
Stimaţi Jurişti,
Trăim neîndoielnic 

într-o lume a cărei con-
figuraţie se schimbă 
necontenit. Astăzi, mai 
pregnant decît oricînd, 
dinamismul şi comple-
xitatea societăţii nece-
sită implicarea strin-
gentă a acelui factor 
generator de echilibru 
în relaţiile interumane. 
Indubitabil, nu putem 
renega în acest sens, 
puterea Justiţiei ca sis-
tem plurivalent, menit 
să reglementeze prin 
lege interconexiunile 
dintre cetăţeni, pute-
re şi realitatea socială. 
Or, prin stabilirea ade-
vărului judiciar, legea 
plasează în mod direct 
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19 octombrie – 
Ziua Juristului

Profesia de jurist 
rămîne a fi una dintre 
cele mai prestigioase

umanitatea în registrul 
civilizaţiei universa-
le, în care respectarea 
drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale 
omului constituie o in-
dispensabilitate – dezi-
derat fără de care, edi-
ficarea unei societăţi 
moderne şi democrate 
ar fi de neconceput.

Însuşi conceptul de 
justiţie ar fi imposibil 
fără acei promotori 
care-i asigură viabili-
tatea – Juriştii. De alt-
fel, aceşti protectori şi 
garanţi ai demnităţii 
umane, pentru care 
afirmarea idealurilor 
dreptăţii şi echităţii va 
rămîne crezul în viaţă, 
au onorabila datorie de 
a demonstra că sînt ve-
ritabile modele pentru 
felul în care întregul 
sistem social răspunde 
intemperiilor timpului, 
în beneficiul cetăţeanu-
lui. Anume juristul, prin 
prisma personalităţii şi 
a demnităţii sale, cre-
ează justiţiei acel climat 
transparent, echidistant 
şi eficient pornind de la 
supremaţia legii şi va-
loarea umană, oferind 
cele mai optime soluţii şi 
instrumente în lupta cu 

incertitudinile impuse 
de realitatea devorantă 
a acestui nou mileniu, 
ca în final, noi toţi să ne 
simţim protejaţi.

Stimaţi colegi, ca 
în fiecare an, splendi-
da toamnă ne-a păşit 
meleagul. A venit, dar 
de această dată parcă 
şi mai frumoasă şi mai 
bogată, aducîndu-ne 
belşug din plin. Şi nu 
poate să existe o atmo-
sferă mai feerică care 
să amintească că în 
preajmă e Ziua Juristu-
lui – ziua profesională a 
celor care stau la straja 
ordinii şi înţelpciunii, 
asigurînd respectarea 
drepturilor cetăţenilor 
indiferent de statutul 
lor. 

Trebuie să remarc 
faptul că instituirea 
acestei sărbători nu se 
datorează narcisismu-
lui exagerat vizavi de 
importanţa unei nobile 
profesii, ci este dictată 
de reflectarea mai pro-
fundă asupra imensei 
responsabilităţi ce le 
revine oamenilor legii 
într-o lume a provocări-
lor. Consemnarea aces-
tei sărbători marchează 
recunoaşterea rolului 

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
decan al Facultăţii 
de Drept a USM, 

preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

La 16 octombrie 2010, începînd cu        
ora 10.00, în incinta Palatului Republicii din 
Chişinău, va avea loc o şedinţă festivă, dedicată 
Zilei Juristului.

Dintre oaspeţii de onoare fac parte personalităţi 
din conducerea de vîrf a statului, precum şi nume 
marcante din justiţia naţională.

şi valorii puterii jude-
cătoreşti, ale parteneri-
lor justiţiei, ale tuturor 
oamenilor legii în siste-
mul unei societăţi cu o 
democraţie ascendentă.

În pofida tuturor 
impedimentelor exis-
tente, sînt ferm convins 
că responsabilitatea, 
rigoarea, conduita ire-
proşabilă, buna credin-
ţă şi dragostea faţă de 
oameni – cîteva dintre 
calităţile ce ni le im-
primă apartenenţa la 
sistemul de elită din 
care facem parte, ne 
oferă premise reale de 
a recîştiga ceea ce este 
chintesenţa justiţiei 
– încrederea cetăţea-
nului de rînd în siste-
mul justiţiei naţionale. 
Fiecare om merită o 
justiţie nepărtinitoare, 
întemeiată pe adevăr, 
iar datoria noastră este 
să i-o oferim. A sluji cu 
credinţă nobilei idei de 
justiţie înseamnă mai 
întîi de toate a apăra 
demnitatea omului, 
a pune mai presus de 
orice valoarea lui,  le-
galitatea şi echitatea 
socială. 

