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Respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale 
ale omului în regiunea 
transnistreană

 (Anonim)

Delicvenţa juvenilă, 
din nou în prim plan. 
Cum să lupţi cu ea

Monitorizarea politicilor 
anticorupţie: În ce măsură 
autorităţile publice respectă 
cerinţele privind conţinutul 
paginilor web 

P reşedintele Parlamentului, Marian Lupu, asigură par-
tenerii europeni că Republica Moldova nu se va re-

trage din Acordul de Cooperare cu UE în domeniul energiei. 
Totodată, speaker-ul susţine că Legislativul a adoptat toate 
actele relevante, referitoare la integrarea europeană, astfel, 

la acest capitol, ţara noastră nu are restanţe. Declaraţiile au 
fost făcute în cadrul unei întrevederi cu Stefan Fule, Comi-
sarul European pentru Extindere şi Politica Europeană de 
Vecinătate.

Statele Unite vor abroga Amen-
damentul Jackson-Vanik pentru ţara 
noastră, în cel mai apropiat timp. De-
spre aceasta a reiterat ambasadorul 
SUA la Chişinău, William Moser, în 
cadrul unui interviu.

,,O astfel de atitudine faţă de Mol-
dova este doar un exemplu de răspuns 
la modelul de guvernare democratică. 
Administraţia SUA susţine activ efor-
turile Republicii Moldova şi, pentru 

prima dată în istorie, comisiile-cheie 
ale Congresului SUA sînt dispuse 
să modifice legislaţia pentru a ex-
clude Moldova din această practică. 
Sperăm că aceste amendamente vor 
fi adoptate pînă la încheierea sesi-
unii curente. Abrogarea amendamen-
tului îi va oferi Moldovei un regim 
privilegiat în relaţiile cu SUA. Abo-
lirea finală a acestuia va contribui la 
atragerea investiţiilor şi consolidarea 

relaţiilor comerciale dintre cele două 
ţări”, a spus ambasadorul SUA în Re-
publica Moldova, William Moser.

Menţionăm că, în urmă cu două 
luni, Comisia pentru finanţe a Sena-
tului SUA şi-a anunţat intenţia de a 
anula Amendamentul Jackson-Vanik 
pentru Republica Moldova, alături de 
Rusia, care interzice acordarea unui 
regim privilegiat statelor care nu au o 
economie de piaţă.

La rîndul său, înaltul oficial european a menţionat pro-
gresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea 
reformelor în justiţie, economie, în combaterea corupţiei 
şi a specificat că ţara noastră, în acest sens, beneficiază de 
asistenţă permanentă din partea Comisiei Europene, care 

însumează circa 100 de milio-
ane de euro pe an.

Preşedintele Legislativu-
lui, Marian Lupu, a apreciat 
suportul acordat ţării noastre de 
Comisia Europeană şi a relevat 
că Moldova îşi propune, către 
Summit-ul Parteneriatului Es-
tic de la Vilnius, din noiembrie 
2013, să finalizeze negocierile 
Acordului de Asociere şi să 
îndeplinească toate condiţiile 
necesare pentru obţinerea 
regimului liberalizat de vize cu 
UE. 

Marian Lupu a mai spus 
că Parlamentul de la Chişinău 
a adoptat toată legislaţia 
relevantă referitoare la integrar-
ea europeană şi, la acest capi-
tol, nu avem restanţe. Potrivit 
speaker-ului, a fost  elaborat 
inclusiv Proiectul legii privind 
cooperarea între Parlament şi 
Guvern în procesul de integrare 
europeană a Republicii Moldo-

va. În acest sens, M. Lupu a solicitat suport european în ex-
pertizarea legii respective. Şeful Legislativului a punctat că 
Republica Moldova este de acord să găzduiască, în noiemb-
rie 2013, Forumul Societăţii Civile a Parteneriatului Estic şi 

l-a informat pe Stefan Fule că, Parlamentul de la Chişinău 
ar putea ratifica, pînă la sfîrşitul acestui an, Tratatul privind 
regimul de frontieră dintre România şi Republica Moldova.

Cu referire la securitatea energetică a Moldovei, M. 
Lupu a menţionat că ţara noastră nu se va retrage din Acor-
dul de Cooperare cu UE în domeniul energiei, ci va încerca 
negocierea unor formule care să fie acceptate de Federaţia 
Rusă. De asemenea, Marian Lupu a mai specificat, pe di-
mensiunea relaţiilor Moldovei cu Federaţia Rusă,  că ţara 
noastră optează pentru relaţii bazate pe încredere reciprocă, 
pentru respectarea intereselor ambelor părți şi că nu este ni-
cio contradicţie între obiectivul integrării europene şi aflarea 
Moldovei în componenţa CSI. „Moldova rămîne interesată 
de cooperarea cu statele membre CSI, această platformă este 
una bună şi ne oferă multe oportunităţi pe dimensiunile: 
politică, economică, comercială şi umanitară”, a subliniat 
acesta.

În cadrul vizitei, şeful Legislativului de la Chişinău a 
mai avut întrevedri şi cu alţi înalţi oficiali, în cadrul cărora 
a discutat despre procesul de implementare a reformelor şi 
cooperarea ţării noastre cu forul european.

Amintim că, anterior, Comisarul European pentru Coo-
perare Internaţională, Ajutor Umanitar şi Gestionarea Crize-
lor, Kristalina Georgieva, a declarat, la Chişinău, că relaţiile 
bilaterale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Oficialul a 
felicitat guvernarea, dar şi întreaga populaţie, pentru pro-
gresele obţinute în ultima perioadă.

,,Învaţă şi din greşelile altora că nu vei avea timp să le faci tu pe toate”. 
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Încă un oficial european laudă 
Moldova pentru progresele obţinute

Amendamentul Jackson-Vanik 
pentru Republica Moldova va fi abrogat
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Consiliul Superior al Magistraturii are 
un nou preşedinte 
Nichifor Corochii este noul preşedinte al Consiliului Supe-

rior al Magistraturii. Acesta a fost ales în funcţie cu voturile a 10 
membri ai CSM.

Nichifor Corochii a fost propus în funcţie de către 
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai                
Poalelungi. Potrivit lui N. Corochii este o persoană demnă 
de a ocupa acest post înalt, deoarece este un profesionist şi 
are o experienţă bogată în domeniu.

Pînă în prezent, Nichifor Corochii a exercitat interimatul 
funcţiei, după ce fostul preşedinte al CSM, Nicolae Timofti, a 
demisionat, devenind şef de stat.

Agenţii de circulaţie sînt testaţi fizic 
şi intelectual
Timp de trei săptămîni, colaboratorii Poliţiei Rutiere din în-

treaga republică vor fi evaluaţi fizic şi intelectual. Procesul face 
parte din reorganizarea Poliţiei Rutiere pentru aprecierea justă 
a capacităţilor şi pregătirii profesionale a personalului existent. 
Cei care nu vor face faţă examenului vor fi nevoiţi să plece din 
Poliţia Rutieră. 

Potrivit şefului Poliţiei Rutiere, numit recent în funcţie, exa-
menele de evaluare fizică şi intelectuală a agenţilor de circulaţie 
deja au început.

Reevaluarea are loc în două etape: testarea pregătirii fizice şi 
aprecierea capacităţilor profesionale. Testul de pregătire fizică 
se va desfăşura timp de cinci zile. Evaluarea capacităţilor pro-
fesionale se va face în formă scrisă şi orală, privind cunoaşterea 
regulilor de circulaţie rutieră şi a legislaţiei.

Sînt testaţi toţi, inclusiv şefii. Colaboratorii Poliţiei Rutie-
re din Capitală au susţinut primul examen pe 26 septembrie. 
Din această cauză, în oraş a fost micşorat numărul de posturi 
de agenţi de circulaţie. Ceilalţi s-au pus pe carte, deşi poliţiştii 
spun că nu-şi fac probleme în privinţa testelor.

Nu-şi fac probleme nici în ceea ce priveşte pregătirea fizică, 
chiar şi cei care au mai adăugat cîteva kilograme în anii de cînd 
activează în Poliţia Rutieră.

Peste 500 de agenţi de circulaţie din întreaga republică sînt 
verificaţi la pregătirea fizică şi intelectuală.

Taxe modificate la ,,Dendrariu” 
Consiliul municipal Chişinău a aprobat, în cadrul ultimei 

şedinţe, noile tarife pentru serviciile prestate de către Întreprin-
derea Municipală „Parcul Dendrariu”. 

Pentru un bilet de acces în parc, elevii şi studenţii vor plăti 
doi lei, iar adulţii - patru lei. Potrivit unui comunicat de presă 
al Primăriei Chişinău, o excursie cu ghid pe teritoriul parcului 
va costa 10 lei pentru o persoană, pentru un traseu scurt, şi 15 
lei pentru traseul lung. Pentru o plimbare cu trenuţul prin parc 
se va achita o taxă de 15 lei pentru o persoană. Un abonament 
lunar va costa 60 de lei, iar elevii şi studenţii vor plăti jumătate. 
Filmările foto şi video în masă pe teritoriul parcului vor costa 
350 de lei, iar oficierea solemnă a înregistrării căsătoriei - 500 
de lei.

Tarif unic pentru emiterea autorizaţiilor 
de construcție 
Consiliul Municipal Chişinău a aprobat tariful unic pentru 

emiterea autorizaţiilor de construcție, pentru toate categoriile de 
persoane, indiferent de tipul şi destinaţia obiectelor autorizate. 
Tariful constituie 100 de lei.

Decizia respectivă a fost aprobată la şedinţa CMC din 17 
septembrie 2012. În acelaşi timp, nu se va încasa taxa pentru 
emiterea autorizaţiei de construcție pentru obiectivele finanţate 
din mijloace financiare publice, dar şi pentru lucrările de utili-
tate publică de interes naţional. Vor fi scutite de achitarea taxei 
respective şi persoanele care au suferit în urma calamităţilor 
naturale şi a situaţiilor excepţionale.

Produsele bogate în grăsimi, sare şi 
zahăr, interzise în apropierea 
instituţiilor de învăţămînt
Gata cu ciocolata, cipsurile sau biscuţii săraţi, consumate de 

elevi la recreaţie. Ministerul Sănătăţii a emis un ordin cu lista 
produselor care sînt interzise a fi comercializate la o distanţă de 
100 de metri de şcoli. Ordinul vine în scopul asigurării sănătăţii 
nutriţionale a copiilor.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, noile restricţii vor educa co-
piii să consume alimente sănătoase şi să evite produsele bogate 
în grăsimi, sare şi zahăr. Astfel, în lista produselor alimentare 
nerecomandate preşcolarilor şi elevilor se regăsesc cele cu un 
conţinut mai mare de 15 grame de zaharuri la o sută de grame, 
cum ar fi ciocolata, bezelele şi prăjiturile cu ciocolată şi cremă. 
De asemenea, nu se recomandă consumul de produse alimenta-
re cu conţinut mai mare de 20 de grame de grăsimi la o sută de 
grame, cum ar fi cipsurile, hamburgerii, gogoşii, pizza şi altele.

În lista produselor alimentare interzise sînt şi cele cu un con-
ţinut mai mare de 1,5 grame de sare la o sută de grame. Acestea 
sînt biscuiţii săraţi, covrigeii săraţi şi alunele sărate. Prin măsu-
rile în cauză, Ministerul Sănătăţii îşi propune să reducă bolile 
de nutriţie şi metabolism, bolile sistemului endocrin, cele ale 
aparatului digestiv şi sîngelui.

Centrul de promovare a libertăţii de exprimare şi a acce-
sului la informaţie „Acces-info”, în colaborare cu mai 

multe organizaţii nonguvernamentale, desfăşoară, în perioa-
da 24-30 septembrie, ediţia a noua a Zilelor dreptului de a şti, 
cu genericul: „O persoană activă este una bine informată”. 

Vasile Spinei, preşedintele „Acces-Info”, a comunicat că 
vor fi desfăşurate mai multe evenimente care au ca scop promo-
varea dreptului de a şti. Acestea vizează informarea populaţiei 
despre drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor 
oficiale. De asemenea, ,,Acces-info” îşi propune sensibiliza-
rea autorităţilor publice privind realizarea eficientă a dreptului 
la informaţie, implicarea activă a cetăţenilor la soluţionarea 
problemelor comunităţilor şi combaterea corupţiei. 

