eficienţa protecţiei 
mediului prin adoptarea în mod democratic 
a deciziilor, dar şi prin asigurarea responsa-
bilităţilor respective în realizarea lor în prac-
tică, pentru procesul de dezvoltare a demo-
craţiei, protecţiei mediului în ţara noastră, 
cît şi în general pentru crearea unei societăţi 
responsabile pentru starea mediului.

Lilia STRÎMbANU

Informaţia precum că un grup de moldo-
veni a fost reţinut de către forţele de ordine 
egiptene a fost confirmată oficial în cadrul 
unei discuţii telefonice purtate între Iurie 
Leancă, viceprim-ministru, ministru al Aface-
rilor Externe şi Integrării Europene, şi Ahmed 
Aboul Gheit, ministrul Afacerilor Externe al 
Egiptului.

Potrivit autorităţilor egiptene, în grupul 
reţinut au fost 10 bărbaţi, cetăţeni ai Republi-
cii Moldova.

Cu acest prilej, Iurie Leancă a subliniat că 
pe 28 septembrie a fost delegat în Egipt un 
trimis special, împuternicit să conlucreze cu 
autorităţile egiptene pe marginea cazului res-
pectiv şi să acorde asistenţă juridică şi consu-
lară cetăţenilor moldoveni.

Amintim că, potrivit presei internaţiona-
le, la 11 septembrie curent, 16 turişti, printre 
care şi cetăţeni ai Republicii Moldova, au fost 
arestaţi în Egipt, fiind suspectaţi că au ucis un 
beduin.

Conform datelor prezentate de forţele de 
ordine egiptene, beduinii le-au promis mol-
dovenilor să-i ajute să ajungă ilegal în Isra-
el contra unei sume de o mie de dolari. Însă 
ulterior egiptenii au mărit de două ori suma 
iniţial negociată şi moldovenii au refuzat să 
o achite. Atunci beduinii i-au făcut prizonieri, 
însă moldovenii au reuşit să fugă, după ce l-au 
omorît pe paznic.

Pînă în prezent, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova nu a confirmat informaţia.

Transportatorii 
privaţi ameninţă 

cu scumpirea 
călătoriei 

Transportatorii privaţi ameninţă cu scum-
pirea călătoriei dacă nu li se va permite să 
transporte pasageri în picioare.

Aceştia susţin că şoferii de microbuze sînt 
amendaţi pe nedrept pentru transportarea în 
picioare a pasagerilor.

Dacă aceste acţiuni vor continua, ei ame-
ninţă cu majorarea drastică a costului călătoriei.  
Săptămîna trecută peste 100 de şoferi au fost 
amendaţi pentru că transportau pasageri în pi-
coare. Administratorii rutelor de maxi-taxi au 
încercat să-l convingă pe reprezentantul Poliţi-
ei Rutiere că articolul în baza căruia sînt amen-
daţi şoferii nu vizează şi transportul municipal.  
Între timp, şoferii cîtorva rute de maxi-taxi 
s-au conformat cerinţelor Poliţiei Rutiere.

Consecinţele nu s-au lăsat mult aşteptate şi 
au fost filmate de Direcţia Transport. În timp 
ce şoferii disciplinaţi trec pe lîngă staţie fără să 
oprească, oamenii comandă taxiuri sau o iau 
pe jos pînă la staţia terminus a microbuzelor, 
pentru a prinde un loc pe scaun. Potrivit trans-
portatorilor privaţi, dacă această practică se va 
încetăţeni, costul călătoriei va fi majorat. 

„Dacă luăm pasageri numai pe scaune, 
pierdem 40% din clienţi, iar în acest caz costul 
călătoriei trebuie să fie de 5-8 lei, în funcţie de 
itinerar. Apropo, în Europa preţul unei călăto-
rii este echivalent cu cel al unui litru de carbu-
rant, adică 1 euro”, a spus Nicolai Seredneak, 
preşedintele cooperativei de transport „Auto-
Rapid”.

Opiniile locuitorilor capitalei la acest su-
biect sînt impărţite: dacă unii sînt gata să plă-
tească mai mult pentru confort, alţii consideră 
că interizcerea transportării pasagerilor în pi-
cioare nu este justificată. 

„Eu cred că un anumit număr de pasageri 
poate fi transportat fără probleme în picioare, 
dacă asta se face în siguranţă, bineînţeles.

Dacă ai de ce te ţine, de ce nu? Pe scaune 
nu încap toţi, iar în acest caz oamenii nu vor 
merge la serviciu”, a spus unul din pasageri.

La finele săptămînii trecute, autorităţile 
capitalei au propus ca numărul persoanelor 
transportate în picioare să fie de cel mult 10.

Direcţia Transport speră că Ministerul 
Transporturilor va susţine această iniţiativă. 
Poliţia Rutieră nu acceptă însă nicio persoană 
transportată în picioare.

Este confirmat oficial: 
10 moldoveni se află în 

arestul forţelor de 
ordine egiptene

Operaţiunea Bahus este în plină desfăşu-
rare. De la 25 septembrie decurge această 
operaţiune specială, pe întreg teritoriul ţării. 
Poliţia Rutieră va fi orientată să descopere 
şoferii ce se plimbă pe străzi în stare de ebri-
etate. Vor colabora efectivul poliţiei rutiere, 
inspectorii de sector precum şi gărzile po-
pulare.