Acum ni se ofe-
ră şansa să producem 

schimbarea, să dovedim 
că luptăm cu ardoare 
pentru acelaşi scop – 
plasarea puterii judecă-
toreşti în sistemul celor 
mai majore valori ale 
societăţii, protejînd prin 
aceasta statutul, idealu-
rile şi prestigiul profesi-
ei de jurist.

Mult stimaţi colegi, 
Ziua profesională a 
Juristului îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă 
adresa cele mai sincere 
mulţumiri pentru efor-
tul calificat şi plin de 
abnegaţie, depus întru 
îmbunătăţirea imagi-

nii acestui stat, să nu 
vă părăsească nicicînd 
dorinţa de a lupta îm-
potriva injustiţiei, astfel 
încît fiecare cetăţean să 
aibă certitudinea că îşi 
va obţine dreptatea aici, 
acasă. 

Mulţi ani vouă celor 
care vegheaţi asupra 
respectării şi promovă-
rii drepturilor noastre. 
Vă doresc să aveţi parte 
de multă sănătate, opti-
mism, realizări remar-
cabile în plan personal 
şi de cele mai frumoa-
se performanţe în plan 
profesional!

Începe ziua cu DREPTUL!

Justiţia pentru crimele împotriva umanităţii nu ar trebui să aibă limite. 
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A sluji legii înseamnă 
a apăra 

demnitatea umană

ANUNŢ

Organizator: 
Uniunea Juriştilor în parteneriat 

cu Ministerul Justiţiei din Republica Moldova
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19 octombrie – Ziua Juristului
Mesaje de felicitare

Stimaţi Jurişti,

Sincere şi cordiale felici-
tări şi urări de bine cu prilejul 
sărbătorii Dumneavoastră pro-
fesionale – Ziua Juristului, 
marcată de societate în semn de 
înaltă recunoştinţă şi gratitudi-
ne pentru activitatea celor care  
contribuie la ocrotirea valorilor 
fundamentale ale societăţii în 

spiritul dreptăţii şi adevărului, pentru edificarea unui stat 
de drept.

Îmi exprim convingerea că şi în continuare veţi pro-
mova în activitatea Dumneavoastră valorile general-
umane supreme, principiile legalităţii şi echităţii sociale, 
prin exercitarea actului de justiţie şi apărarea demnităţii 
omului, a drepturilor şi libertăţilor lui fundamentale. Toa-
te acestea nu pot fi realizate prin declaraţii şi intenţii, dar 
numai prin eforturile tuturor celor dăruiţi în egală măsură 
ideii de justiţie.

Domeniul judiciar, prin importanţa şi prestanţa lui, 
privit ca un sistem de elită, capătă un rol din ce în ce mai 
proeminent în societate. În actualul context, de aspiraţie 
spre integrarea europeană, consider că fiecare dintre pro-
fesiile din domeniul juridic are un rol determinant în buna 
funcţionare a mecanismului serviciului de justiţie. Edifi-
carea Republicii Moldova ca stat de drept, ajustarea legis-
laţiei naţionale la cele mai înalte standarde internaţionale, 
dezvoltarea în continuare a statului, ar fi imposibilă fără 
ajutorul juriştilor cu adevărat profesionişti.

Justiţia nu este o chestiune abstractă, un pretext pentru 
dezbateri teoretice sau polemici tehniciste. Dimpotrivă, ea 
trebuie să fie o prezenţă cotidiană, benefică pentru progre-
sul societăţii. Oamenii pot suporta sărăcia, frigul şi chiar 
foamea, dar nimeni nu suportă nedreptatea şi fărădelegea. 
De aceea, Justiţia reprezintă o cerinţă concretă, pe care 
Dumneavoastră aveţi datoria să o realizaţi.

Dragi colegi jurişti, Vă doresc multă sănătate, bunăs-
tare, fericire, noi succese şi realizări remarcabile în nobila 
Dumneavoastră activitate de asigurare a supremaţiei le-
gii.