În cadrul Zilelor dreptului de a şti, Centrul „Acces-info” 
decernează anual premiul „Clopotul de bronz”. Menţiunea 

este conferită pentru consecvenţă şi curaj în promovarea 
accesului la informaţie. Laureaţi ai premiului în anul 2012 
sînt: Primăria Băhrineşti, raionul Floreşti; Asociaţia Presei 
Electronice APEL şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova. Următoarele 
trei premii au fost primite de către Stela Mocan, director 
executiv al Centrului de Guvernare Electronică, Valeriu 
Prohniţchi, directorul executiv al Centrului Analitic „Expert 

-Grup” şi Mihai Taşcă, doctor în drept, istoric, cercetător. 
28 septembrie a fost declarată „Zi mondială a dreptului de 

a şti”, zece ani în urmă, la Sofia, Bulgaria, de către un forum 
al organizaţiilor nonguvernamentale din mai multe ţări, inclu-
siv din Republica Moldova, specializate în domeniul accesu-
lui la informaţie şi libertăţii de exprimare. 

P reşedintele Curţii 
C o n s t i t u ţ i o n a l e 

a Moldovei, Alexandru 
Tănase, aflat într-o vizită 
oficială în Georgia, a sem-
nat, la Batumi, un acord de 
cooperare cu autoritatea 
constituţională georgiană. 
Memorandumul de              
cooperare interinstituţională 
prevede schimbul de 
experienţă în domeniul 
constituţional, cum ar fi 
schimbul de hotărîri, de-
cizii, avize adoptate, precum 
şi de alte materiale cu car-
acter juridic, ştiinţific şi de 
expertiză. Din partea Geor-
giei, documentul a fost semnat de către 
preşedintele Curţii Constituţionale, 
George Papuashvili.

Memorandumul dintre cele două 
autorităţi constituţionale prevede or-
ganizarea întrevederilor bilaterale ale 

reprezentanţilor CC cu scopul abordării 
problemelor actuale de jurisdicţie 
constituţională de interes comun.

Potrivit preşedintelui Curţii 
Constituţionale din Georgia, prin     sem-
narea actului de colaborare se propune 
modernizarea justiţiei constituţionale din 

cele două state şi dezvoltarea ro-
lului autorităţilor de jurisdicţie 
în afirmarea supremaţiei 
Constituţiei, respectarea drep-
turilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, asigurarea 
menţinerii echilibrului puter-
ilor în stat etc.

La rîndul său, Alexandru 
Tănase a subliniat apropierea 
dintre Moldova şi Georgia pe 
diferite domenii, menţionînd 
că „acest Memorandum este 
un element în plus pentru 
apropierea noastră şi pentru a 
conferi o anumită durabilitate 
parteneriatului pe care l-am 
stabilit noi”. „Memorandumul 

semnat este un început al activităţilor 
care se vor desfăşura în anii viitori”, a 
conchis A. Tănase.

Actul a intrat în vigoare la momen-
tul semnării, fiind încheiat pe o durată 
nedeterminată.

Curtea Constituţională din Moldova va colabora 
cu autoritatea constituţională din Georgia

Zilele dreptului de a şti se desfăşoară 
în perioada 24-30 septembrie

Majorarea salariilor 
magistraţilor ar pu-

tea duce la majorarea mitei şi 
nu la reducerea corupţiei. O 
dă de înţeles chiar ministrul 
Justiţiei, Oleg Efrim.

„Doar majorarea salariilor 
nu poate fi o acţiune eficientă 
anticorupţie. Există chiar stu-
dii ştiinţifice ce demonstrează 
că dacă încerci să combaţi 
corupţia doar prin majorarea 
salariilor celor despre care se 
consideră că sînt mai vulne-
rabili la corupţie, aceasta nu 
face altceva decît să provo-
ace majorarea mărimii mitei 
pe care o solicită demnitarii 
corupţi. Majorarea salariilor 
va avea efectul scontat doar 
în paralel cu alte măsuri 
anticorupţie”, a declarat mi-
nistrul Efrim, într-un interviu.

În această situație, 
susține ministrul Justiției, se 
întreprind mai multe măsuri 
pentru a stîrpi corupţia din 
sistemul vizat.

„A devenit deja prevedere 
legală lipsirea de garanţii so-
ciale a judecătorilor care au 
fost demişi din funcţii pen-
tru diverse încălcări. Este 
vorba despre indemnizaţia 
de concediere şi pensia 

privilegiată. Altă prevedere 
legală se referă la ridicarea 
imunităţii judecătorilor pen-
tru infracţiuni de corupţie. 
Această lege stipulează că 
judecătorii nu mai sînt imuni 
pentru a fi cercetaţi penal de 
către Procuratura Generală 
dacă sînt bănuiţi de comiterea 
unor infracţiuni de corupţie. 
Totodată, a fost ridicată 
imunitatea contravenţională 
a judecătorilor. Acestea 
sînt doar cîteva din ceea ce 
ne-am propus să realizăm”, 
a adăugat O. Efrim. 
Or, potrivit ministrului, Gu-
vernul şi Ministerul Justiţiei 
au oferit, prin noile legi, 
structurilor anticorupţie din 
Republica Moldova întregul 
instrumentariu necesar pen-
tru contracararea corupţiei 
în sistemul judecătoresc. 

„Infracţiunile de corupţie 
sînt foarte greu de demon-
strat, altfel decît atunci cînd 
făptaşii sînt identificaţi în 
flagrant delict. De acum 
încolo, procurorul general 
dispune de toate pîrghiile 
pentru a demonstra cazuri 
concrete de corupţie din si-
stemul judecătoresc”, a mai 
spus ministrul.

„Din start am ştiut că re-
forma justiţiei va fi princi-
palul test al nostru de voinţă 
politică. Nu al Guvernului 
condus de mine pentru că, 
vă asigur, voinţă aici există. 
Reforma justiţiei este testul 
de voinţă al întregii clase po-
litice”, a declarat premierul 
Vlad Filat, într-un interviu.

Potrivit spuselor sale, 
în 2009, actuala guvernare 
a primit „un sistem ruinat, 
corupt şi mafiotizat”. „Am 
întreprins sistematic acţiuni 
tactice, mergem pas cu pas. 
Am reuşit unele lucruri, însă  
avem şi mai multe de făcut 
şi aici, am în vedere toate 
instituțiile de drept în ge-
neral. Ministerul Justiţiei şi 
Ministerul Afacerilor Interne, 
care, sînt sigur, sînt devotate 
reformei, sînt doar două 
verigi ale sistemului. Pen-
tru ca justiţia să fie în slujba 
cetăţeanului, este nevoie ca 
întreg lanţul de instituţii de 

drept să aibă aceeaşi viziune, 
să construiască şi, cel mai im-
portant, să protejeze justiţia”, 
precizează premierul.

Vlad Filat susţine că, 
„justiţia este, precum deja 
ştim cu toţii, uşor de pierdut”. 

„Deci, ea trebuie în primul 
rînd protejată de interesele 
celor de la putere. Este un 
element foarte important în 
viziunea noastră pentru Mol-
dova. M-am angajat personal 
în acest  proces de reformă, 
pentru că ştiu foarte bine 
cît de multe depind de el – 
respectul faţă de cetăţean, 
protejarea proprietăţii pri-
vate şi a investiţiilor, asigu-
rarea unui confort, a unei 
siguranţe, nu pentru cei 
puţini de la guvernare, ci 
pentru cei mulţi care sînt 
guvernaţi. Şi, sînt sigur că 
acele prime rezultate pe care 
le avem în acest sens îşi vor 
găsi continuarea”, a mai de-
clarat V. Filat.

Oleg Efrim: Doar majorarea 
salariilor în justiţie nu poate fi o 

acțiune eficientă anticorupție

Vlad Filat: 
Justiţia trebuie protejată, 

în primul rînd, de interesele 
celor de la putere
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Judecatori.evaluez.eu este 
un proiect destinat evalu-

ării judecătorilor din Republica 
Moldova. Pe site îi găsiţi pe cei 
peste 439 de judecători ce acti-
vează în cadrul a 54 de instanţe 
judecătoreşti din republică. 

Site-ul oferă posibilitatea 
evaluării judecătorilor după 5 
criterii de bază: profesionalism, 
incoruptibilitate, organizarea 
procesului, etica profesională, 
calitatea hotărîrilor pe o scară 
de la 1 la 5. Unu presupune nota 
cea mai joasă, respectiv, 5 – cea 
mai înaltă. Odată cu submiterea 
evaluării este necesar să atribu-
iţi judecătorului un comentariu 
ce va susţine şi argumenta no-
tele puse. Pentru a avea evaluări 
cît mai constructive este necesar 
să evitaţi comentariile dintr-un 
cuvînt, simbol, sau iniţiale şi ca 

acestea să corespundă Terme-
nilor şi Condiţiilor de evaluare. 
Pe pagina principală veţi vedea 
topul celor mai bine evaluaţi 
judecători, precum şi cele mai 
recente evaluări plasate.

Totodată, pentru fiecare 
judecător în parte veţi putea 
vedea declaraţiile pe venit ale 
acestuia pentru anii 2008-2011, 
hotărîri ale judecătorului în ca-
uză, atacate la CEDO, precum 
şi apariiţiile judecătorului în 
presă. Această informaţie va fi 
completată încontinuu.

Pagina Forum oferă posibi-
litatea deschiderii subiectelor 
de interes pentru fiecare. Teme-
le pot fi deschise generalist sau 
pentru fiecare judecător, judecă-
torie sau curte de apel în parte.

Judecatori.evaluez.eu este 
un proiect dezvoltat şi creat 

voluntar de familia Alexandru 
şi Elena Zgardan, cu suportul 
financiar al Departamentului de 
SUA.

Pentru informaţii, sugestii 
sau opinii rugăm să scrieţi la 
contact@evaluez.eu sau să con-
tactaţi autorii prin intermediul 
paginii web respective.

Evaluarea judecătorilor pe 
site vizează îmbunătăţirea per-
formanţelor profesionale ale 
acestora, creşterea eficienţei ac-
tivităţii instanţelor de judecată 
şi a încrederii publice în autori-
tatea judecătorească. Judecatori.
evaluez.eu are ca scop „evalua-
rea obiectivă a judecătorilor de 
către oricine care a interacţionat 
direct sau indirect cu sistemul 
judecătoresc din Republica 
Moldova”.

Evaluarea judecătorilor online, 
acum şi în Moldova

Recent, o delegaţie 
condusă de Thomas 

Hammarberg, expertul prin-
cipal al Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite pentru Drepturile 
Omului în Transnistria, a 
întreprins o vizită de lucru 
în Republica Moldova. Pe 
parcursul aflării în ţara noas-
tră, T. Hammarberg a avut 
întrevederi cu oficiali de pe 
ambele maluri ale Nistrului 
şi reprezentanţi ai societăţii 
civile din domeniul drepturi-
lor omului.

Pentru a se documenta în 
privinţa respectării drepturi-
lor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului în regiunea 
transnistreană, oficialul a 
vizitat un penitenciar, două 
instituţii pentru persoane cu 
dizabilităţi mintale şi inte-
lectuale, una dintre şcolile 
cu predare în limba română 
şi, respectiv, grafie latină, iar 
ceilalţi membri ai delegaţiei 
au  avut întîlniri cu benefici-
arele unui azil pentru femei 
şi cu copii aflaţi în situaţie 
dificilă.

 Oaspeţii au menţionat că, 
toate discuţiile şi întrevede-
rile s-au desfăşurat într-o at-
mosferă serioasă, deschisă şi 
respectuoasă.

În urma analizei situaţiei 
la capitolul justiţie, T. Ham-
marberg a opinat că sistemul 
justiţiei penale din regiunea 
transnistreană trebuie revizu-
it. ,,Am auzit multe opinii pri-
vind pronunţarea unor sentin-
ţe excesiv de lungi. Aceste 
sentinţe urmează după peri-
oade îndelungate de detenţie 
pînă la şi în timpul proce-
sului de judecată, înainte ca 
persoana să fie găsită vino-
vată. De asemenea, am fost 
informat că, odată înaintate 
acuzaţiile penale, achitările 
au loc foarte rar. Aparent, 
sentinţele îndelungate sînt 
aplicate chiar şi în cazuri cu 
impact social scăzut, cum 
ar fi posedarea unor canti-
tăţi minore de marijuana”, a 
menţionat sursa citată într-o 
declaraţie făcută la finele vi-

zitei. Aceste practici afectea-
ză atît persoana condamnată 
cît şi pe membrii familiei ei, 
printre care persoane în etate 
şi copii. Deţinuţii, familiile 
lor, precum şi unii funcţi-
onari au descris situaţia, în 
urma căreia, se poate lesne 
deduce care este im-
pactul acesteia asupra 
fiecărei persoane în 
parte, dar şi asupra 
societăţii în general, 
cauzat de un sistem 
judiciar excesiv de 
punitiv, ce nu este 
suficient direcţionat 
spre reabilitare.

Printre probleme-
le majore cu care se 
confruntă deţinuţii în 
penitenciarele de pe 
malul stîng al Nis-
trului, oficialul ONU 
a menţionat tubercu-
loza.