Legea prevede o pedeapsă aspră pentru 
şoferii în sîngele cărora va fi depistată o con-
centraţie de mai mult de 0,3 g/l, de alcool. 
Vor fi pedepsiţi cu amenzi de la 12 000 de 
lei pînă la 20 000 de lei sau cu muncă nere-
munerată în folosul comunităţii de la 200 la 
240 de ore sau cu închisoare pe un termen de 
pînă la 4 an. În toate cazurile expuse, şoferul 
va fi privat de a conduce mijloace de trans-

Şoferii turmentaţi sînt în vizorul Poliţiei Rutiere 
port pe un termen de la 3 pînă la 5 ani.

În urma unei analize periodice a frec-
venţei accidentelor rutiere, s-a constatat că 
în majoritatea cazurilor şoferii conduceau 
automobilul în stare de ebrietate sau se 
aflau sub influenţa substanţelor narcotice.

Datele pe parcursul a 8 luni şi 20 de 
zile ale anului 2010 arată că s-au comis 
1886 de accidente rutiere, comise din vina 
conducătorului auto. Aceste accidente s-au 
soldat cu decesul a 225 de persoane şi 2435 
traumatizate. Circa 6,8 % din numărul to-
tal de accidente sînt din vina conducătoru-
lui aflat în stare de ebrietate.

Operaţiunea Bahus este numită în cin-
stea zeului roman al vinului şi se va înche-
ia la 24 octombrie 2010.

Inaugurarea Ambasadei 
Suediei la Chişinău 

Ambasada Suediei în Chişinău, care a fost înfiinţată recent, a fost inaugurată în 
cadrul unei ceremonii oficiale la 30 septembrie 2010 de către ministrul Afacerilor Ex-
terne al Suediei, dl Carl Bildt, şi Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova, dl Iurie Leancă. 

Decizia privind deschiderea unei ambasade în Republica Moldova a fost luată la 
14 aprilie 2010, iar ambasada a devenit funcţională la 1 septembrie 2010. Noul amba-
sador al Suediei, dna Ingrid Tersman, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui 
interimar Mihai Ghimpu la 15 septembrie anul curent. Anterior, Ambasada Suediei 
din Bucureşti a fost acreditată pentru relaţiile bilaterale cu Republica Moldova. Cu 
toate acestea, biroul Agenţiei Internaţionale Suedeze pentru Dezvoltare cu sediul la 
Chişinău a existat încă din 2002.

 Suedia este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali în Republica Moldova, 
contribuind cu peste 15 milioane de euro în anul 2009. Deschiderea Ambasadei Sue-
diei în la Chişinău va consolida eforturile Suediei în vederea susţinerii acordate Repu-
blicii Moldova în eforturile sale de integrare europeană. 



Dreptul6 VINerI, 1 octombrIe 2010

Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu cine este supus taxei locale con-
form prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare. 

Victor Priguza,
r-nul Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art. 290 din Co-
dul fiscal, subiecţi ai  impu-
nerii sînt pentru:

a) taxa pentru amenajarea 
teritoriului – persoanele juri-
dice sau fizice, înregistrate 
în calitate de întreprinzător, 
care dispun de bază  impo-
zabilă;

b) taxa de organizare a 
licitaţiilor şi loteriilor pe te-
ritoriul unităţii administra-
tiv-teritoriale – persoanele 
juridice sau fizice înregistra-
te în calitate de întreprinză-
tor-organizator al  licitaţiilor 
şi  loteriilor;

c) taxa de plasare (ampla-
sare) a publicităţii (reclamei) 
– persoanele juridice sau fi-
zice, înregistrate  în calitate 
de întreprinzător, care pres-
tează servicii de plasare şi/
sau difuzare a anunţurilor 
publicitare prin intermediul 
serviciilor cinematografice, 
video, TV, internet, radio, 
presei periodice, prin tipări-
turi, prin reţelele telefonice, 
telegrafice, telex, prin mij-
loacele de transport, prin alte 
mijloace, precum şi cele care 
amplasează publicitatea ex-
terioară prin intermediul afi-
şelor, pancartelor, panourilor 
şi altor mijloace tehnice;

d) taxa de aplicare a sim-
bolicii locale – persoanele ju-
ridice sau fizice, înregistrate 
în calitate de întreprinzător, 
care aplică simbolica locală  
pe produsele fabricate;

e) taxa pentru unităţile 
comerciale şi/sau de prestări 
servicii de deservire socială 
– persoanele juridice sau fi-
zice, înregistrate  în calitate 
de întreprinzător, care dispun 
de unităţi  comerciale şi/sau 

de prestări servicii de deser-
vire socială;

f) taxa de piaţă – per-
soanele juridice sau fizice 
înregistrate în calitate de în-
treprinzător-administrator al  
pieţei;

g)  taxa pentru cazare – 
persoanele juridice sau fizi-
ce, înregistrate  în calitate de 
întreprinzător, care prestează 
servicii de cazare;

h) taxa balneară – persoa-
nele juridice sau fizice, înre-
gistrate în calitate de între-
prinzător, care prestează ser-
vicii de odihnă şi tratament;

i) taxa pentru prestarea 
serviciilor de transport auto 
de călători pe teritoriul mu-
nicipiilor, oraşelor şi satelor 
(comunelor) – persoanele ju-
ridice sau fizice, înregistrate 
în calitate de întreprinzător, 
care prestează servicii de 
transport auto de călători pe 
teritoriul municipiilor, oraşe-
lor şi satelor (comunelor);