Cu deosebit respect,
Mihai GHIMPU,

Preşedintele Parlamentului,
Preşedinte interimar al Republicii Moldova 

Stimaţi Jurişti,
Ziua Juristului este un prilej deosebit de a 

ne exprima sentimentul de solidaritate şi con-
sideraţiune faţă de toţi acei care au îmbrăţişat 
această profesie, indiferent de domeniul în care 
activează, acţionînd competent, cu dăruire de 
sine şi responsabilitate.

A fi jurist – înseamnă a face dreptate. Iată 
de ce societatea aşteaptă şi apreciază în primul 
rînd faptele noastre în exerciţiul funcţiunii, ba-
zate exclusiv pe cunoaşterea profundă şi aplica-
rea corectă a legii, pe erudiţie, perseverenţă şi 

comportament exemplar pretutindeni. Juriştii sînt acei care promovează 
dreptul şi cultura dreptului, apără drepturile şi libertăţile fiinţei umane.

Un rol aparte în această operă le revine judecătorilor. Asigurarea con-
form buchiei legii, a intereselor legitime ale fiecărui cetăţean în parte, dar 
şi a celor generale, comune tuturor membrilor societăţii, este chintesenţa 
existenţei  justiţiei. Or, puterii judecătoreşti îi revin atribuţii primordiale 
privind garantarea bunei funcţionări a tuturor mecanismelor statului. De 
aici şi marea responsabilitate a magistraţilor, consolidată pe principiile 
independenţei, inamovibilităţii, imparţialităţii, răspunderii personale şi 
disciplinei.

Consiliul Superior al Magistraturii felicită călduros juriştii şi în spe-
cial judecătorii cu ocazia acestei frumoase sărbători profesionale, dorind 
tuturor sănătate, fericire, bunăstare, cît mai multe fapte bune şi respectul 
meritat al societăţii.

Transmitem urările şi sentimentele noastre de admiraţie şi mulţumire 
veteranilor justiţiei, celor care prin munca în cunoştinţă de cauză, prin 
profesionalismul şi exemplul propriu au contribuit la formarea şi con-
solidarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova, promovînd şi 
înrădăcinînd consecvent principiile europene ale statului de drept.

Cuvinte de profundă recunoştinţă adresăm şi colaboratorilor instanţe-
lor judecătoreşti, fără aportul cărora ar fi imposibilă înfăptuirea justiţiei 
de înaltă calitate.

Felicitînd toţi juriştii cu prilejul sărbătorii profesionale, Consiliul Su-
perior al Magistraturii îşi exprimă speranţa că prin acţiunile de zi cu zi, 
acolo unde se vor  afla, dînşii vor da dovadă de promotori adevăraţi, de 
luptători înţelepţi pentru afirmarea supremaţiei legii în ţara noastră.

Este scopul nobil şi calea sigură care ne uneşte pe toţi.

Dumitru VISTERNICEAN,
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Felicitări, 
felicitări, 
felicitări!

Ziua Juristului  
din acest  an are o 
conotaţie semnifica-
tivă, oferindu-ne un 
prilej în plus de me-
ditaţie asupra  locu-
lui şi rolului juristu-
lui în societate, asu-

pra statutului, aportului  şi exemplului pe 
care le transmit  exponenţii acestei profesii 
membrilor societăţii. Noi sîntem  primele 
persoane care trebuie să punem necondiţi-
onat legea şi dreptatea la baza acţiunilor de 
apărare a drepturilor şi libertăţilor fiinţelor 
umane, şi  nu în cele din urmă la baza tutu-
ror activităţilor de promovare a valorilor, a 
celor de  consolidare a sistemului judiciar 
şi de  edificare a statului de drept. 

Conştientizînd acest rol şi fiind sigur de 
efortul dezinteresat al celei mai mari părţi 
dintre slujitorii legii, transmit şi pe aceas-
tă cale sincere felicitări, urări de sănătate, 
prosperitate şi-mi îndrept gîndul cel bun 
către colegii implicaţi în sistematica mun-
că de asigurare a supremaţiei legii: avocaţi, 
judecători, notari, consilieri juridici, profe-
sori şi specialişti în devenire. 