,,Devine imperios 
necesar de a acorda 
o atenţie deosebită tubercu-
lozei în închisori.  Atît în ca-
drul acestei misiuni, cît şi în 
timpul misiunii din luna mai, 
am constatat că deţinuţii bol-
navi de tuberculoză sînt ţinuţi 
foarte aproape unii de alţii, 
fapt ce sporeşte riscul ca o 
persoană infectată deja cu 
tuberculoză să contracteze o 
nouă formă a acestei maladii, 
al cărei tratament este mult 
mai dificil şi costisitor. Acest 
lucru este foarte periculos 
pentru persoana în cauză, 
prezentînd şi un pericol ma-
jor pentru sănătatea publică. 

Evident, factorii de de-
cizie sînt conştienţi de acest 
lucru, precum şi de ame-
ninţarea pe care o reprezintă 
tuberculoza pentru societate 
în general. Sper să se acor-
de o atenţie cît mai urgentă 
acestei probleme şi aş dori să 
apelez la comunitatea inter-
naţională, ca să aloce resurse 
suplimentare pentru a asista 
autorităţile în soluţionarea ei 
rapidă”, a evidenţiat T. Ham-
marberg

Vizitînd cîteva instituţii 

pentru persoanele cu diza-
bilităţi, expertul principal al 
ONU pentru Drepturile Omu-
lui în Transnistria a constatat 
o îmbunătăţire a situaţiei.  
El a remarcat că, ţinînd cont 
de situaţia economică a 
Transnistriei, a rămas impre-

sionat de situaţia materială a 
acestor instituţii. 

,,În raportul pe care îl pre-
gătesc acum, intenţionez să 
studiez mai profund şi alte 
aspecte ale situației date, cum 
ar fi: se face sau nu suficientă 
distincţie între persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale, pe 
de o parte, şi persoanele cu 
dizabilităţi mentale pe de altă 
parte; garantarea în deplină 
măsură a drepturilor copii-
lor cu dizabilităţi şi existenţa 
politicilor suficiente, pentru 
asigurarea drepturilor per-
soanelor cu dizabilităţi pri-
vind traiul lor în comunitate. 
Voi continua consultaţiile în 
acest domeniu”, a adăugat 
reprezentantul ONU.

Violenţa împotriva femei-
lor  constituie un subiect apar-
te, abordat de expertul ONU 
cu reprezentanţi ai societăţii 
civile şi persoane implicate 
în elaborarea politicilor pri-
vind perfecţionarea cadrului 
legal în domeniul combaterii 
fenomenului vizat. La acest 
capitol, situaţia se prezintă a 
fi destul de problematică. 

,,Se pare că violenţa domes-
tică este o problemă serioasă 
în Transnistria, la fel ca şi în 
alte părţi ale Europei. Imple-
mentarea deplină a drepturilor 
omului necesită ca victimele 
violenţei să dispună de pro-
tecţie adecvată, inclusiv acce-

sul rapid la un 
azil în situaţii 
de urgenţă şi 
sprijinul din 
partea servici-
ilor juridice şi 
de consiliere. 
Eu consider că 
acest domeniu 
poate şi tre-
buie să fie per-
fecţionat. La 
fel, consider 
importante dis-
cuţiile privind 
elaborarea unui 
proiect de lege 
pentru preve-
nirea şi comba-
terea violenţei 

domestice şi sper să fie acor-
dată atenţie absenţei azilurilor 
pentru victimele violenţei do-
mestice”, se mai precizează în 
declaraţia lui T. Hammarberg. 

În ceea ce priveşte mi-
norităţile etnice, lingvistice 
şi religioase, expertul ONU 
susţine că în Transnistria, 
situaţia întregistrată în acest 
sens merită o atenţie aparte, 
în mod special, situaţia romi-
lor. Sub lupa expertului ONU 
sînt luate grupurile religioase 
Martorii lui Iehova, a evrei-
lor, catolicilor şi musulmani-
lor. ,,Mă interesează gradul 
de implementare a recoman-
dărilor prezentate anterior 
de către raportorul special al 
ONU pentru libertatea religi-
ei şi confesiei”, se mai subli-
niază în declaraţia vizată.

Reprezentantul ONU s-a 
arătat plăcut surprins de de-
votamentul societăţii civile 
din Transnistria, puţin nu-
meroasă, dar activă:   ,,M-am 
întîlnit cu mai mulţi tineri 
doritori să sprijine schimbă-
rile pozitive, fie contribuind 
la dezvoltarea şi implemen-

tarea serviciilor sociale, fie   
înaintînd opinii şi voci critice 
privind schimbările societăţii 
în regiunea lor. Abia aştept 
să colaborez în continuare cu 
ei şi cu autorităţile”.

La finalul declaraţiei,   
Tomas Hammarberg şi-a ex-
primat speranţa că, viitorul 
său raport va constitui o con-
tribţie durabilă şi pozitivă la 
dezvoltarea drepturilor omu-
lui în regiunea transnistreană.

Potrivit unor surse mass-
media de la Chişinău, exper-
tul ONU pentru drepturile 
omului în regiunea transnis-
treană a avut o întrevedere  şi 
cu viceprim-ministrul pentru 
Reintegrare, Eugen Carpov.

Cei doi au discutat 
despre ultimele evoluţii în 
procesul de negocieri pen-
tru soluţionarea problemei 
transnistrene, inclusiv des-
pre bilanţul celei de-a patra 
runde de negocieri în for-
matul ,,5+2”, care a avut loc 
pe 12-13 septembrie curent, 
în oraşul Viena (Austria). 
În context, viceprim-minis-
trul Eugen Carpov a menţi-
onat că, în cadrul rundei de 
negocieri au fost continuate 
discuţiile pe subiectele din 
agenda aprobată la runda an-
terioară, vizînd problemele 
cu care se confruntă popula-
ţia de pe ambele maluri ale 
Nistrului, aspecte ce ţin de 
asigurarea libertăţii circula-
ţiei persoanelor, funcţionarea 
şcolilor, înmatricularea trans-
portului auto de pasageri şi de 
mărfuri din regiune, dezvol-
tarea infrastructurii rutiere, 
inclusiv redeschiderea podu-
lui de la Gura-Bîcului ş.a.

Totodată, viceprim-mi-
nistrul Carpov a reiterat îngri-
jorarea cu privire la situaţia 
creată în regiunea transnis-
treană în domeniul respectă-
rii drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, în 
acest sens, făcînd referinţă şi 
la unele cazuri concrete.

Partea moldovenească a 
lansat iniţiativa creării unei 
platforme comune, cu partici-

parea organizaţiilor societăţii 
civile de pe ambele maluri 
ale Nistrului şi organizaţiilor 
internaţionale, în vederea 
acordării suportului necesar 
în procesul de apărare a drep-
turilor omului şi de monitori-
zare a respectării acestora în 
regiune.

Vicepremierul a mai ţinut 
să sublinieze că, a fost pusă 
în discuţie posibilitatea creă-
rii unui for de cooperare şi in-
teracţiune a societăţii civile şi 
a mass-media de la Chişinău 
şi Tiraspol, care ar putea să 
elaboreze şi să implementeze 
în comun proiecte în diferite 
domenii ale vieţii social-eco-
nomice şi culturale, să con-
tribuie prin idei alternative, 
novatoare la activitatea gru-
purilor de lucru sectoriale.

La rîndul său, Thomas 
Hammarberg a vorbit despre 
oportunităţile oferite de or-
ganizaţia pe care o reprezintă 
în diverse domenii ale pro-
tecţiei drepturilor omului pe 
ambele maluri ale Nistrului, 
inclusiv despre importanţa 
dimensiunii umane în activi-
tăţile de protecţie a drepturi-
lor omului, în special în regi-
unea transnistreană.

În acest context, Thomas 
Hammarberg şi-a exprimat 
încrederea că promovarea 
în continuare a măsurilor de 
întărire a încrederii, a dialo-
gului constructiv între cele 
două maluri ale Nistrului va 
contribui la propagarea valo-
rilor democratice în domeniul 
apărării drepturilor omului şi 
în regiunea transnistreană, 
informează un comunicat al 
Biroului pentru Reintegrare.

De menţionat că, conclu-
ziile şi recomandările defini-
tive făcute de Thomas Ham-
marberg, expertul principal al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului în 
Transnistria, vor urma după 
cea de-a treia misiune şi vor 
fi aduse la cunoştinţa publi-
cului la finele anului 2012
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Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în regiunea transnistreană

Doi locuitori ai raionului Orhei 
şi-au făcut dreptate după ce au 

apelat la Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului. Este vorba despre două do-
sare separate, examinate de Înalta Curte 
în baza a două cereri depuse la CEDO 
în anii 2008 şi, respectiv, 2005.

O locuitoare a oraşului Orhei, în 
vîrstă de 36 de ani,  s-a plîns instanţei 
europene pe faptul că ofiţerii de poliţie 
care au fost condamnaţi la închisoare, 
pentru că au aplicat  forţa în privinţa 
ei, continuă să rămînă în    libertate. 
Aceeaşi reclamantă a denunţat şi ne-
executarea hotărîrii judecătoreşti de-
finitive, prin care i-a fost dispusă o 
compensaţie  bănească a prejudiciului 
material  şi moral.

În 2010, CEDO a comunicat         

cererea locuitoarei oraşului Orhei către 
partea pîrîtă – Guvernul moldovean. 
Astfel,  cauza a fost soluţionată defi-
nitiv   printr-o înţelegere amiabilă a 
părţilor, de achitare a 10 700 de euro 
locuitoarei din Orhei.

Un alt cetăţean din raionul Orhei 
– locuitor al comunei Jora de Mijloc – 
a obţinut de la Guvernul R. Moldova 
10 000  euro, de asemenea,  pe cale 
de reglementare amiabilă, după ce s-a 
plîns la CEDO de încălcarea drepturi-
lor sale de a nu fi supus maltratării,  la 
libertate,  la un proces echitabil şi  la 
inviolabilitatea domiciliului.

Cele două decizii CEDO au fost 
publicate în ultimul număr al ,,Moni-
torului Oficial” al R. Moldova.

Doi locuitori ai raionului Orhei 
şi-au făcut dreptate după ce au apelat la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
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N oul an de învăţămînt aduce 
în prim plan unul dintre 

fenomenele grave cu care se con-
fruntă Republica Moldova – infrac-
ţiunile săvîrşite de minori. Astfel, 
în primele două săptămîni ale lunii 
septembrie, oamenii legii au docu-
mentat 10 cazuri de furt de telefoa-
ne mobile şi trei cazuri de agresiune 
fizică între copii. De asemenea, un 
elev a fost agresat de profesor, iar 
altul de către tatăl unei fetiţe.

De regulă, spun experţii, elevii 
preferă să-şi soluţioneze singuri 
conflictele apărute. Deseori, aces-
tea au o justificare minoră, însă pot 
culmina cu agresiuni fizice, copiii 
recurgînd la ameninţări şi bătăi în 
plină stradă. 

Cauzele posibile ale delicvenţei 
juvenile sînt multe şi variate. Nu 
este neapărat să fie întrunite toate 
concomitent, este suficientă una 
dintre ele. În mod greşit se crede 
că tinerii delicvenţi provin numai 
din familii dezorganizate, cu pă-
rinţi toxicomani sau alcoolici şi cu 
o stare materială precară. De fapt, 
infractorii adolescenţi pot proveni 
şi din familii înstărite, cu părinţi 
bine poziţionaţi social, dar care, din 
lipsă de timp, nu îşi supraveghează 
atent copiii.

Printre motivele ce pot determi-
na un minor să adopte un comporta-
ment predelicvent se numără ideea 
de libertate, carenţele în educaţie, 
lipsurile materiale, scăderea nivelu-
lui de trai, dar şi altele, precum:

• cercul de prieteni, în special în 
perioada preadolescenţei şi adoles-

Delicvenţa juvenilă, din nou în prim plan. Cum să lupţi cu ea
Anul şcolar abia a început, însă prima lună de studii 

se pare că nu a trecut fără incidente. Potrivit datelor sta-
tistice, în perioada 1-15 septembrie, în şcolile din ţară au 
fost înregistrate 15 incidente. În acest context, Ministerul 
Afacerilor Interne reiterează că acordă o atenţie deosebită 
prevenirii şi diminuării delicvenţei juvenile, care constitu-
ie o problemă majoră a societăţii.

cenţei, mai cu seamă cînd este con-
dus de lideri mai în vîrstă;

• respingerea unui anumit tip 
de educaţie primită în familie;

• conflictele frecvente în fami-
lie, violenţa domestică;

• absenteismul şi abandonul 
şcolar, lipsa unei ocupaţii;

• înţelegerea greşită a mesaju-
lui unor cărţi, filme, reviste sau 
vizionarea unor spectacole, filme, 
neadecvate vîrstei;

• părinţii plecaţi în străinătate, 
care lasă copiii în custodia persoa-
nelor în vîrstă, neputincioase sau 
care nu au autoritatea necesară;

• problemele psihice, apărute 
în perioada de pubertate, cu efecte 
negative în sensul integrării soci-
ale.