j)  taxa pentru parcare – 
persoanele juridice sau fizi-
ce, înregistrate în calitate de 
întreprinzător, care prestează 
servicii de parcare;

k) taxa de la posesorii de 
cîini – persoanele fizice care 
locuiesc în blocuri locative – 
locuinţe de stat, cooperatis-
te şi obşteşti, precum şi  în 
apartamente privatizate;  

l) taxa pentru amenajarea 
localităţilor din zona de fron-
tieră care au birouri (posturi) 
vamale de trecere a frontierei 
vamale – persoanele juridice 
şi persoanele fizice posesoa-
re de autobuze, microbuze, 
camioane, tractoare cu re-
morci care intră în şi/sau ies 
din Republica Moldova. 

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:

(octombrie 2010,  nr. 36(343)

&

 Conform prevederilor Ca-
pitolului 11 din Codul familiei, 
părinţii au drepturi şi obligaţii 
egale faţă de copii, indiferent 
de faptul dacă copiii sînt năs-
cuţi în căsătorie sau în afara 
ei, dacă locuiesc împreună cu 
părinţii sau separat. Drepturile 
şi obligaţiile părinţilor, cu ex-
cepţiile prevăzute de Codul fa-
miliei, încetează din momen-
tul atingerii majoratului sau 
obţinerii capacităţii depline de 
exerciţiu de către copil.  Părin-
ţii minori au dreptul să locu-
iască împreună cu copilul lor 
şi să participe la educaţia lui. 
Părinţii minori necăsătoriţi pot 
recunoaşte şi contesta pater-
nitatea şi maternitatea în baze 
generale. Părinţii minori care 
nu au atins vîrsta de 16 ani pot 
cere stabilirea paternităţii pe 
cale judecătorească. Părinţii 
au dreptul şi sînt obligaţi să-şi 
educe copiii conform propri-
ilor convingeri, indiferent de 
faptul dacă locuiesc împreu-
nă sau separat. Părinţii poartă 
răspundere pentru dezvoltarea 
fizică, intelectuală şi spiritua-
lă a copiilor şi au prioritate la 
educaţia lor faţă de oricare alte 
persoane. Părinţii sînt obligaţi 
să asigure frecventarea de că-
tre copil a şcolii pînă la sfîr-
şitul anului de învăţămînt în 
care acesta atinge vîrsta de 16 
ani. Instituţia de învăţămînt şi 
forma de instruire sînt alese de 
către părinţi, cu luarea în con-
siderare a opiniei copilului. 
Litigiile dintre părinţi privind 
educaţia şi instruirea copiilor 
se soluţionează de către au-
toritatea tutelară, iar decizia 
acesteia poate fi atacată pe 
cale judecătorească.

Drepturile şi interesele le-
gitime ale copiilor sînt apărate 
de către părinţii lor. Părinţii 
sînt reprezentanţii legali ai 
copiilor lor şi acţionează în 
numele lor în relaţiile cu toate 
persoanele fizice şi juridice, 
inclusiv în autorităţile admi-
nistraţiei publice şi instanţele 
judecătoreşti, fără a avea ne-
voie de împuterniciri speciale. 
În cazul existenţei unor con-
flicte de interese între părinţi 
şi copii, autoritatea tutelară 
este obligată să numească un 
reprezentant pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor legi-
time ale copilului. Drepturile 
părinţilor nu pot fi exercitate 
contrar intereselor copilului 
lor. Părinţii nu pot prejudicia 
sănătatea fizică şi psihică a co-
pilului. Metodele de educaţie 
a copilului, alese de părinţi, 
trebuie să excludă compor-
tamentul abuziv, insultele şi 
maltratările de orice fel, dis-
criminarea, violenţa psihică 
şi fizică, aplicarea pedepselor 
corporale, antrenarea în acţi-
uni criminale, iniţierea în con-
sumul de băuturi alcoolice, fo-
losirea substanţelor stupefiante 
şi psihotrope, practicarea jocu-
rilor de noroc, cerşitul şi alte 
acte ilicite. Toate problemele 
privind educaţia şi instruirea 
copilului se soluţionează de 
către părinţi de comun acord, 
ţinîndu-se cont de interesele şi 
de părerea copilului. Părinţii 
poartă răspundere, în modul 
stabilit, pentru exercitarea 
drepturilor părinteşti în detri-
mentul intereselor copilului. 

În cazul în care părinţii lo-
cuiesc separat, domiciliul co-
pilului care nu a atins vîrsta de 
14 ani se determină prin acor-
dul părinţilor. Dacă un atare 
acord lipseşte, domiciliul mi-
norului se stabileşte de către 
instanţa judecătorească, ţinîn-