La mulţi ani şi viitor bun în profesie.
Cu înalte consideraţiuni,

Gheorghe AMIHALACHIOAIE, 
preşedinte al Uniunii Avocaţilor 

din Republica Moldova

Stimaţi Jurişti,
Sînt onorat de a mă adresa, cu prile-

jul Zilei Juristului – sărbătoare care îi 
reuneşte pe juriştii din toate sferele de 
activitate, pentru a Vă transmite gînduri 
şi urări de împliniri profesionale.

Prin acest eveniment simbolic, s-a 
creat prilejul de a marca recunoaşterea 
cuvenită a rolului şi importanţei profesiei 
de jurist în sistemul unui stat de drept.

Astăzi, cînd orice domeniu al ac-
tivităţii umane este ghidat de lege, iar 

cetăţenii îşi pun mari speranţe în cei care sînt chemaţi să proclame 
dreptatea şi adevărul, juriştii trebuie să asigure, fără nici un echi-
voc, realizarea acestor idealuri milenare.    

E demn şi onorabil să-ţi dedici viaţa slujirii adevărului şi dreptă-
ţii, dar această nobilă misiune pe care ne-am asumat-o ne obligă să 
nu ne abatem niciodată de la buchia legii, căci numai subordonîndu-
ne acestui ideal, vom putea păstra onoarea şi demnitatea nepătate.

Am ferma convingere că activitatea cotidiană a oamenilor legii 
va stimula şi în continuare dezvoltarea principiilor democratice în 
Moldova şi va contribui, pe toate căile, la impunerea şi statornicia 
spiritului de dreptate în toate compartimentele vieţii sociale.

De aceea, în preajma sărbătorii profesionale a juriştilor, am de-
osebita plăcere de a adresa cordiale felicitări şi sincere urări de să-
nătate: procurorilor, avocaţilor, judecătorilor, notarilor, profesorilor 
şi studenţilor facultăţilor de drept de la instituţiile de învăţămînt, 
tuturor celor care aspiră la profesia de jurist, precum şi reprezen-
tanţilor societăţii civile, implicaţi în lupta pentru asigurarea supre-
maţiei legii.

Tuturor celor care s-au consacrat slujirii devotate şi competente 
a adevărului le adresez, în nume personal, precum şi al întregului 
Corp de Procurori al Republicii Moldova, sincere gînduri de preţu-
ire, forţe inepuizabile şi succese depline.

Cu profund respect,
Valeriu ZUBCO,

Procuror General al Republicii Moldova

Stimaţi Jurişti,
Înscrierea Zilei Juristului în ca-

lendarul sărbătorilor profesionale este 
un semn de înaltă apreciere a rolului 
justiţiei şi a aportului oamenilor legii 
la promovarea valorilor unei societăţi 
democratice. În actualul context euro-
pean, consider că fiecare dintre pro-
fesiile din domeniul juridic are un rol 
determinant şi determinat în articularea 
mecanismului serviciului de justiţie. În 

cadrul noii strategii de consolidare a sistemului judiciar, care in-
clude măsuri vizînd toate categoriile profesionale din domeniul 
justiţiei, este importantă conştientizarea necesităţii colaborării 
la atingerea unor standarde de calitate europeană pentru întări-
rea spaţiului de libertate şi justiţie în Republica Moldova.

Principala finalitate a realizării acestor sarcini trebuie să 
fie consolidarea înaltului deziderat al supremaţiei legii privind 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în conformitate 
cu prevederile Convenţiei europene pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi libertăţilor fundamentale. Toate acestea nu pot 
fi realizate prin declaraţii şi intenţii, dar numai prin eforturile 
celor, dăruiţi în egală măsură nobilei idei de justiţie. Îmi ex-
prim încrederea deplină în capacitatea cadrelor de jurişti de a 
aplica în mod profesional legea, asigurînd buna funcţionare a 
întregului sistem instituţional din Republica Moldova.

Cu prilejul Zilei Juristului, adresez cele mai sincere feli-
citări  şi sincere gînduri de preţuire, urări de sănătate şi mult 
succes în activitatea profesională judecătorilor, executorilor 
judiciari, procurorilor, avocaţilor, notarilor, consilierilor juri-
dici, profesorilor şi studenţilor facultăţilor de drept de la in-
stituţiile de învăţămînt, tuturor celor care aspiră la profesia 
de jurist, precum şi reprezentanţilor societăţii civile, implicaţi 
în lupta pentru asigurarea supremaţiei legii, pentru triumful 
dreptăţii şi adevărului.