Consecinţele adoptării de că-
tre copil a comportamentului de-
licvent apar deseori pe neaşteptate 
şi pot fi deosebit de periculoase, 
atît pentru minorul respectiv, cît 
şi pentru cei din jur. Iată care sînt 
acestea:

• eşecul şcolar;
• limitarea şanselor de dezvolta-

re psiho-socială armonioasă;
• conflicte frecvente cu părinţii;
• adoptarea unui mod de viaţă 

stradal;
• consum de alcool sau de dro-

guri;
• intrarea în contradicţie cu legea, 

comiterea infracţiunilor.
Cei care pot schimba situaţia 

sînt adulţii şi în primul rînd, părin-
ţii. Care sînt paşii ce urmează a fi 
întreprinşi?

• fiecare copil trebuie înţeles şi 
să-i fie respectată personalitatea;

• fiţi fermi cu copilul, dar nu 
agresivi, violenţa nu este o moda-
litate de soluţionare a problemelor, 
ci mai degrabă un factor ce le am-
plifică;

• interesaţi-vă permanent de si-

tuaţia şcolară a copilului dumnea-
voastră;

• încercaţi să cunoaşteţi priete-
nii copiilor dumneavoastră şi să vă 
apropiaţi de ei;

• asiguraţi în familie un climat 
afectiv pozitiv;

• distribuiţi copiilor sarcini cla-
re în desfăşurarea activităţilor de 
familie, care să le dezvolte simţul 
responsabilităţii şi utilităţii, nu exa-
geraţi însă;

• atunci cînd observaţi o schim-
bare negativă în comportamentul 

copilului dumneavoastră,    moti-
vaţi-l să rezolvaţi în comun proble-
ma cu care se confruntă;

• comunicaţi mai des, lipsa dialo-
gului creează bariere greu de trecut 
în relaţia copil-părinţi;

• dacă situaţia pare a scăpa de 
sub control, adresaţi-vă celor care 

vă pot fi de ajutor (psihologi, peda-
gogi, poliţie, organizaţii neguverna-
mentale, asociaţii de tineret), care 
vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea 
problemelor.

Potrivit prevederilor legislaţiei 
naţionale, părinţii au dreptul şi sînt 
obligaţi să-şi educe copiii conform 
propriilor convingeri şi poartă răs-
pundere pentru dezvoltarea fizică, 
intelectuală şi spirituală a copiilor. 
Pentru a nu vă regăsi copiii în ca-
tegoria celor cu comportament de-
licvent, întreprindeţi toate măsurile 

de supraveghere, creştere şi educa-
re, specifice fiecărei vîrste în parte. 
Amintiţi-le mereu copiilor care sînt 
consecințele delicvenţei. Este sufi-
cient să te laşi luat de val pentru cî-
teva ore, să cazi în capcanele întinse 
de persoane rău intenţionate şi viaţa 
ta se schimbă pentru totdeauna. Ur-

mările infracţiunilor sînt pedeapsa 
cu închisoarea, internarea în centre 
de reeducare şi un cazier judiciar 
care îl va ,,urmări” pe infractorul 
minor cel puţin cîţiva ani. Astfel 
de persoane îşi pierd prietenii, pi-
erd încrederea familiei, nu mai pot 
avea o viaţă socială normală. Unica 
soluţie este să evitaţi delicvenţa! 
Stă în puterea dumneavoastră să 
vă feriţi copilul de prăpastia în care 
odată căzut, ar risca să rămînă pen-
tru totdeauna.

lilia DuMINICA

M inisterul Afacerilor Interne aplică 
măsuri suplimentare de control şi 

supraveghere a circulaţiei armelor de foc. 
Acestea se încadrează perfect în mecani-
smele  privind eficientizarea activităţii de 
supraveghere a circulaţiei armelor indivi-
duale din posesia persoanelor fizice şi juri-
dice, prevenirea incidentelor cu arme, de-
pistarea şi ridicarea armelor păstrate ilegal 
sau fără documente de provenienţă.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei in-
formare şi relaţii cu publicul a MAI, în sco-
pul reacţionării adecvate şi oportune, vor fi 
realizate următoarele acţiuni de suprave-
ghere asupra circulaţiei armelor de foc:

- desfășurarea măsurilor necesare de asi-
gurare a controlului riguros, complet şi ca-
litativ al tuturor posesorilor de arme de foc 
individuale, în special a celor cu valabilita-
tea permiselor de portarmă expirată și apli-
carea faţă de aceste persoane a sancţiunilor 
prevăzute de legislaţie;

- controlul deosebit al activităţilor, ce se 
impun în vederea prevenirii şi contracarării 
incidentelor cu arme de foc;

- asigurarea, identificarea şi documenta-
rea posesorilor de arme de foc predispuşi 
la suicid, la comiterea faptelor ilicite şi in-
cidentelor cu arme sau acţiuni manifestate 
prin violenţă, care fac abuz de băuturi alco-

olice ori consumă substanţe narcotice fără 
prescripţia medicului, sînt ostili în relaţiile 
de familie sau vecinătate, punînd astfel în 
pericol viaţa, integritatea corporală sau 
sănătatea proprie ori a altor persoane, în 
vederea examinării posibilităţii retragerii 
şi anulării permisului de portarmă, cu su-
spendarea dreptului de posesie şi folosinţă 
asupra armelor şi ridicării acestora;

- organizarea unui control riguros, sub 
toate aspectele, a persoanelor care solicită 
autorizarea dreptului de procurare a ar-
melor de foc, cu verificarea acestora la 
locul de domiciliu şi serviciu, referitor la 
comportament, modul de trai, relaţiile de 
familie şi vecinătate, aportul social-util, 
scopul procurării armei, starea sănătăţii, 
antecedente penale sau contravenţionale, 
dacă este supus evidenţei operative sau 
evidenţei ca scandalagiu de familie.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne 
îndeamnă cetăţenii care deţin în posesie 
ilegală arme şi muniţii, să le predea be-
nevol organului teritorial de poliţie, care, 
conform Hotărîrii Guvernului Republicii 
Moldova nr.181 din 19.02.2007, urmează 
să fie examinate şi înregistrate după perso-
ana care le-a predat.
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Măsuri suplimentare de 
control şi supraveghere a 
circulaţiei armelor de foc Recent, ministrul Afacerilor Inter-

ne,       Dorin Recean a avut o întrevedere cu 
ambasadorul Franței în Republica Moldova, 
Gérard Guillonneau, potrivit unui comunicat 
al Direcţiei informare şi relaţii cu publicul a 
MAI.

Oficialul francez a apreciat înalt colabora-
rea bilaterală moldo-franceză din ultimii ani, 
în special pe segmentul afacerilor interne, 
menţionînd că acesta constituie un domeniu 
extrem de important, în contextul procesului 
de integrare europeană şi liberalizare a regi-
mului de vize.

În cadrul discuţiilor ministrul Recean, s-a 
axat pe procesul de reformare a instituţiei, în 
care se pune accent pe apropierea cetăţeanului 

de poliţie, prin stabilirea unui dialog funcţional 
şi eficient. În acest sens, oficialul moldovean 
i-a prezentat diplomatului francez unele obie-
ctive prioritare incluse pe agenda de lucru. 
Printre acestea se numără: divizarea clară a 
competenţelor, reforma Poliţiei Rutiere, adop-

tarea noilor proiecte de legi cu privire 
la poliţie şi trupele de carabinieri. 

Ambele părţi participante la în-
trevedere s-au arătat disponibile să 
stabilească obiectivele de cooperare 
prioritare pentru MAI, în special în do-
meniul tehnologiilor şi sistemelor de 
comunicaţii, precum şi instruirii efec-
tivului în domeniul nediscriminării 
şi protecţiei drepturilor omului, care 
rămîn a fi, la etapa actuală, imperios 
necesare.

La finalul întrunirii, Dorin             
Recean a mulţumit pentru suportul 
acordat în domeniul instruirii lingvi-
stice, schimbului de experienţă, vizite 

ale experţilor etc., reiterînd interesul Ministe-
rului Afacerilor Interne întru consolidarea şi 
extinderea cadrului normativ-juridic bilateral 
în sfera combaterii criminalităţii organizate şi 
readmisiei persoanelor cu şedere ilegală.

La rîndul său, ambasadorul Republicii Fran-
ceze în ţara noastră a accentuat disponibilitatea 
de a susţine eforturile MAI prin expertiză, con-
siliere şi alte activităţi pertinente.

Cor. DREPTul

Franța susține MAI în instruirea 
efectivului în domeniul drepturilor 

omului și nediscriminării 
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Scopul monitorizării constă 
în analiza conţinutului pa-

ginilor web ale 20 de instituţii ale 
administraţiei publice centrale prin 
prisma actelor normative care re-
glementează acest domeniu şi pre-
zentarea propunerilor de îmbunătă-
ţire a politicii respective, implicit a 
normelor legale. În cadrul cercetării 
a fost verificată prezenţa pe paginile 
web a indicatorilor obligatorii pre-
văzuţi de legislaţie, actualizarea da-
telor şi existenţa referinţelor la sursa 
publicării acestora. Ca rezultat al 
analizei, a fost întocmit un clasa-
ment al APC în funcţie de calitatea 
paginilor web. Monitorizarea a fost 
efectuată în perioada 20.05.2012 

- 01.08.2012, fiind analizate infor-
maţiile plasate pe paginile web ale 
APC pe parcursul lunilor ianuarie - 
iulie 2012.

Potrivit experţilor implicaţi în 
monitorizare, analiza conţinutului 
paginilor web sub aspectul confor-
mităţii legislaţiei arată că o mare 
parte din informaţiile obligatorii 
sînt inserate, cele mai complete în 
acest sens fiind paginile web ale 
Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat, Ministerului Justiţiei şi Minis-
terului Sănătăţii.

Deşi o parte din informaţiile 
obligatorii sînt plasate pe paginile 
web ale autorităţilor publice, un 
şir de date lipsesc sau sînt inserate 
parţial. Astfel, majoritatea absolută 
a instituţiilor supuse monitorizării 
nu au plasat date despre rezultatele 
controalelor şi auditelor efectuate. 
Doar Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, Serviciul Vamal şi Minis-
terul Sănătăţii au inserat informaţii 
sumare despre rezultatele controa-

Monitorizarea politicilor anticorupţie: În ce măsură autorităţile 
publice respectă cerinţele privind conţinutul paginilor web 

Transparenţa decizională se regăseşte din plin în declaraţi-
ile oficialilor, funcţionarilor şi pe hîrtie. Mai puţin este imple-
mentat, însă, acest principiu în practică, în special la capitolul 
plasării informaţiei de interes public pe site-urile instituţiilor 
statului. la această concluzie au ajuns experţii Transparency 
International-Moldova, în urma monitorizării paginilor web 
ale autorităţilor publice centrale (APC). Studiul a fost realizat 
în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor 
anticorupţie în APC în 2012”, finanţat de Fundaţia Soros-Mol-
dova/Programul Buna Guvernare.

lelor efectuate. Totodată, o jumăta-
te din instituţii au plasat informaţii 
minime despre planificarea şi exe-
cutarea bugetelor (Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, Minis-
terul Transporturilor 
şi Infrastructurii Dru-
murilor, Ministerul 
Tehnologiei Informa-
ţiei şi Comunicaţiilor, 
Ministerul Tineretului 
şi Sportului, Ministe-
rul Afacerilor Interne 
etc.), iar Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene şi 
Agenţia Relaţii Fun-
ciare şi Cadastru în 
general nu au inserat 
astfel de informaţii. 
De asemenea, aproape 
o jumătate din AP nu au plasat pe 
pagina web modele de cereri şi alte 
documente acceptate spre examina-
re şi instrucţiunile privind comple-
tarea lor, printre acestea se regăsesc 
mai multe ministere, dar şi Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei. Circa 1/3 din 
AP nu au inserat funcţiile şi obliga-
ţiile subdiviziunilor. La fel, 1/3 din 
AP nu au inserat date despre pro-
gramele, inclusiv de asistenţă tehni-
că, a căror beneficiar/executant este 
autoritatea publică respectivă.