Drepturile şi obligaţiile  părinţilor 
du-se cont de interesele şi pă-
rerea copilului (dacă acesta a 
atins vîrsta de 10 ani). În acest 
caz, instanţa judecătorească 
ia în considerare ataşamentul 
copilului faţă de fiecare din-
tre părinţi, faţă de fraţi şi su-
rori, vîrsta copilului, calităţile 
morale ale părinţilor, relaţiile 
existente între fiecare părinte 
şi copil, posibilităţile părinţi-
lor de a crea condiţii adecvate 
pentru educaţia şi dezvolta-
rea copilului (îndeletnicirile 
şi regimul de lucru, condiţiile 
de trai etc.) La determinarea 

domiciliului copilului minor, 
instanţa judecătoreasă va cere 
şi avizul autorităţii tutelare în 
a cărei rază teritorială se află 
domiciliul fiecăruia dintre 
părinţi. Părintele care locuieş-
te împreună cu copilul nu are 
dreptul să împiedice contactul 
dintre copil şi celălalt părinte 
care locuieşte separat, cu ex-
cepţia cazurilor cînd compor-
tamentul acestuia din urmă 
este în detrimentul intereselor 
copilului sau prezintă pericol 
pentru starea lui fizică şi psi-
hică. Părinţii au dreptul să în-
cheie un acord privind exerci-
tarea drepturilor părinteşti de 
către părintele care locuieşte 
separat de copil. Litigiile apă-
rute se soluţionează de către 
autoritatea tutelară, iar deci-
zia acesteia poate fi atacată în 
instanţa de judecată, care va 
emite hotărîrea respectivă. În 
cazul nerespectării hotărîrii 
instanţei judecătoreşti, faţă 
de părintele culpabil se aplică 
măsurile stabilite de legislaţia 
procesuală civilă. În cazul în-
călcării repetate a hotărîrii 
judecătoreşti, la cererea părin-
telui care locuieşte separat de 
copil, instanţa judecătorească, 
ţinînd cont de interesele şi pă-
rerea copilului, poate soluţiona 
problema transmiţîndu-i copi-
lul. Părinţii care locuiesc sepa-
rat de copil au dreptul de a pri-
mi informaţiile ce se referă la 
copilul lor de la toate instituţi-
ile educative, curative, de asis-
tenţă socială etc. Comunicarea 
informaţiei poate fi refuzată 
dacă comportamentul părinte-
lui prezintă pericol pentru via-
ţa şi sănătatea copilului. Acest 
refuz poate fi atacat în instanţa 
judecătorească. Bunicii, fraţii 
şi surorile copilului au dreptul 
să comunice cu acesta. Dacă 
părinţii copilului (unul dintre 
ei) le refuză acest drept, auto-
ritatea tutelară îi poate obliga 
să-l respecte. Dacă părinţii 
(unul dintre ei) vor neglija 
hotărîrea autorităţii tutelare, 
persoanele interesate pot por-
ni în instanţa judecătorească 
o acţiune privind înlăturarea 
impedimentelor de comuni-
care cu copilul. Acţiunea pri-
vind înlăturarea impedimente-
lor de comunicare cu copilul a 
bunicilor, fraţilor şi surorilor 
lui poate fi respinsă numai în 
cazul existenţei unui pericol 

pentru viaţa şi sănătatea co-
pilului, pentru dezvoltarea lui 
spirituală. Părinţii au dreptul 
să ceară înapoierea copilului 
de la orice persoană care îl re-
ţine fără un temei legal. În caz 
de litigiu, părinţii se pot adresa 
instanţei judecătoreşti. Instan-
ţa judecătorească este în drept 
să respingă acţiunea  dacă va 
stabili că înapoierea copilului 
părinţilor săi contravine inte-
reselor acestuia. Dacă instanţa 
judecătorească va stabili că 
nici părinţii şi nici persoanele 
la care se află copilul nu sînt 

în stare să asigure întreţinerea, 
educaţia şi dezvoltarea adec-
vată a acestuia, ea va obliga 
autoritatea tutelară să trans-
mită copilul unei instituţii de 
stat şi să-l ia la evidenţă, asi-
gurîndu-i în continuare apă-
rarea drepturilor şi intereselor 
legitime.

Părinţii pot fi decăzuţi din 
drepturile părinteşti dacă:

a) se eschivează de la exer-
citarea obligaţiilor părinteşti, 
inclusiv de la plata pensiei 
de întreţinere;

b) refuză să ia copilul din 
maternitate sau dintr-o altă 
instituţie curativă, educativă, 
dintr-o instituţie de asistenţă 
socială sau alta similară;

c) fac abuz de drepturile 
părinteşti;

d) se comportă cu cruzime 
faţă de copil, aplicînd violenţa 
fizică sau psihică, atentează la 
inviolabilitatea sexuală a copi-
lului;

e) prin comportare amora-
lă, influenţează negativ asupra 
copilului;

f) suferă de alcoolism cro-
nic sau de narcomanie;

g) au săvîrşit infracţiuni 
premeditate contra vieţii şi să-
nătăţii copiilor sau a soţului; 
precum şi

h) în alte cazuri cînd aceas-
ta o cer interesele copilului.

Decăderea din drepturi-
le părinteşti are loc numai pe 
cale judecătorească. Acţiunea 
privind decăderea din dreptu-
rile părinteşti poate fi pornită 
de celălalt părinte, tutorele 
copilului, autoritatea tutelară 
sau procurorul. Cererea pri-
vind decăderea din drepturile 
părinteşti se examinează cu 
participarea obligatorie a au-
torităţii tutelare. Instanţa ju-
decătorească este obligată să 
transmită, în termen de 3 zile 
din momentul cînd hotărîrea 
privind decăderea din dreptu-
rile părinteşti a rămas definiti-
vă, o copie a acesteia oficiului 
de stare civilă din raza teritori-
ală a instanţei. Copilul ai cărui 
părinţi (unul dintre ei) sînt de-
căzuţi din drepturile părinteşti 
păstrează dreptul de folosinţă 
asupra spaţiului locativ şi toate 
drepturile patrimoniale bazate 
pe rudenia cu părinţii şi rude-
le sale fireşti, inclusiv dreptul 
la succesiune. Dacă copilul 
nu poate fi transmis celuilalt 