Cu profund respect.
Viorel CHETRARU, 

director al CCCEC

La 19 octombrie comuni-
tatea juriştilor din Republica 

Moldova va celebra 
sărbătoarea profesională – 

„Ziua Juristului”
Încă în secolul 

XII, filosoful şi ma-
tematicianul francez 
Blaise Pascal spu-
nea că „Dreptatea 
fără putere e nepu-
tincioasă, iar pute-
rea fără dreptate e 
tiranică”. Această 
metaforă este ex-
trem de actuală şi 
timpurilor pe care le 

trăim astăzi. 
Cei care profeseză dreptul au o sar-

cină şi o responsabilitate dublă în faţa 
societăţii pentru echilibrul care trebuie 
să existe între putere şi dreptate. Pre-
staţia morală şi profesională a juriştilor 
reprezintă în sine acel element care dă 
conţinut actului de justiţie, noţiunilor de 
legalitate şi stat de drept. 

Cu ocazia sărbătorii profesionale 
Ziua Juristului, vreau să-i felicit pe toţi 
cei care au îmbrăţişat această frumoasă 
şi responsabilă profesiune – judecători, 
avocaţi, procurori, notari, executori ju-
decătoreşti, studenţi de la facultăţile de 
drept, funcţionari din administraţie şi 
cadre universitare. 

Le urez tuturor juriştilor să fie princi-
piali şi consecvenţi în activitatea impor-
tantă şi responsabilă pe care o desfăşoa-
ră. Vă îndemn să folosiţi toate cunoştin-
ţele şi calificarea pe care o aveţi pentru 
edificarea în Republica Moldova a unei 
societăţi deschise,  guvernate de dreptate 
şi adevăr. 

Cu cele mai sincere consideraţiuni, 
Alexandru TĂNASE,

Ministru al Justiţiei 
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Stimaţi Jurişti,

Cu ocazia Zilei Juristului, 
adresez sincere felicitări ju-
decătorilor, procurorilor, exe-
cutorilor judiciari, avocaţilor, 
notarilor, consilierilor juridici, 
profesorilor şi studenţilor fa-
cultăţilor de drept, precum şi 
celorlalte categorii de profesii 
din domeniul juridic. 

Îmi exprim recunoştinţa şi 
aprecierea profundă faţă de co-

legii, care îşi exercită atribuţiile cu devotament şi abne-
gaţie, asigurîd supremaţia legii şi respectarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. Distincţia remarcabilă a pro-
fesiunii de jurist constă în faptul că ea este lipsită de orice 
alte constrîngeri, decît legea şi conştiinţa responsabilită-
ţii sociale, ceea ce implică obligativitatea ca fiecare jurist 
să dea dovadă de profesionalism şi să devină un etalon de 
comportament etic în apărarea ordinii de drept.

Ziua profesională constituie de fiecare dată un prilej 
pentru evaluarea realizărilor şi stabilirea unor noi obiec-
tive pentru viitor. Este incontestabil faptul că sistemul 
judecătoresc se confruntă cu dificultăţi majore de ordin 
obiectiv şi subiectiv, determinate, inclusiv, de insuficien-
ţa resurselor financiare pentru buna desfăşurare a activi-
tăţilor curente şi continuarea modernizării justiţiei. Avem 
însă speranţa că remedierea carenţelor din domeniul jus-
tiţiei, deşi necesită eforturi considerabile, va fi abordată 
în ordine prioritară. Totodată, îmbunătăţirea actului de 
justiţie ţine nu numai de legislaţie, fonduri şi capacităţi 
logistice, ci şi de schimbarea mentalităţii. Astfel, pregă-
tirea profesională ireproşabilă, atitudinea echilibrată şi 
respectul reciproc trebuie să prevaleze asupra demago-
giei,  oportunismului şi nihilismului juridic. Or, cetăţe-
nii aşteaptă de la autoritatea judecătorească să devină cu 
adevărat o putere responsabilă şi independentă, iar cei 
ce activează în sistemul judiciar sînt datori să reuşească 
atingerea acestui obiectiv, în ciuda tuturor dificultăţilor. 