În ceea ce priveşte declaraţiile 
de venituri şi proprietate ale condu-
cerii, paginile web includ, de regulă, 
doar declaraţiile miniştrilor. Doar 
cinci autorităţi publice au postat 
atît declaraţiile miniştrilor cît şi 
pe cele ale vice-miniştrilor (MAE-

IE, MAIA, MM, MED, MTS). De 
menţionat că, trei autorităţi nu au 
inserat pe pagina web declaraţii-
le de venituri şi proprietate (MAI, 
ARFC, IFPS), iar în cazul MEC, 
declaraţia ministrului nu se accesa 
la momentul monitorizării. Este de 
remarcat faptul că, Ministerul Justi-
ţiei şi Ministerul Muncii au inserat 
pe paginile web declaraţiile de in-
terese ale conducătorilor (în formă 
liberă, pînă la intrarea în vigoare a 
Legii nr.181/2011).

Rezultatele verificărilor arată 
că informaţiile privind transparen-
ţa decizională sînt şi ele, de regulă, 
incomplete (în funcţie de autoritate, 

nu sînt incluse planurile de elabo-
rare a proiectelor de acte normati-
ve, rezultatele consultării publice, 
rapoartele privind transparenţa 
decizională ş.a.). Pe paginile web 
ale multor autorităţi este dificil de 
a urmări „traseul” proiectelor de 
documente, începînd cu anunţul de 
iniţiere a elaborării deciziei pînă la 
publicarea deciziei finale. Pe de altă 
parte, este de menţionat faptul că 
unele AP (CCCEC, MED, MJ) pla-
sează informaţiile despre elaborarea 
deciziilor într-un tabel de sinteză în 
profilul proiectelor de documente 
iniţiate, ceea ce facilitează analiza 
stadiului de elaborare a documen-
tului şi înaintarea propunerilor de 
către părţile interesate.

Există carenţe şi la actualizarea 
informaţiilor de pe paginile web, în 

special a celor ce ţin de planificarea 
şi executarea bugetelor, programele 
de asistenţă tehnică, statistica din 
domeniu. AP nu respectă, de regulă, 
cerinţele privind plasarea referinţe-
lor despre data publicării şi sursa in-
formaţiilor: doar cinci instituţii au 
postat asemenea referinţe integral 
(MAIA) sau parţial (MJ, SV, MC, 
MMPSF).

În procesul monitorizării pa-
ginilor web a fost analizată şi pre-
zenţa informaţiilor despre achiziţi-
ile publice efectuate şi măsurile de 
prevenire a corupţiei întreprinse în 
cadrul administraţiei publice. Deşi 
potrivit legislaţiei, aceste informaţii 

nu sînt obligatorii, un şir 
de autorităţi le-au postat 
pe paginile web. Astfel, 
majoritatea AP au rubrici 
referitoare la achiziţii-
le publice, pe site-urile 
acestora fiind plasate, de 
regulă, anunţurile de achi-
ziţii publice. Unele AP au 
postat la aceste rubrici şi 
informaţii despre compo-
nenţa grupului de achiziţii 
publice, planurile anuale 
de achiziţii, rezultatele 
achiziţiilor publice (MA, 
MAI, IFPS, MTS). În 
contextul activităţilor de 

prevenire a corupţiei, cele mai con-
sistente informaţii sînt inserate pe 
paginile web ale MJ, MED şi MTS, 
în special, planurile de integritate, 
rapoartele privind rezultatele auto-
evaluării riscurilor de corupţie, da-
tele privind persoanele responsabile 
de prevenirea corupţiei.

Experţii au venit şi cu propuneri 
pentru autorităţile publice, în vede-
rea asigurării transparenţei în pro-
pria activitate. Astfel, ei au înaintat 
un şir de recomandări. Iată care sînt 
acestea:

- a se completa lista indicato-
rilor obligatorii pentru paginile 
web ale AP (Hotărîrea Guvernului 
188/2012) cu date privind achiziţi-
ile publice planificate şi efectuate, 
activitatea de prevenire a corupţiei, 
declaraţiile de interese ale conduce-

rii AP;
- a se asigura plasarea vizibilă a 

indicatorilor prevăzuţi de Hotărîrea 
Guvernului 188/2012 pe şablonul 
paginilor web ale AP, elaborat de 
Centrul de Guvernare Electronică 
(eventual, prin crearea de rubrici 
distincte pentru indicatorii obliga-
torii);

- a se prezenta datele din rubrica 
Transparenţa decizională în formă 
tabelară, în profilul fiecărui proiect 
de decizie, pentru a asigura vizibili-
tatea parcursului fiecărui proiect de 
document elaborat;

- a se specifica în contextul Ser-
viciilor publice prestate (eventual, 
la o rubrică specială a paginii web) 
dacă autoritatea publică, subdivizi-
unile subordonate şi întreprinderile 
gestionate prestează astfel de ser-
vicii, asigurînd redirecţionarea la 
paginile web ale subdiviziunilor/
întreprinderilor prestatoare de ser-
vicii şi la portalul guvernamental al 
serviciilor publice.

Totodată, autorităţile publice 
urmează a fi atenţionate despre 
obligativitatea plasării/completării 
paginilor web cu informaţii obliga-
torii prevăzute de Hotărîrea Guver-
nului 188/2012, în special în ceea ce 
priveşte rezultatele controalelor şi 
auditelor efectuate de/în cadrul AP, 
planificarea şi executarea bugetelor, 
funcţiile şi obligaţiile subdiviziuni-
lor, programele de asistenţă tehnică, 
modelele de cereri şi instrucţiunile 
privind completarea lor; actualiză-
rii continue a informaţiilor pe pagi-
nile web cu indicarea datei inserării, 
persoanei/subdiviziunii responsabi-
le; asigurării accesului la arhivele 
rubricilor de pe paginile web.

Dreptul menţionează că, cer-
cetarea a fost realizată în cadrul 
proiectului „Monitorizarea imple-
mentării politicilor anticorupţie în 
autorităţile publice centrale”, im-
plementat de către Transparency 
International-Moldova şi Centrul 
de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, 
cu sprijinul financiar al Fundaţiei 
Soros-Moldova.

lilia DuMINICA

Î n Moldova numărul cazurilor de suicid 
în rîndul copiilor creşte alarmant.     În-

tr-o recentă şedinţă a Clubului jurnaliştilor de 
investigaţie ,,Jurnaliştii – prieteni ai copiilor”, 
cu genericul „Suicidul în rîndul adolescenţilor – 
cauze şi soluţii”, specialiştii au atenţionat că de 
la începutul anului, 16 copii şi-au pus capăt zile-
lor, numărul lor fiind dublu faţă de anul trecut. 

Preşedintele organizaţiei neguvernamentale 
„Altruism”, Liuba Ciobanu a declarat că, deşi 
statisticile arată că în acest an peste 60 de copii 
au încercat să-şi curme zilele, cazurile nedecla-
rate sînt mult mai multe. 

„Cel puţin 40% dintre adolescenţi au încercat 
cel puţin o dată în viaţă să-şi pună capăt zilelor. 
Statul trebuie să monitorizeze prin intermediul 
direcţiilor specializate şi să prevină suicidul în 
rîndul copiilor. Cel mai des, copiii îşi pun capăt 
zilelor din lipsă de comunicare sau din lipsă 
de înţelegere din partea celor maturi. Copiii ai 
căror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare 
sînt cei mai expuşi acestui fenomen. Statul ar 
trebui să aloce bani pentru angajarea în şcoli a 
psihologilor, care să discute în special cu copiii, 
rămaşi singuri acasă. Trebuie să existe un sistem 
de monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în 

situaţii de risc, astfel încît cazurile de suicid să 
fie prevenite, mai ales că acest   fenomen este 
unul imprevizibil”, a spus preşedintele ONG-
ului. 

Reprezentanţa Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Rodica Moraru, 
a spus că pe lîngă stat, părinţii sînt cei care ar 
trebui să aibă grijă de copii, să le ofere dragoste, 
înţelegere şi educaţie. 

„Nici societatea nu trebuie să fie indiferentă 
faţă de un copil aflat în situaţie de risc. Atunci 
cînd observăm o schimbare de comportament 
sau o retragere a copilului trebuie să intervenim 
imediat. Să comunicăm cu acest copil şi să-i 
oferim înţelegere şi încredere. Cel mai im-
portant este să nu ignorăm copilul sau să nu-l 
facem să se simtă inutil. Statul, prin interme-
diul asistenţilor sociali, va monitoriza şi va pro-
cesa date privind numărul copiilor rămaşi sin-
guri acasă pentru a le oferi susţinere, cel puţin 
morală”, a precizat Moraru. 

Şedinţa Clubului jurnaliştilor de investigaţie 
a fost organizată de către Centrul de Investigaţii 
Jurnalistice din Moldova şi Reprezentanţa  
UNICEF, cu susţinerea financiară a Ambasadei 
SUA în Moldova. 

NuMĂRul  CAZuRIlOR  DE  SuICID  ÎN  
RÎNDul COPIIlOR  CREŞTE  AlARMANT

Codul penal al Republicii Moldova 
ar putea fi modificat astfel încît 

meciurile trucate şi pariurile ilegale să fie 
incluse în lista articolelor care prevăd pe-
depse.

Iniţiativa vine din partea Centrului An-
ticorupţie şi a Procuraturii Anticorupţie, 
care au elaborat un Proiect de lege privind 
modificarea Codului penal pentru comple-
tarea acestuia cu articolele „Manipularea 
unui eveniment” şi „Pariurile aranjate”.

Totul după ce la 13 septembrie curent 
colaboratorii Centrului Anticorupţie au 
descins la patru cluburi de fotbal: ,,Zim-
bru”, ,,Dacia”, FC ,,Costuleni” şi ,,Sfîn-
tul Gheorghe”, iar ca rezultat, organul de 
urmărire penală al CCCEC, sub controlul 
Procuraturii Anticorupţie, a dispus inten-
tarea a două cauze penale, pentru escro-
cherie şi abuz de serviciu.

„Temei pentru pornirea urmăririi penale 
au servit comunicatele şi notele analitice 
ale UEFA privind Republica Moldova, 
măsurile întreprinse în comun cu servi-
ciile similare străine din Europa, acţiuni-

le operative de investigaţii efectuate de 
CCCEC şi declaraţiile martorilor privind 
trucarea meciurilor din Divizia Naţională 
şi Cupa Moldovei”, se menţionează într-o 
declaraţie a CCCEC.

Potrivit Centrului Anticorupţie, în 
cadrul urmăririi penale se investighează 
activitatea sportivă a 13 cluburi de fotbal, 
deoarece există circumstanţe ce pun la în-
doială rezultatele a 48 de meciuri de fotbal, 
disputate în perioada aprilie 2011 - mai 
2012, care se presupun a fi trucate.

Totodată, subiecţi ai investigaţiei sînt 
23 de fotbalişti a 8 cluburi de fotbal, care, 
contrar Codului de etică al Federaţiei Mol-
doveneşti de Fotbal FMF, au pariat atît pe 
propriile meciuri, cît şi pe alte meciuri de 
fotbal din Divizia Naţională.

„Prin trucarea meciurilor de fotbal, se 
micşorează esenţial ratingul FMF în clasa-
mentele FIFA şi UEFA, fapt ce influenţea-
ză direct mărimea granturilor obţinute de 
FMF de la aceste instituţii internaţionale. 
Valoarea exactă a prejudiciului urmează a 
fi estimată”, mai notează CCCEC.

CCCEC: Meciurile trucate 
şi pariurile ilegale, 

incluse în Codul penal
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.22 din Legea 
privind accesul la informaţie, 
în cazul în care persoana con-
sideră că drepturile sau inte-
resele legitime în ceea ce pri-
veşte accesul la informaţii i-au 
fost lezate, ea poate contesta 
acţiunile sau inacţiunea furni-
zorului de informaţii la condu-
cerea acestuia şi/sau la organul 
ierarhic superior al furnizoru-
lui în termen de 30 de zile de 
la data cînd a aflat sau trebuia 
să afle despre încălcare.  Con-
ducerea furnizorului de infor-
maţii şi/sau organul ierarhic 
superior al acestuia trebuie să 
examineze  contestările soli-
citanţilor de informaţii în de-
curs de 5 zile lucrătoare şi să 
informeze în mod obligatoriu 
petiţionarul despre rezultatele 
examinării în decurs de 3 zile 
lucrătoare.  Sesizările, prin 
care sînt atacate acţiunile sau 
inacţiunea organizaţiilor care 
nu au organele lor superioare, 
sînt adresate direct instanţei de 
contencios administrativ com-
petente.