părinte sau dacă ambii părinţi 
sînt decăzuţi din drepturile 
părinteşti, copilul se pune la 
dispoziţia autorităţii tutelare. 
Părinţii decăzuţi din drepturile 
părinteşti pot avea întrevederi 
cu copilul lor numai cu permi-
siunea autorităţii tutelare. În-
trevederile nu se acordă dacă 
contactul părinţilor cu copilul 
poate cauza daune dezvoltării 
lui fizice sau intelectuale, dacă 
este evident că părinţii nu sînt 
capabili de acest contact, dacă, 
din anumite motive, contactul 
contravine intereselor copilu-
lui sau dacă acesta, în timpul 
dezbaterilor judiciare, a avut 
obiecţii serioase privind con-
tactul cu părinţii decăzuţi din 
drepturi. Părinţii pot fi resta-
biliţi în drepturile părinteşti 
dacă au încetat împrejurările 
care au condus la decăderea 
lor din aceste drepturi şi dacă 
restabilirea în drepturile părin-
teşti este în interesul copilu-
lui. Restabilirea în drepturile 
părinteşti se face pe cale ju-
decătorească, în baza cererii 
persoanei decăzute din aceste 
drepturi, cu participarea obli-
gatorie a autorităţii tutelare. 
Restabilirea în drepturile pă-
rinteşti faţă de copilul care a 
atins vîrsta de 10 ani se ad-
mite ţinîndu-se cont de opinia 
copilului. Dacă copilul a fost 
adoptat şi adopţia nu a fost 
desfăcută, hotărîrea privind 
decăderea din drepturile pă-
rinteşti poate fi anulată fără 
restabilirea drepturilor şi obli-
gaţiilor de părinte. La cererea 
autorităţii tutelare, instanţa ju-
decătorească poate hotărî lua-
rea copilului de la părinţi fără 
decăderea acestora din drep-
turile părinteşti, dacă aflarea 
copilului împreună cu părinţii 
prezintă pericol pentru viaţa şi 
sănătatea lui, şi punerea aces-
tuia la dispoziţia autorităţii tu-
telare. În cazuri excepţionale, 
dacă există un pericol iminent 
pentru viaţa şi sănătatea copi-
lului, autoritatea tutelară poate 
decide luarea copilului de la 
părinţi, comunicînd acest fapt 
procurorului în termen de cel 
mult 24 de ore. În aceste ca-
zuri, autoritatea tutelară, în 
termen de 7 zile, va porni o 
acţiune în instanţa judecăto-
rească privind decăderea din 
drepturile părinteşti sau luarea 
copilului de la părinţi fără de-
căderea lor din aceste drepturi. 
Dacă această cerinţă nu este în-
deplinită, copilul va fi înapoiat 
părinţilor. Cererea privind lua-
rea copilului de la părinţi fără 
decăderea acestora din dreptu-
rile părinteşti se examinează 
cu participarea obligatorie a 
autorităţii tutelare. La cererea 
părinţilor, instanţa judecăto-
rească poate să le înapoieze 
copilul dacă aceasta nu con-
travine intereselor copilului. 
În cazurile luării copilului fără 
decădere din drepturile părin-
teşti, părinţii pierd dreptul de a 
comunica cu acesta, de a par-
ticipa personal la educaţia lui 
şi de a-i reprezenta interesele. 
Părinţii de la care a fost luat 
copilul pot avea întrevederi cu 
acesta, în unele cazuri, doar cu 
permisiunea autorităţii tutela-
re. La examinarea de către in-
stanţa judecătorească a litigii-
lor privind educaţia copilului 
este obligatorie participarea 
autorităţii tutelare. Autoritatea 
tutelară este obligată să exa-
mineze condiţiile de trai ale 
copilului şi ale persoanei care 
pretinde la educaţia copilului 
şi să prezinte instanţei judecă-
toreşti avizul respectiv.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea SRL „Leontina Farm”, pentru data de 26 octombrie 2010, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 224) unde va avea loc examinarea cererii înaintate de „Ma-
gic Farm” SRL .

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

Judecător  Gh. Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea ÎI „V. Godorogea”, pentru data de 26 octombrie 2010, ora 
10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
224) unde va avea loc examinarea cererii înaintate de „Magic 
Farm” SRL .

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

Judecător  Gh. Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea ÎI „Malanciuc”, pentru data de 26 octombrie 2010, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
224) unde va avea loc examinarea cererii înaintate de „Magic 
Farm” SRL .

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

Judecător  Gh. Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea SRL „Proancor”, 
pentru data de 18 noiembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Pocuratura Ialoveni în interesele 
Primăriei Ialoveni către SRL ,,Proancor”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Valentina Valentin, pentru data de 4 octombrie 2010, ora 
9.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Cîrnaţ Alexei privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pitula Ala, pentru data de 18 octombrie 2010, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea ÎCS „Easy Credit” SRL către Pitula 
Ala privind încasarea datoriei.

Judecător   L.Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
Work&Travel „IERA” SA, pentru data de 21 octombrie 2010, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) 
în calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea cet. Ciobanu 
Cristina către Work&Travel „IERA” SA privind încasarea pre-
judiciului material şi moral.