Cu prilejul acestei sărbători semnificative permiteţi-mi, 
să urez tuturor juriştilor performanţe şi realizări noi, fe-
ricire, prosperitate şi succese remarcabile în activitatea 
dificilă şi importantă pe care o desfăşoară.

Ion MURUIANU,
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Stimaţi Jurişti,
Orice sărbătoare profesio-

nală reprezintă un bun prilej 
de a adresa felicitări şi urări 
de bine.

Consemnarea Zilei Juris-
tului constituie expresia publi-
că a respectului vizavi de cei 
care îşi consacră activitatea 
servirii legii.

De cînd se ştie, profesia 
de jurist are un statut distinct 

în societatea noastră. Astfel, credibilitatea populaţiei 
care reprezintă esenţialul sistemului judiciar depinde 
de munca şi atitudinea depusă de dumneavoastră înşivă. 
Orice funcţie pe care o deţineţi în acest domeniu de acti-
vitate, fie judecător, avocat, procuror, notar, consilier ju-
ridic, executor, mediator, grefier etc. în divesre instituţii 
din stat, vă acordă în primul rînd remarcabilul statut de 
JURIST şi această zi Vă este dedicată în exclusivitate.

Juriştii au avut şi vor avea în permanenţă un aport 
considerabil la edificarea statului de drept, prin promo-
varea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii 
sociale, prin exercitarea actului de justiţie şi apărarea 
demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui fun-
damentale. 

Cu prilejul Zilei profesionale a Juristului, ce o mar-
căm tradiţional pe data de 19 octombrie, Instituţia Na-
ţională a Ombudsmanului adresează tuturor jurştilor din 
Republica Moldova sincere felicitări însoţite de urări de 
bine, succese remarcabile în activitatea pe care o des-
făşuraţi şi împlinirea aspiraţiilor dumneavoastră întru 
asigurarea supremaţiei legii şi protecţia drepturilor şi 
libertăţilor omului – valori fundamentale ale societăţii.  

Cu înaltă consideraţiune, 
                                       Tudor LAZĂR, 

avocat parlamentar al Centrului pentru 
Drepturile Omului din Republica Moldova

l Ministerul Justiţiei

Ministrul Justiţiei Alexan-
dru Tănase a avut marţi, 12 
octombrie 2010, o întîlnire cu 
Nicoleta Ecaterina Eucarie, 
directorul Autorităţii Naţiona-
le pentru Cetăţenie din Româ-
nia, aflată într-o vizită de do-
cumentare la Chişinău. La în-
trevedere au mai fost prezenţi 
Marius Lazurcă, ambasador 
extraordinar şi plenipotenţi-
ar al României în Republica 
Moldova, Viorel Badea, se-
nator român şi Eugen Tomac 
secretar de stat pentru românii 
de pretutindeni.

În cadrul întrevederii, 
Alexandru Tănase a discu-

Noi consultări la Ministerul Justiţiei privind utilizarea 
actelor de stare civilă moldoveneşti în România

tat cu oficialii români despre 
situaţiile care afectează utili-
zarea documentelor de stare 
civilă moldoveneşti şi recu-

noaşterea acestora de către 
autorităţile solicitante ale 
României.  

Oficialii români şi-au 

manifestat disponibilitatea 
de a se implica mai activ în 
soluţionarea problemelor cu 
care se confruntă cetăţenii 
în utilizarea actelor de stare 
civilă, urmînd să se asigure 
continuarea dialogului la ni-
vel de experţi pentru a iden-
tifica şi alte mecanisme de 
ameliorare a utilizării actelor 
de stare civilă moldoveneşti 
în România. 

La rîndul său, Ministrul 
Justiţiei, Alexandru Tănase, a 
subliniat că apreciază înalt ni-
velul de colaborare care exis-
tă între ministerele de justiţie 
dintre cele două state. 

La 13 octombrie 2010 Alexandru Tănase, ministrul Jus-
tiţiei, şi Daniela Sîmboteanu, preşedinta Centrului Naţional 
de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), au semnat 
un acord de colaborare în domeniul protecţiei în sistemul de 
justiţie a copiilor victime sau martori ai diverselor forme de 
violenţă. 