Potrivit art.23 al aceleiaşi 
legi, în cazul în care persoana 

care consideră că drepturile 
sau interesele legitime în ceea 
ce priveşte accesul la informa-
ţie i-au fost lezate, precum şi 
în cazul în care nu este satis-
făcută de soluţia dată de către 
conducerea furnizorului de 
informaţii sau de către orga-
nul ierarhic superior al aces-
tuia, ea poate ataca acţiunile 
sau inacţiunea furnizorului de 
informaţii direct în instanţa 
de contencios administrativ 
competentă. Sesizarea instan-
ţei de judecată se  efectuează 
în termen de o lună de la data 
primirii răspunsului de la fur-
nizorul de informaţi sau, în 
caz dacă nu a primit răspuns, 
de la data cînd trebuia să-l 
primească. Dacă solicitantul 
de informaţii a atacat anteri-
or acţiunile furnizorului de 
informaţii pe cale extrajudi-
ciară, termenul de o lună de-
curge de la data comunicării 
răspunsului conducerii furni-
zorului de informaţii şi/sau 
organului ierarhic superior al 
acestuia sau, în caz dacă nu a 
primit răspuns, de la data cînd 
trebuia să-l primească.

Educaţie juridică

? Care sînt modalităţile legale de protejare a 
dreptului la informaţie şi dacă pot să-mi revendic 
acest drept prin judecată? 

Dragoş Vîrtosu,
mun. Chişinău

Î ntrunirile se pot desfăşura în orice loc 
deschis publicului în afara clădirilor 

sau în afara altor spaţii închise accesului li-
ber.  Întrunirile se pot desfăşura într-un sin-
gur loc sau prin deplasarea participanţilor.  
În cazul desfăşurării unor acţiuni oficiale 
sau a unor lucrări de reparaţie, autoritatea 
administraţiei publice locale, la cererea au-
torităţilor interesate, poate declara închise 
temporar accesului publicului anumite lo-
curi care, în mod obişnuit, sînt deschise ac-
cesului nelimitat al tuturor persoanelor.  

Organizatori ai întrunirilor pot fi persoa-
ne fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, 
grupuri de persoane, precum şi persoane 
juridice. Minorii care au împlinit vîrsta 
de 14 ani, precum şi persoanele declarate 
incapabile, pot organiza întruniri doar îm-
preună cu o persoană cu capacitate deplină 
de exerciţiu. Oricine este liber să participe 
activ sau să asiste la o întrunire. Nimeni nu 
poate fi obligat să participe sau să asiste la 
o întrunire.

Sînt interzise întrunirile prin care se ur-
măreşte:

a) îndemnarea la război de agresiune, la 
ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;

b) incitarea la discriminare sau violenţă 
publică;

c) subminarea securităţii naţionale sau 
a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea in-
fracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau 
organizarea tulburărilor în masă, încălcarea 
moralităţii publice, a drepturilor şi a libertă-
ţilor altor persoane ori punerea în pericol a 
vieţii sau a sănătăţii acestora.

În timpul desfăşurării întrunirilor pot fi 
utilizate orice mijloace grafice sau sonore 
de exprimare a unor idei sau atitudini, echi-
pament special de amplificare a sunetului şi 
alte obiecte specifice întrunirilor.  Pentru 
desfăşurarea întrunirilor pot fi montate con-
strucţii temporare. În acest caz, organizato-
rul ia măsurile necesare pentru a nu crea in-
conveniente disproporţionate participanţilor 
sau trecătorilor şi pentru a nu provoca pagu-
be mediului ambiant, precum şi asigură de-
montarea acestora imediat după încheierea 
întrunirii. 

Orice persoană care intenţionează să 
desfăşoare o întrunire notifică în scris, prin-
tr-o declaraţie prealabilă, autorității adminis-
traţiei publice locale din unitatea administra-
tiv-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile 
înainte de data desfăşurării întrunirii.  În 
declaraţia prealabilă se indică numele sau 
(în cazul unei persoane juridice) denumirea 
organizatorului, datele de contact ale or-
ganizatorului, scopul întrunirii, locul, data, 
ora începerii şi durata întrunirii, traseele 
întrunirii (după caz), forma de desfăşurare 
a întrunirii, numărul aproximativ de partici-
panţi, serviciile solicitate din partea autorită-
ţii administraţiei publice locale. Autoritatea 
administraţiei publice locale înregistrează 
declaraţia prealabilă şi eliberează organi-
zatorului o copie ştampilată a acesteia, care 
trebuie să conţină numărul, data şi ora de 
înregistrare a declaraţiei. Autorităţile publi-
ce vor întreprinde acţiunile necesare pentru 
asigurarea serviciilor solicitate de către or-
ganizator, care sînt în mod obişnuit prestate 
prin intermediul organelor din subordine şi 
al întreprinderilor pe care le administrează.

Dacă mai mulţi solicitanţi au depus de-
claraţii prealabile cu privire la organizarea 
unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi 
timp, organul abilitat al autorităţii adminis-
traţiei publice locale organizează o şedinţă, 
cu participarea tuturor solicitanţilor, pentru 
a găsi soluţia potrivită privind desfăşurarea 
tuturor întrunirilor simultane.  Dacă, ţinînd 
cont de locul desfăşurării şi de numărul 
preconizat de participanţi la întrunire, parti-
cipanţii la şedinţă ajung la concluzia că este 
posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor 
simultane, se vor da recomandări organi-
zatorilor cu privire la repartizarea spaţiului 
din locul de organizare a întrunirilor, pre-
cum şi indicaţii organelor de poliţie privind 
menţinerea ordinii publice.  În cazul în care, 
în urma discuţiilor dintre organul abilitat 
şi organizatorii întrunirilor, se ajunge la 
concluzia că nu este posibilă desfăşurarea 
tuturor întrunirilor simultane declarate în 
locul solicitat şi cu numărul preconizat de 
participanţi, organul în cauză propune orga-
nizatorilor modificarea orei, a locului sau a 
formei de desfăşurare a întrunirilor. Aceas-
tă propunere se face oral în cadrul şedinţei 
pentru organizatorii prezenţi şi se trimite în 
scris, în cel mult 24 de ore de la încheierea 
şedinţei, celor care nu au participat la ea. În 

cazul în care, în urma discuţiilor menţio-
nate, nici unul dintre solicitanţi nu acceptă 
să modifice ora, locul sau forma de desfă-
şurare a întrunirii, prioritate la desfăşurarea 
întrunirii are organizatorul care a depus pri-
mul declaraţia prealabilă.  

În cazul întrunirii spontane, notificarea 
este admisă şi fără respectarea formei scri-
se sau a termenului prevăzut de lege, fiind 
suficientă furnizarea informaţiei cu privire 
la locul, data, ora, scopul şi organizatorul 
întrunirii, precum şi cu privire la serviciile 
solicitate din partea autorităţii administraţi-
ei publice locale.    Organizatorul exercită 
dreptul la întrunire cu bună-credinţă şi in-
formează autoritatea administraţiei publice 
locale despre intenţia de a desfăşura întruni-
rea de îndată ce această intenţie este cunos-
cută, pentru a facilita acordarea serviciilor 
solicitate din partea autorităţii administraţi-
ei publice locale.  Autoritatea administraţi-
ei  publice locale va lua măsurile necesare 
pentru desfăşurarea în siguranţă a întrunirii 
spontane.   Autoritatea administraţiei pu-
blice locale poate iniţia proceduri judiciare 
pentru a contesta condiţiile de desfăşurare a 
întrunirii spontane.  Nu este obligatoriu de 
a notifica autoritatea administraţiei publice 
locale prin declaraţie prealabilă în cazul în-
trunirilor cu un număr redus de participanţi. 
Dacă organizatorii unei astfel de întruniri 
solicită anumite servicii din partea autori-
tăţii administraţiei publice locale sau doresc 
să monteze construcţii temporare, ei  depun 
în acest sens o declaraţie prealabilă în scris, 
cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data 
desfăşurării întrunirii. Orice persoană are 
dreptul, chiar şi înainte de a depune decla-
raţia prealabilă, de a răspîndi informaţii cu 
privire la desfăşurarea întrunirii, locul, data, 
ora şi scopul acesteia sau orice altă informa-
ţie relevantă, de a încuraja publicul să par-
ticipe la întrunire prin adresări verbale, foi 
volante, anunţuri, campanii de informare, 
prin alte metode legale.

 La examinarea unei declaraţii prealabile 
sau a unei cereri, precum şi la asigurarea or-
dinii publice în timpul desfăşurării întrunirii, 
autorităţile publice vor acţiona astfel încît să 
elimine doar elementele ilicite ale întrunirii, 
garantînd, pe cît este posibil, dreptul la în-
trunire.  Dacă, din declaraţia prealabilă sau 
din alte date pe care le deţine, reiese că sco-
purile sau forma de desfăşurare a întrunirii 
preconizate contravin Constituţiei Republi-
cii Moldova sau pot duce la încălcarea legis-
laţiei, autoritatea administraţiei publice lo-
cale informează neîntîrziat organizatorul cu 
privire la obligaţiile pe care le are în această 
calitate,  precum şi îi atrage atenţia asupra 
cadrului legal existent.  Dacă consideră ne-
cesar pentru asigurarea desfăşurării în mod 
paşnic a întrunirii, autoritatea administraţiei 
publice locale poate recomanda organizato-
rilor modificarea condiţiilor de desfăşurare 
a întrunirii declarate privind  ora, locul sau 
forma de desfăşurare a întrunirii. Decizia 
finală cu privire la modificarea orei, a locu-
lui sau a formei de desfăşurare a  întrunirii 
îi aparţine organizatorului.  Dacă deţine 
probe concludente că întrunirea urmează 
să se desfăşoare cu  încălcarea prevederilor 
legale, autoritatea administraţiei publice lo-
cale poate iniţia o procedură judiciară, prin 
care să ceară interzicerea întrunirii sau mo-
dificarea, după caz,  a orei, a locului sau a 
formei de desfăşurare a acesteia. Intentarea 
acţiunii nu suspendă dreptul de a desfăşura 
întrunirea.    Instanţa de judecată examinea-
ză cererea de interzicere a întrunirii sau de 
modificare, după caz, a orei, a locului sau a 
formei de desfăşurare a acesteia şi adoptă o 
hotărîre în cel mult 3 zile de la data depune-
rii. Instanţa de judecată poate adopta una din 
următoarele hotărîri:

a) interzicerea întrunirii declarate ori 
modificarea orei, a locului sau a formei de 
desfăşurare a întrunirii;

b) menţinerea dreptului de a desfăşura 
întrunirea.

Oricare dintre părţi este în drept să con-
teste, în cel mult 3 zile de la data pronunţării, 
hotărîrea judecătorească adoptată în condi-
ţiile legii.

Întrunirile se desfăşoară numai în mod 
paşnic. Organizatorul trebuie să asigure ac-
cesul în clădirile din imediata apropiere a lo-
cului de desfăşurare  a întrunirii.  În timpul 
întrunirilor este interzisă deţinerea de arme, 
de explozive, de orice substanţe interzise 
sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa 
sau sănătatea oamenilor.  În timpul întru-
nirilor desfăşurate între orele 23.00 şi 7.00 

este interzisă utilizarea mijloacelor sonore 
şi a echipamentului de amplificare a sunetu-
lui. Orice persoană poate să facă înregistrări 
audio şi/sau video ale întrunirilor. Accesul 
presei la întruniri este asigurat de către orga-
nizatorul întrunirii  şi de autorităţile publice.  
Ridicarea mijloacelor tehnice, precum şi a 
înregistrărilor audio şi/sau video ale întruni-
rilor, este posibilă numai în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Organizatorul întrunirii are următoarele 
obligaţii:

a) să desfăşoare întrunirea doar în forma, 
în locul şi în termenul indicate în declaraţia 
prealabilă şi să nu admită abateri semnifica-
tive de la acestea; 

b) să desemneze un coordonator al întru-
nirii şi să comunice, în timp util, autorităţii ad-
ministraţiei publice locale numele acestuia. 
Organizatorul poate să creeze un aparat 
propriu de menţinere a ordinii în timpul 
desfăşurării întrunirii, ai cărui membri vor 
purta însemne distinctive pentru a fi uşor 
identificaţi. 

Participanţii la întrunire au următoarele 
obligaţii:

a) să respecte legislaţia, ordinea publică 
şi cererile legitime ale organizatorului; 

b) să se abţină de la acţiuni care pot îm-
piedica desfăşurarea întrunirii şi de la incita-
rea la astfel de acţiuni;

c) să părăsească întrunirea la cererea 
organizatorului şi/sau a reprezentantului 
autorităţii administraţiei publice locale ori a 
organului de poliţie.   

Autoritatea administraţiei publice loca-
le are următoarele obligaţii: 

a) să creeze toate condiţiile pentru des-
făşurarea paşnică a întrunirii;

b) să desemneze un responsabil de des-
făşurarea legală a întrunirii şi să comunice 
organizatorului şi organului de poliţie nu-
mele şi datele de contact ale acestuia.