Judecător   Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
„Slamet-Til” SRL, pentru data de 25 octombrie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Bordea Mircea 
către „Slamet-Til” SRL, Balmuş Olga privind recunoaşterea 
nulităţii contractului.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balmuş Olga, pentru data de 25 octombrie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Bordea Mircea către „Sla-
met-Til” SRL, Balmuş Olga privind recunoaşterea nulităţii 
contractului.

Judecător   Ion Ţurcan

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea SA 

„IERA”, pentru data de 28 octombrie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Neculce Corina privind returnarea 
banilor achitaţi.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Muntean Lidia, domiciliată în Chişinău, str. Costiujeni nr. 90, 
pentru data de 4 noiembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) în legătură cu examinarea 
cauzei civile la acţiunea cet-lor Muntean G., Muntean A. ş.a. 
privind retragerea înregistrării de pe spaţiul locativ privat.

Judecător   Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Harunjen Artur, a.n. 04.01.1979, pentru data de 8 noiembrie 
2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
47) în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ţo-
nov Irina privind încasarea sumei.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pilipco Cozeta, cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, str. 
N. Testemiţanu nr. 29/2, apt.28, pentru data de 18 octombrie 
2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Molceanov Serghei către Limasov Elena ş.a. privind declara-
rea nulă a actelor.

Judecător   Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Limasov Alexandr, cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, 
str. Valea Trandafirilor nr. 10, pentru data de 18 octombrie 
2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Molceanov Serghei către Limasov Elena ş.a. privind declara-
rea nulă a actelor.

Judecător   Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zahardjean Oganes, domiciliat în Chişinău, str. Piaţa Uni-
rii Principatelor nr. 3, apt. 400, pentru data de 21 octombrie 
2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 508) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Petrov 
Margareta privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chilaru Alexan-
dru Mihai, născut la 02.04.1976, pentru data de 18 octombrie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Chilaru Snejana 
privind încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Steliana Iorgov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Arnauţanu Roman, pentru data de 18 noiembrie 2010, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Arnauţanu Natalia pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Steliana Iorgov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popa Oleg, pentru 
data de 25 octombrie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea depusă de Popa Vasile şi Popa Alexandru privind 
pierderea dreptului la spaţiul locativ.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tulbure Alina, 
pentru data de 4 noiembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Tulbure Ion privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Stella Bleşceaga

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SC „Rom-Prim” SRL, pentru data de 8 noiem-
brie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
3) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Donoagă 
Maria privind declararea nulităţii contractului.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Luca Alexandru, pentru data de 21 octombrie 2010, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS „Easy 
Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Munteanu Dumitru, pentru data de 21 octombrie 2010, 
ora 14.15, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) 
în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS „Easy 
Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Graur Parascovia şi cet. Cioară Elena, pentru data de 28 
octombrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 1A) în legătură cu examinarea cauzei civile la ce-
rerea cet. Nour Eugenia către SA „Semnal” privind îmbunătă-
ţirea condiţiilor de trai, determinarea modului de exploatare a 
locuinţei şi evacuarea locatarului temporar.

Judecător    Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea Ninei Railean şi Lilei 
Liviţcaia, pentru data de 18 octombrie 2010, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în cali-
tate de pîrîţi în procesul civil intentat de APLP 54/219 privind 
încasarea datoriei.

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

 Judecător   Ala Malîi 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea ÎCS „Hazar Con-
struct” SRL, pentru data de 18 octombrie 2010, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în 
calitate de pîrît în procesul civil intentat de Graur Alexandru 
privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

Judecător   I. Mînăscurtă 
 www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor Rusu Valeriu Vasile şi Rusu 
Dumitru Vasile, domiciliaţi în satul Hăsnăşenii Mari, Drochia, 
pentru data de 28 octombrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (Drochia, str. 31 Augusr 1989 nr. 7, bir. 1) în calitate de pî-
rîţi în cauza civilă intentată la cererea lui Putină Ruslan privind 
recuperarea prejudiciului moral cauzat prin infracţiune.

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

Judecător  V. Zaporojan 

AVIZ
Cetăţeanca Negru Larisa Nicolae roagă pe cet-nii: Negru 

Nicolae Semion şi Ciobanu Taisia să se prezinte la sediul No-
tarului public Galina Ceban la data de 4 octombrie 2010, ora 
16.00, pentru a încheia o tranzacţie. 

AVIZ
Сetăţeanul Diacioc Gheorghe, a.n. 01.01.1970, este invitat 

de către cet. Mîrzac Rodica să se prezinte la data de 5 octom-
brie 2010, ora 10.00 la notarul privat Mardari Maria din str. 
Şciusev nr. 64.

Citaţii în judecată

Toate grădiniţele din capitală, inclusiv cele din suburbii, 
vor fi supuse controalelor inopinate, în cadrul cărora va fi 
verificat dacă sînt respectate normele sanitaro-igienice la 
alimentarea copiilor, tehnologia de preparare a bucatelor, 
păstrarea acestora şi modul de livrare a alimentelor în in-
stituţiile preşcolare. Anunţul a fost făcut la 21 septembrie, 
de către primarul general al municipiului Chişinău, Dorin 
Chirtoacă, care a efectuat în timpul zilei mai multe vizite la 
grădiniţele din oraş.