„Copii victime sau martori ai violenţei sînt o dramă pentru 
societate, iar traumele psihologice de pe urma abuzului asupra 
copiilor se resimt pe parcursul întregii vieţi. Statul are ca obli-
gaţie, posedînd un arsenal întreg de instrumente, să intervină 
atunci cînd copii sînt abuzaţi sau au fost martori ai violenţei. 
Semnarea acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei şi 
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii este un 
pas spre civilizarea societăţii noastre”, a declarat Alexandru 
Tănase. El a mai adăugat că este necesară o reformă a instituţii-
lor procesuale în Republica Moldova, iar un element important 
al acestei reforme va fi dedicat copiilor victime sau martori ai 
violenţei. De asemenea, ministrul şi-a exprimat încrederea că 
acest proiect iniţiat de CNPAC şi Ministerul Justiţiei va avea 
rezultate şi va da startul unei dinamici în dezvoltarea justiţiei 
juvenile. 

Copiii, victime ale violenţei, vor avea o protecţie mai 
sigură în sistemul de justiţie

Acordul confirmă dorinţa de cooperare a instituţiilor de stat 
cu organizaţiile neguvernamentale pentru a promova şi asigura 
interesul superior al copilului în sistemul de justiţie din Repu-
blica Moldova.

„Justiţia înseamnă dreptate. Iar cel mai mult au nevoie să 
li se facă dreptate – copiii ajunşi în sistemul de justiţie. Vom 
contribui la asta împreună cu Ministerul Justiţiei. În justiţie 
există noţiunea de instanţă superioară. Pentru noi, instanţa su-
perioară este interesul superior al copilului. Acordul semnat  
ne va ajuta să asigurăm împreună acest interes”, a spus Daniela 
Sîmboteanu.

Prin acest acord, Ministerul Justiţiei şi Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii îşi propun să promoveze 
dezvoltarea cadrului normativ, care să asigure copiilor victime 
sau martori ai violenţei proceduri legale adecvate.

Părţile au convenit că vor organiza activităţi de consolida-
re a capacităţilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor, 
ofiţerilor de urmărire penală în domeniul examinării cauzelor 
în care sînt implicaţi copiii în calitate de victime sau martori 
ai violenţei.

De asemenea, acordul va facilita cooperarea în domeniul 
asistenţei multidisciplinare a acestor copii.

Părţile vor desfăşura o campanie de informare şi sensibili-
zare a specialiştilor şi a opiniei publice în acest domeniu. 

Semnarea unui acord în domeniul protecţiei în sistemul de 
justiţie a copiilor victime ai violenţei este o premieră pentru 
Republica Moldova.

Acordul de colaborare este semnat pe o perioadă de trei ani 
cu posibilitatea de prelungire.

Semnarea acordului a fost iniţiată în scopul de a sprijini 
activităţile realizate de părţi, în cadrul unor proiecte susţinu-
te de Fundaţia Nobody Children, Fundaţia OAK şi Fundaţia 
World Childhood. Acest eveniment a fost posibil graţie ajuto-
rului poporului american prin intermediul Agenţiei SUA pen-
tru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului 
Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consoli-
darea Societăţii Civile în Moldova”.

Violenţa în familie, de 
natură fizică, psihologică 
sau socială, este una din 
cele mai serioase probleme 
cu care se confruntă socie-
tăţile moderne.

Calitatea vieţii multor 
copii poate fi determinată 
de abuzul la care sînt supuşi 
în mediul familial, uneori 
chiar de la naştere.

Statisticile arată că, în-
tr-un procent alarmant de 
mare, părinţii consideră că 
una dintre cele mai bune 
metode de a-şi cuminţi co-
piii este bătaia.

Larisa Cuzneţov, doctor 
habilitat în pedagogie, pro-
fesor universitar, psiholog, 
susţine că anumite simp-
tome generale pot sugera 

Maltratarea educă ori nişte 
robi, ori nişte agresori 

faptul că un copil este supus 
unui tip de maltratare. Aces-
tea pot fi: întîrzieri în dez-
voltare, ceea ce înseamnă că 
un copil nu atinge nivelurile 
de dezvoltare aşteptate, cum 
ar fi  începerea mersului sau 
socializarea cu alţii, pierde-
rea abilităţilor după ce aces-
tea au fost achiziţionate şi 
revenirea la un nivel anteri-
or de dezvoltare; încetinirea 
creşterii, adică paternul de 
creştere al copilului nu este 
în limitele normale pentru 
vîrstă, exprimarea unei sti-
me de sine scăzute, anxie-
tate, depresie sau tentative 
de suicid; declin brusc în 
performanţa şcolară; com-
portament problematic sau 
inadecvat etc.