 Autoritatea administraţiei publice lo-
cale poate să interzică, pe durata întrunirii, 
comercializarea şi consumarea băuturilor 
alcoolice în locul de desfăşurare a întruni-
rii şi/sau în imediata apropiere a acestuia. 
Autoritatea administraţiei publice locale 
nu poate solicita plăţi pentru acordarea 
serviciilor care, în mod obişnuit, sînt pre-
state, în scopul desfăşurării întrunirilor, prin 
intermediul organelor din subordine şi al 
întreprinderilor pe care le administrează. 
Dacă în timpul desfăşurării întrunirii unii 
participanţi încalcă ordinea publică sau 
alte cerinţe legale, organizatorul, în caz de 
necesitate, împreună cu poliţia, îi va înde-
părta pe aceştia.  Dacă în timpul desfăşurării 
întrunirii au loc acţiuni prin care se încalcă 
grav prevederile legii, reprezentantul auto-
rităţii administraţiei publice locale va cere 
organizatorului sistarea imediată a întruni-
rii. Aceasta este o măsură excepţională, ce 
poate fi folosită doar dacă alte măsuri nu 
sînt suficiente pentru asigurarea desfăşură-
rii întrunirii în mod legal. Lipsa declaraţiei 
prealabile nu constituie temei pentru sista-
rea întrunirii.

Dacă organizatorul întrunirii nu se supu-
ne cererii reprezentantului autorităţii admi-
nistraţiei publice locale sau nu reuşeşte sista-
rea întrunirii, reprezentantul în cauză va cere 
dispersarea participanţilor. În cazul în care, 
după cererea reprezentantului autorităţii ad-
ministraţiei publice locale, participanţii la 
întrunire nu părăsesc locul întrunirii, poliţia 
va avertiza participanţii asupra posibilităţii 
aplicării mijloacelor speciale şi a dispersării 
forţate a întrunirii, acordînd un termen re-
zonabil conformării acestei cereri, după care 
va repeta cererea de dispersare a participan-
ţilor.  În cazul în care, după cererea repetată 
de dispersare, participanţii la întrunire nu 
părăsesc locul întrunirii, la solicitarea repre-
zentantului autorităţii administraţiei publice 
locale, poliţia va întreprinde măsurile lega-
le pentru dispersarea întrunirii.  În cazul dis-
persării forţate a întrunirii, organul de poliţie 
întocmeşte un proces verbal, în care indică 
motivul şi temeiul dispersării. 

Participanţii răspund, după caz, civil, 
administrativ sau penal pentru acţiunile 
lor, în conformitate cu legea. Organizatorul 
poate fi tras la răspundere administrativă 
pentru desfăşurarea întrunirii fără depune-
rea declaraţiei prealabile în modul stabilit de 
prezenta lege sau pentru desfăşurarea întru-
nirii contrar prevederilor declaraţiei.  Orga-
nizatorul poartă răspundere pentru acţiunile 
participanţilor doar dacă în instanţa de jude-
cată se dovedeşte că participanţii au acţionat 
la chemarea sau instigarea organizatorului.

Desfăşurarea întrunirilor 

Citaţii în judecată
Prin prezenta, Curtea de Apel Chişinău, aduce la cunoştinţa 

S.C. ,,Cros-TV” SRL că, examinarea cererii de chemare în judecată 
depusă de Agenţia de Televiziune ,,Intermedia” SRL împotriva pîrî-
tului S.C. ,,Cros-TV” SRL privind remunerarea pentru valorificarea 
drepturilor de autor şi conexe în sumă de 3462,03 dolari SUA, este 
amînată pentru data de 15 octombrie 2012, ora 15.00, (adresa: mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 105).

Prezenţa reprezentanţilor este obligatorie. 
Judecător Nicolae Craiu

www
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ananii Ion, cu 

domiciliul în satul Sipoteni, Călăraşi, pentru data de 25 octombrie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4, mun. Chişi-
nău) în calitate de intimat în cauza civilă nr. 2a-1066/12, la acţiunea 
cet. Ananii Natalia privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Grigore Zubati 
www

Prin prezenta, Curtea de Apel Chişinău, vă aduce la cunoştinţă, 
că şedinţa de judecată, pentru examinarea cererii de apel, depusă de 
Cernavca Ion, asupra hotărîrii Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, 
nr. 2-3727/2011, din 6 decembrie 2011 (judecător V. Boico), la ac-
ţiunea înaintată de Gheleţchii Andrei împotriva pîrîţilor: Cernavca 
Ion, Crivoi Natalia şi Crivoi Ruslan, privind evacuarea locatarilor 
din apartamentul nr. 27, situat pe str. Drumul Crucii nr. 100, mun. 
Chişinău, este amînată pentru data de 11 octombrie 2012, ora 14.00, 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, sala nr. 2). 

Prezenţa reprezentanţilor este obligatorie. 
Judecător Nicolae Craiu

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-

zentantului ÎCS ,,Azzuro Line Sped” SRL, pentru data de 11 oc-
tombrie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 44) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,Transimex” privind încasarea datoriei.

Judecător D. Suşchevici 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC ,,Normin&Co” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, 
str. Ialoveni nr. 96/1, pentru data de 23 octombrie 2012, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pî-
rît, unde va avea loc examinarea cauzei economice în baza cererii 
de chemare în judecată depusă de SC ,,Octopus-Prof” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Nimix – Com”, pentru data de 5 noiembrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Moliboga Iurii 
privind încasarea sumei debitoare.

Judecător  V. Efros 
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Casico Serghei, pentru data de 13 noiembrie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Gorbova Elena privind des-
facerea căsătoriei. 

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dragan Lidia, IDNO - 
0980405890407, pentru data de 22 octombrie 2012, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA 
privind încasarea sumei.

Judecător  Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Ala Petru Gheorghe, 
domiciliat: or. Orhei, str. Fedico nr. 44, pentru data de 12 octombrie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Barba Cristina 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea reprezentantului SA 
,,FIN”, cu sediul: satul Costeşti, Ialoveni, pentru data de 15 octom-
brie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Priete-
niei nr. 4, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA 
,,JLC” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  N. Toma
www

 Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM 
solicită prezentarea cet. Bulac Serghei Aftene, domiciliat: satul Lo-
găneşti, Hînceşti, pentru data de 16 octombrie 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 4) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-845 la cererea cet. Bulac Silvia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Victoria Sîrbu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet-lor: Gîrlea Alexandra, Gîrlea Ala, Gîrlea Vio-
rica, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. S. Lazo nr. 4,,A”, apt. 27, 
pentru data de 16 octombrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi în cauza civilă in-
tentată de ÎM ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  S. Procopciuc
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită REPETAT prezentarea cet. Damaschin Grigore, cu ultimul do-
miciliu: satul Peresecina, Orhei, pentru data de 17 octombrie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Djamanova Tatiana, domiciliată: or. Orhei, 
str. V. Lupu nr. 3, apt. 22, pentru data de 18 octombrie 2012, ora 
10.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind 
încasarea datoriilor

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Bulgar Igor Ion, domiciliat: satul Tabăra, Or-
hei, pentru data de 24 octombrie 2012, ora 10.10, la şedinţa de ju-
decată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Bulgar Natalia privind desfacerea căsătoriei şi 
stabilirea domiciliului copiilor minori.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Bordeniuc Sergiu 
Vasile, domiciliat: satul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 26 oc-
tombrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Coadă Vasile     Vasi-
le, domiciliat: satul Verejeni, Teleneşti, pentru data de 26 octombrie 
2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Cibotari Petru 
privind încasarea prejudiciului cauzat.

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

Judecător  Veronica Cupcea

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şevcenco Anna, pentru data de 
15 octombrie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea: Garaz Radion, Garaz Alexandru, Garaz Ar-
tur privind încasarea datoriei.

Judecător     S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mînăscurtă Aliona Petru, pentru data de 22 octombrie 2012, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, sala 1) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea CIA ,,Transelit” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător     S. Dimitriu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dumbrava Nicanor, pentru data de 15 octombrie 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile privind încasarea datoriei.

Judecător     E. Cobzac 

ANuNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă pentru 

data de 16 octombrie 2012, ora 11.00, licitaţie publică de vînzare 
a următorului lot compus din: utilaj de tăiere a profilului sub unghi 
Alfa – M052680, utilaj de tăiere a profilului drept Spark – 050140, 
freză Polar-1 M051940, freză Star 051296, utilaj de sudare a profi-
lului Orion-1 050362, compresor HP 2.5 Peak, calculator Compaq 
Deskpro EN, monitor LG Flatron F 700P, tastatură Chichony KB-
9819, şoarece A4TECH Wop-35, ce aparţin cu drept de proprieta-
te debitorului SRL ,,Nancom Grup”, c/f - 1005600050810, sediul: 
mun. Chişinău, str. Burebista nr. 3/1.

Preţul iniţial constituie - 75 300 lei, preţul lotului expus la licita-
ţie este de 60 240 lei (şaizeci mii două sute patruzeci lei).

Doritorii de a participa la licitaţie pînă pe data de 15.10.12, vor 
depune cererea de participare cu indicarea preţului propus pentru 
lotul scos la licitaţie şi dovada de achitare a acontului în mărime de 
5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la Biroul executoru-
lui judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în sumă de 60 lei, se 
va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie Bănărescu, 
contul nr. - 2224311909, c/f - 43242017, în BC ,,Victoriabank” SA, 
fil. nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

 Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi către executo-
ru judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 336, tel: 022-547041, tel. mob: 069130707.

Executor judecătoresc                        Anatolie Bănărescu

ANuNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă pentru 

data de 23 octombrie 2012, ora 11.00, licitaţie publică de vînzare 
a ¼ cotă-parte din apartamentul nr. 68, din str. L. Deleanu nr. 7/2, 
mun. Chişinău, identificat prin nr. cadastral – 0100509.145.01.068, 
cu suprafaţa de 81,7 metri pătraţi, ce aparţine cu drept de propri-
etate debitorului Alexandrov Valeri Vladimir, a.n. 11.06.1960, c/p 
- 2003003023788.

Preţul de start - 124 095,20 lei (una sută douăzeci şi patru mii 
nouăzeci şi cinci lei 20 bani).

Doritorii de a participa la licitaţie pînă pe data de 22.10.12, vor 
depune cererea de participare cu indicarea preţului propus pentru 
lotul scos la licitaţie şi dovada de achitare a acontului în mărime de 
5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la Biroul executoru-
lui judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în sumă de 60 lei se va 
depune la contul executorului judecătoresc Anatolie Bănărescu, la 
contul nr. 2224311909, c/f - 43242017, în BC ,,Victoriabank” SA, 
fil. nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi către executorul 
judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 336, tel: 022-547041, tel. mob: 069130707.

Executor judecătoresc      Anatolie Bănărescu

ANuNŢ
Prin prezenta, executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, de-

ţinînd dosarul de executare nr. 056-205/12, din 16.01.12, citează 
pentru data de 3 octombrie 2012, ora 10.00, debitorul    Alexandrov 
Valeri, c/p - 2003003023788, pentru a face cunoştinţă cu materi-
alele dosarului de executare silită nominalizat, inclusiv Procesul-
verbal de sechestru din 13.09.12 al cotei-părţi, ce aparţine debito-
rului Alexandrov Valeri din imobilul identificat prin nr. cadastral 
– 0100509.145.01.068 şi Raportul de evaluare, pe adresa: mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, et. 3, bir. 336.

Concomitent, se înştiinţează debitorul Alexandrov Valeri despre 
faptul că, cota-parte ce îi aparţine din bunul imobil sus-nominalizat, 
va fi expusă realizării prin licitaţie publică.

Executor judecătoresc  Anatolie Bănărescu 

ANuNŢ
În conformitate cu art.67 al.4 CE RM, executorul judecătoresc 

Ababii Liliana , vă informează că, conform documentului executo-
riu nr. 2-137/11, emis de Curtea de Apel privind prezentarea infor-
maţiei complete în termen de 15 zile, privind cantitatea produselor 
separat sau în diverse combinaţii a mărcii ,,FASAD”, comercializa-
te de SRL ,,Aldimar Auto”, în perioada anilor 2004-2010, a fost in-
tentată procedura de executare nr. 028-35/12. Înmînarea încheierii 
respective n-a fost posibilă, deoarece pe adresa: mun. Chişinău, str. 
Uzinelor nr. 163, SRL ,,Aldimar Auto” nu se află.

Informaţia urmează a fi prezentată urgent la Curtea de Apel sau 
executorului judecătoresc Ababii Liliana pe adresa: bdul Ştefan cel 
Mare nr. 124, biroul 334, tel: 068695840.