Edilul capitalei a întreprins vizite inopinate la cîteva gră-
diniţe din oraş, pentru a se informa la faţa locului despre cum 
sînt respectate toate prevederile legale la recepţionarea pro-
duselor alimentare, dar şi dacă se asigură condiţiile necesa-
re pentru prepararea alimentelor pentru copii în instituţiile 
preşcolare. Dorin Chirtoacă a fost însoţit de specialiştii Cen-
trului municipal de Sănătate Publică şi ai Direcţiei Sanitar-
Veterinare.

În context, primarul a constatat că sînt necesare acţiuni 

mult mai ferme, în vederea asigurării respectării sută la 
sută a procesului tehnologic şi a calităţii produselor pentru 
alimentarea copiilor. Spre exemplu, la grădiniţa nr. 130 
„Foişor”, din sectorul Ciocana, unde acum 2 săptămîni a 
fost livrată carne de cal, în loc de vită, specialistul de la 
Centrul de Sănătate Publică a constatat încălcarea proce-
sului tehnologic la prepararea pîrjoalelor pentru copii. De 
asemenea, au fost stabilite şi alte încălcări, deşi Primăria 
Chişinău solicitase intensificarea măsurilor în acest sens.

Dorin Chirtoacă a anunţat că rezultatele controalelor 
vor fi prezentate săptămînal, în cadrul şedinţelor operative 
de la Primărie. Persoanele care se vor face vinovate de 
admiterea încălcărilor vor fi sancţionate.

Grădiniţele din capitală vor fi verificate sistematic de către 
responsabilii de la Primărie 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re:  Sergiu Lazăr, judecător Buiucani; Con-
stantin Gurschi, judecător CSJ; Ion Gan-
cear, judecător JR Circumscripţie; Afanasii 
Curdov, vicepreşedintele CA Comrat; Cor-
nelia Vicleanschi, procuror, şef-interimar 
secţie Procuratura Generală; Ion Caracuian, 
procuror, şef-interimar secţie, Procuratura 
Generală. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista naţională  de drept

SMS-urile te pot ucide, 
mai ales dacă efectuezi acti-
vitatea respectivă atunci cînd 
conduci.

Din 2001 pînă în 2007, 
scrisul de mesaje scurte a 
curmat 16 141 de vieţi în 
SUA, potrivit unui studiu 
al University of North Te-
xas Health Science Center, 
pe baza datelor furnizate de 
sistemul de raportare a acci-
dentelor.

Şi asta se întîmplă într-o 
perioadă în care telefoanele 
şi alte gadgeturi nu erau aşa 
de dezvoltate şi de „inteli-
gente” ca acum, pentru că 
între timp au sosit mesageria 
instant, reţelele sociale, apli-
caţiile business sau cititoare-
le digitale.

Articolul original din 
„Los Angeles Times”, citat 
de Mobile Crunch, mai are 

şi alte date alarmante, cum 
ar fi că procentul de morţi 
din trafic cauzat de distra-

gerea atenţiei de la condus 
a crescut de la 11% în 1999, 
la 16% în 2008. Cele mai 
multe buşituri se întîmplă 
în zonele urbane, 40% din 
total, faţă de 33% cu un de-
ceniu în urmă. Normal, căci 
tehnologia a evoluat cel mai 
mult la oraş.

Numai o treime din ame-
ricani folosea un telefon mo-
bil în 1999, în timp ce acum 
s-a ajuns la 91%.

Lunar se trimiteau în 
SUA un milion de mesaje în 
2002, în vreme ce în 2008 s-a 
ajuns la 110 milioane.

Acum putem interpreta 
altfel vorba hitului mondial 
ce reproşează că „nu răs-
punzi la SMS”. „Pentru că 
vreau să trăiesc!”

Dan Bălan revine pe scena din Chişinău! 
Interpretul va evolua, pe 14 octombrie, în Piaţa Marii Adu-

nări Naţionale. 
Autorităţile locale promit şi alte surprize de Hramul ora-

şului. 

Dan Bălan vine la Hram
Înainte de Hramul oraşului la Chişinău se vor desfăşura 

mai multe evenimente de amploare printre care a doua ediţie a 
Festivalului Internaţional de poezie „Grigore Vieru”, Gala in-
ternaţională a teatrelor de păpuşi „Licurici-65” şi Sărbătoarea 
Vinului.

ONU a desemnat un ambasador pentru 
stabilirea primului contact cu extratereştrii

Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat un nou amba-
sador. Diplomatul este însărcinat cu stabilirea primului con-
tact cu extratereştrii, în cazul în care aceştia ne vor vizita. 
Potrivit „The Telegraph”, astrofizicianul malaezian Mazlan 
Othman va coordona răspunsul omenirii.

Potrivit lui Mazlan Othman, căutarea pentru comunica-
rea extraterestră continuă. Iar după recentele descoperiri a 
sute de planete care orbitează în jurul altor stele, este mai 
mare probabilitatea descoperirii vieţii extraterestre. La fel, 
ambasadorul, în vîrstă de 58 de ani, şi-a exprimat speranţa 
că „într-o zi, omenirea va primi semnale de la extratereştri”. 
Othman a mai adăugat că dacă acest lucru se va reuşi, va 
trebui să avem deja pregătite nişte răspunsuri coordonate, 
care să ia în calcul toate problemele sensibile, legate de su-
biect, iar ONU este un mecanism pregătit pentru o astfel de 
coordonare. Planul de a face Biroul pentru Afaceri Spaţiale 
al ONU o agenţie, care să coordoneze eventualele contacte 
cu extratereştrii, va fi dezbătut de comitetul stiinţific ONU. 
Ulterior, ideea va fi propusă şi adunării generale a ONU.

Ion Sturza în topul Forbes al celor 
500 de miliardari 

Ion Sturza, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, 
se află în topul celor mai bogaţi 500 de români. Potrivit re-
vistei „Forbes”, averea sa atinge 95 miliarde de euro. Aceste 
date au apărut, în ediţia 2010 a catalogului Forbes.

Fostul premier investeşte 
1,2 milioane de euro în plat-
forma elefant.ro, este proprie-
tarul unui proiect ce reprezintă 
o librărie on-line, are acţiuni 
în aproape 20 de companii 
din Europa şi deţine 20 % din 
Rompetrol Republica Moldo-
va.

Ion Sturza este politician şi 
om de afaceri, a deţinut funcţia 
de prim-ministru al Republicii 

Moldova în februarie-decmbrie 1999. În anul 1991 a fon-
dat şi a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului de Ad-
ministraţie al SA Incon, societate care a devenit unul din 
principalele grupuri financiar-industriale din ţara noastră. A 
condus Moldionconbank din Chişinău şi a deţinut funcţia de 
preşedinte al Consiliului de Observatori al Fincombank. 

În anul 2002 este numit în funcţia de preşedinte-director 

general al companiei Rompetrol Moldova. Este preşedintele 
Asociaţiei pentru Politică Externă (APE) şi deţine funcţia de 
consul onorific al Kazahstanului în Republica Moldova.

Topul catalogului Forbes îi prezintă pe cei mai bogaţi 
500 de români şi aduce informaţii din viaţa lor personală, 
de asemenea modul în care îşi administrează averile. Primul 
loc îl ocupă Dinu Patriciu, urmat de Frank Timuş şi Ioan 
Niculae, a căror avere ar fi de aproximativ 4300 de milioane 
de euro. 

Etajul care ne îmbătrîneşte
Cu cît oamenii trăiesc mai sus deasupra solului, cu atît 

îmbătrînesc mai repede, este concluzia unor oameni de şti-
inţă care au testat teoria relativităţii a lui Albert Einstein, 
potrivit newser.com. 

Cercetătorii au folosit 
ceasuri atomice ultraprecise 
pentru a demonstra că tim-
pul este încetinit de gravi-
taţie chiar şi pe distanţe mi-
nuscule, exact cum a prezis 
Einstein. Oamenii de ştiinţă 
au descoperit că simpla ur-
care a cîtorva scări poate 
micşora viaţa cu a 90-a miliardă parte dintr-o secundă. 

Vrei să fii în pas cu moda? 
Află tendinţele toamnei

Pentru doamnele şi domnişoarele care sînt preocupate 
să ţină pasul cu moda, avem cîteva ponturi de la specialiş-
tii în domeniu. Aflaţi ce trebuie să aveţi în garderobă şi în 
portfard dintr-un material realizat... în colaborare cu revista 
„The One”.

V-aţi făcut o idee de ansamblu, acum să ne ocupăm puţin 
de detalii. Stilul masculin domină sezonul.

Dacă simţiţi că parcă nu vi se potrivesc, avem variante. 
Stilul nomad, puternic accentuat de rochiile cu flori, lungi 
sau trei sferturi.

În privinţa machiajului, se poartă culorile puternice, iar 
rujul roşu este vedetă.

Dacă nu vă sperie ideea unei schimbări radicale, renun-
ţaţi la buclele lejere şi optaţi pentru tunsori geometrice şi 
nuanţe de negru, violet şi marouri reci.

Şi, cel mai important sfat, indiferent de sezon: optaţi 
pentru coafura şi stilul vestimentar care se potrivesc cel mai 
bine cu fizionomia, conformaţia şi personalitatea dumnea-
voastră. Vă puteţi inspira în alegeri şi din noul număr al re-
vistei „The One”.

domnule sergent, zice Ionescu. 
– Dar ce faci dacă vezi în stânga 800 de ina-

mici? 
– Îi împuşc cu mitraliera, domnule sergent.  
– Dar ce faci dacă vezi în dreapta 1000 de in-

amici? 
– Îi împuşc cu mitraliera, domnule sergent. 
– Dar de unde iei tu atâtea cartuşe, soldat? 
– Din locul din care aduceţi şi dumneavoastră 

inamicii.
* * *

Înaintea unei mari bătălii, comandantul le spu-
ne soldaţilor:

– Soldaţi, azi e ziua cea mare!!! Azi vom lupta 
până la unu!!!

Din mulţime se aude o voce timidă:
– Dom’ comandant.......da’ n-am putea să lup-

tăm până la două şi după-masă să fim liberi?

* * *
Bulă are un fiu. Într-o zi fiul îi zice: 
– Tată, mie mi-i frig. La care Bulă: 
– Dute-n colţ că-s 90 de grade.

Instrucţie de câmp. Sergentul 
îl întreabă pe soldatul Ionescu: 

– Soldat, ce faci dacă în faţa ta 
vezi 500 de inamici? 

– Îi împuşc cu mitraliera, 
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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.

Divert is
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C a l e i d o s C o p

Nu folosiţi telefoane mai inteligente decît voi!

B a n c u r i