Executor judecătoresc                               Ababii liliana

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ghi-
ţev Nicolai, pentru data de 12 noiembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ostafii 
Mariana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,Ciuma-
şu-Lux”, IDNO - 1006600017465, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, apt. 51, pentru data de 29 octombrie 
2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
605) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎS ,,Staţiunea 
Tehnologico-Experimentală Paşcani” privind încasarea datoriei şi 
dobînzii de întîrziere.

Judecător  Natalia Simciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎCS ,,Casia Sud” 
SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Petricani nr. 10, pentru data de 
10 octombrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Constanta 
Plus” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  Serghei Papuha
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ÎM ,,Trading Investment Production Company” SRL, 
pentru data de 16 octombrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde va avea loc examinarea cauzei la acţi-
unea SRL ,,Italteh” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stejar Ludmila, pentru data 
de 12 noiembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Hangan Eugeniu privind încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Po-
povici Petru, pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 16.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de intimat la cererea 
de revizuire înaintată de Bobrov Valeriu în cauza civilă, la acţiunea 
înaintată de Popovici Petru privind constatarea faptului.

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Rusu Elisaveta, Luca Nadejda, pentru data de 4 octombrie 2012, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Sadovnic Afanasie 
către: Primăria com. Băcioi, Elena Dica-Sadovnic privind anularea 
deciziei, titlului de autentificare a dreptului de deţinător de teren.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Alconsist”, pentru data de 9 octombrie 2012, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Emilianov Vladimir privind încasarea salariului.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chiperi Ion, în calitate de pîrît, pentru data de 15 octombrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Chiperi Mariana 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  R. Ţurcanu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Vi-
tion Serghei, cu domiciliul în satul Orac, Leova sau mun. Chişinău, 
str. Florilor nr. 26, bl 2, pentru data de 18 octombrie 2012, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Vition Elena privind desfacerea 
căsătoriei, încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Otrublenco Arcadii şi Volcov Vladimir, pentru data de 22 octombrie 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ACC-51/252 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Tevoslav”, pentru data de 8 noiembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA că-
tre: SRL ,,Tevoslav”, SRL ,,Cubaj Prim”, Antoci Constantin privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Bezverhnii Piotr Veaceslav, Bezverhneaia Marina şi (Bezverhnii 
Ivan Isidor), pentru data de 8 noiembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
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Valentina COPTIlEŢ, 
doctor în drept, conferenţiar 

universitar, prodecan, 
Facultatea de Drept, uSM 

De o semnificaţie aparte este aceas-
tă sublimă toamnă pentru o doamnă la 
fel de sublimă şi distinsă, precum este        
Valentina Coptileţ.

Mult stimată doamnă, un oaspete drag v-a bătut, zi-
lele acestea, la uşă şi v-a adus în dar cea mai frumoasă 
sărbătoare a sufletului – aniversarea zilei de naştere. 

Cu prilejul acestui minunat eveniment, ne alăturăm şi 
noi celor ce v-au adresat în această zi tradiţionalul, dar şi 
semnificativul la mulţi ani!

Responsabilităţile pe care vi le-aţi asumat la afirma-
rea dumneavoastră profesională v-au obligat la eforturi 
duble, triple chiar şi n-aţi dat greş. Iar acest fapt este con-
firmat de seriozitate, originalitate, sobrietate, tenacitate – 
calităţi de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi.

Urările noastre de sănătate vin să întregească sărbă-
toarea dumneavoastră. Vă felicităm cu ocazia frumoasei 
aniversări şi vă dorim multă sănătate, bucuria speranţelor 
împlinite şi o viaţă cît mai frumoasă alături de cei dragi. 

Dumitru POSTOVAN, 
primul Procuror General al 

Republicii Moldova, preşedintele 
Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional de pe lîngă Came-
ra de Comerţ şi Industrie a 

Moldovei, membru al Consiliului 
de administraţie al uJM

  Cu multă stimă şi sinceritate adresăm domnului    
Dumitru Postovan, unul dintre cei mai activi membri 
ai Consiliului de administraţie al Uniunii Juriştilor din 
Moldova, calde urări de sănătate, cu ocazia recentei ani-
versări a zilei de naştere.  

Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile. Şi înde-
osebi, remarcăm calităţile care vă conturează o imagine 
deosebită: inteligenţa, seriozitatea, onestitatea, perspica-
citatea, verticalitatea...

Cu certitudine putem afirma că sînteţi un om deosebit, 
un jurist profesionist ce contribuie la edificarea statului 
de drept – Republica Moldova. 

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, bucurii de 
la cei dragi inimii, realizări dintre cele mai frumoase şi 
aprecierea celor din jur. 

la mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:             
Natalia Zamfir, doctor în drept, conferenţiar universi-
tar, Facultatea de Drept, USM; Diana lazăr, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM;   Va-
sile Selevestru, judecător, Orhei; Ion Prodan, judecător 
Floreşti; Sergiu lazari, judecător Buiucani; Constantin 
Gurschi, judecător, CSJ; Ion Gancear, judecător, Jude-
cătoria Comercială; Afanasii Curdov, vicepreşedintele 
CA Comrat. 

     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 îndepliniţi obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea 
şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

la mulţi ani!

membrii Consiliului  de administraţie 
al uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

Î n ciuda a ceea ce se crede, a dormi mai mult în weekend 
nu ajută la recuperarea somnului pierdut în timpul săptă-

mînii, ci ne face să fim mai somnoroși în ziua de luni.
„Un mare mit asociat somnului este acela conform căruia, 

dacă dormim pu-
ţin în timpul săp-
tămînii, trebuie să 
recuperăm som-
nul pierdut în we-
ekend”, afirmă Dr. 
Gregory Carter, 
specialist în me-
dicina somnului la 
UT Southwestern 
Medical Center. 

Ritmul cir-
cadian reglează 
ceasul intern al 
corpului. Oame-
nii îşi pot decala 

„ceasul circadian” 
dormind mai mult 
în timpul      we-
ekendului, explică 
cercetătorul. Problemele apar duminică seara, cînd cei care au 
dormit în weekend au probleme să adoarmă, ca urmare a mo-
dificării ceasului circadian, acest lucru resimţindu-se şi luni 

dimineaţa, cînd trezirea devine dificilă. 
Dr. Carter afirmă că este mult mai bine să ne culcăm mai 

devreme decît să dormim mai mult decît de obicei. „Pentru a 
ne menţine ceasul intern, avem nevoie să ne culcăm cu opt 

ore înainte de ora obişnuită 
la care ne trezim”, explică 
specialistul. 

Cei mai mulţi oameni 
nu urmează aceste reco-
mandări, ci preferă să pe-
treacă în serile de vineri şi 
sîmbătă, trezindu-se mult 
mai tîrziu în dimineţile de 
sîmbătă şi duminică. Acest 
tipar, combinat cu alte acţi-
uni anti-somn, precum con-
sumul de alcool şi folosirea 
aparatelor electronice înain-
te de culcare, contribuie la o 
trezire extrem de dificilă în 
ziua de luni. 

Cercetătorul finlandez 
Markku Partinen susţine 
că, dacă dormim mai mult 

duminica, acest lucru contribuie la modificarea ritmului intern, 
astfel, în seara de duminică va fi dificil să ne culcăm la timp, 
lucru ce se va resimţi şi luni dimineaţa. 

Cafeaua are antioxidanţi, protejează împotriva mala-
diei Parkinson, ţine depresia departe de femei şi can-

cerul de prostată de bărbaţi, şi protejează atît bărbaţii cît şi 
femeile de atacurile de cord.

Totodată, cine obişnuieşte să bea două-trei şi chiar mai 
multe ceşti de cafea pe zi nu se mai poate bucura de benefici-
ile licorii. Însă, ca orice în viaţă, lucrurile sînt mai complicate 
decît par la prima vedere. Cafeina, dar şi celelalte substanţe 
din cafea au atît părţi pozitive cît și negative, iar efectul ge-
neral depinde de cum se anihilează unul pe celălalt.

Cantitatea de cafeină din cafea variază în funcţie de boa-
be, de cum au fost prăjite, dar şi de alţi factori, însă media 

este de 100 mg la o cantitate de 225 g de cafea. O ceaşcă de 
ceai conţine doar jumătate de cafeină. Inclusiv cafeaua de-
cofeinizată conţine puţină cafeină, 2-4 mg la o ceaşcă. Doza 
letală de cafeină este de 10 g, echivalentul a 100 de ceşti.

Printre efectele negative ale consumului excesiv de ca-
fea, pe termen scurt, cercetătorii au inclus: creşterea tensiunii 
arteriale, îngustarea arterelor, creșterea nivelului homocistei-
nei şi posibil al colesterolului. Excesul de homocisteină a fost 
asociat cu ateroscleroza prin lezarea endoteliului vascular, 
abilitarea depunerii lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL) 
şi multiplicarea fibrelor musculare netede vasculare.

Ce păţeşti dacă bei prea multă cafea

Problemele cu somnul ar putea fi un 
semn precoce al bolii Alzheimer

Problemele cu somnul ar putea fi un semn precoce al 
bolii Alzheimer. Este concluzia la care au ajuns oamenii de 
ştiinţă, în urma unor studii efectuate pe şoareci. 

Potrivit lor, formaţiunle de proteine care se adună în 
creier sub forma unor plăci este un element-cheie al mala-
diei şi provoacă tulburări ale somnului.

Indiciile timpurii ale bolii ar putea fi cruciale pentru 
tratarea acesteia. Şi asta deoarece problemele legate de me-
morie şi gîndire la oamenii care suferă de Alzheimer apar 
foarte tîrziu, cînd nu se mai poate face nimic.

Din cauză că unele părţi ale creierului sînt distruse, te-
rapiile sînt ineficiente. 

Nefumătorii expuşi la fumul de ţigară 
riscă să aibă probleme de memorie
Nefumătorii care sînt expuşi în mod repetat la fumul de 

ţigară riscă să aibă probleme de memorie. Cel puţin asta 
arată un nou studiu efectuat de cercetătorii de la Universi-
tatea Northumbria din Marea Britanie.

Oamenii de ştiinţă au comparat un grup de fumători ac-
tivi cu un grup de fumători pasivi şi un altul cu nefumători. 
Grupurile au fost supuse la două teste de memorie. Primul 
test a vizat memoria declanşată de eveniment, iar cel de-al 
doilea test s-a axat pe memoria declanşată de timp, urmă-
rind dacă subiectul şi-a amintit să facă un lucru la o anumită 
oră sau zi.

Rezultatele au scos în evidenţă faptul că persoanele 
care nu fumează, dar care sînt expuse la fumul de ţigară, 
uită cu 20% mai multe lucruri comparativ cu nefumătorii. 
Cu toate acestea, atît nefumătorii, cît şi fumătorii pasivi, 
s-au descurcat mult mai bine la aceste teste, în comparaţie 

cu fumătorii a căror memorie pare să fie afectată în propor-
ţie de 30 de procente.

Surditatea v-a putea fi vindecată
Pentru prima dată în medicină, specialiştii britanici 

au reuşit să restabilească auzul cu ajutorul celulelor stem. 
Acest pas important în tratarea surdităţii a fost posibil dato-
rită unui experiment efectuat pe animale.

Specialiştii susţin că au reuşit să reconstruiască terminaţi-
ile nervoase ale urechii, care transmit sunetele spre creier. Ei 
au folosit celulele stem de la un embrion uman, care au capa-
citatea să se transforme în oricare alt tip de celule din corpul 
unei persoane, de la nervi la piele, muşchi sau rinichi.

Deşi rezultatele sînt foarte bune, aplicarea unui trata-
ment similar oamenilor este încă o perspectivă îndepărtată.

O întrebuinţare a uleiului de măsline la 
care nu te-ai fi gîndit

Pentru un stil de viaţă sănătos, uleiul de măsline nu 
ar trebui să lipsească din alimentaţia ta. Mai mult, acest 
produs este indicat şi în cazul tratamentelor cosmetice. Cu 
toate acestea, uleiul de măsline poate fi folosit cu succes şi 
atunci cînd faci curat în bucătărie.

Tacîmurile, ustensilele şi aparatele din oţel inoxidabil 
reprezintă un accent deosebit în orice bucătărie, însă acest 
material este predispus unor urme greu de îndepărtat, cum 
ar fi petele de degete.

Tot ce trebuie să faci este să torni o picătură de ulei de măs-
line pe o lavetă şi să ştergi. Odată ce petele au fost îndepărtate, 
foloseşte un prosop de hîrtie pentru a da strălucire suprafeţei.

Această metodă de a curăţa este ideală, deoarece vei 
evita substanţele chimice dure găsite în produse de curăţare 
tradiţionale. 
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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.

CAlEiDOsCOp

Divert is
Aniversări De ce nu este recomandat să dormim mai mult

 în weekend decît de obicei