„Nu avem libertate, dar liberi noi  sîntem” – 
deţinuţii unui penitenciar  din Moldova au 

participat la un  cenaclu de poezie 
Cea de-a II-a ediţie a cenaclului poetic cu genericul „Nu 

avem libertate, dar liberi noi sîntem”, desfăşurat la Penitenci-
arul nr.15 Cricova, a întrunit 14 condamnaţi, care au început a 
scrie versuri în detenţie.

Temele preponderente în versurile condamnaţilor sînt cele 
întîlnite şi la poeţii consacraţi: dragoste, mamă, trădare, regret 
şi libertate. În opinia psihologilor, astfel de activităţi contribuie 
la procesul de resocializare a condamnaţilor.

Ideea organizării acestei seri poetice aparţine serviciului 
educativ al instituţiei date, care şi-a găsit susţinere în rîndurile 
deţinuţilor. Pe lîngă poeziile proprii recitate, condamnaţii au 
realizat sub ghidarea angajaţilor penitenciarului şi un exerciţiu 
comun menit să dezvolte abilităţile de scriere şi exprimare ale 
acestora. 

„Sînt optimist pentru viitorul acestor persoane şi sînt con-
vins că odată părăsind locul de privaţiune de libertate, ei îşi 
vor găsi locul în viaţă. Poeziile lor sînt pline de suflet şi foarte 
sincere.” a declarat ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, pre-
zent la eveniment.

Se intenţionează ca astfel de şedinţe de art-terapie să fie 
adoptate şi de restul instituţiilor penitenciare, care ar servi 
drept oportunităţi de terapie prin artă şi motivare a unui com-
portament pro-social al persoanelor din detenţie.



Deşi răspunsurile date de profesori ne-au epuizat întrebările, am insistat să aflăm 
nemijlocit de la viitorii jurişti ce i-a motivat să-şi continuie studiile în jurisprudenţă. 
Le-am solicitat şi lor opinia cu privire la calităţile pe care trebuie să le posede un jurist 
pentru a fi considerat un bun profesionist, dar şi cu privire la obligativitatea de a purta 
robă, instituită pentru avocaţi. Să vedem ce ne-a răspuns tînăra generaţie.

Dumitru Salamatin, 20 de ani, anul II
1.Ştiam încă de la şcoală că voi alege să îmi continui studiile la facultatea 

de drept, deoarece consider că fiecare om trebuie să cunoască legislaţia şi 
să-şi cunoască drepturile, pentru ca aceste drepturi să nu-i fie încălcate de 
autorităţile statului sau de către alte persoane. În opinia mea, fiecare student, 
la oricare facultate ar studia, trebuie să înveţe cel puţin lucruri elementare 
din justitie, sigur că nu la fel de aprofundat ca la facultăţile de drept.

2. Un jurist trebuie să fie onest, pentru că dacă începe să mintă el nu se mai 
încadrează în nicio limită. De asemenea, trebuie să cunoască nu doar drepturile 

sale, ci şi pe ale celor din jur, şi să nu le utilizeze în scopuri proprii.
3. Consider că trebuie să existe o oarecare cultură juridică. Obligativitatea de a purta robă 

va ridica nivelul avocatului, cum este şi în cazul judecătorilor şi sînt de părere că această mo-
dificare este binevenită. 

Alexandru Guzun, 20 de ani, anul II
1.Ca orice cetăţean al Republicii Moldova, consider că trebuie să ştiu 

dreptul. Cunoscînd dreptul te poţi realiza în orice domeniu.
2. Un jurist bun trebuie să fie onest, să-şi cunoască bine meseria şi să 

fie bun cu oamenii. Important este să înţealeagă omul, să lucreze eficient 
cu el.

3. Ideea ca avocaţii să poarte robă o consider pozitivă fiindcă în toate 
ţările europene şi nu doar, avocaţii poartă mantie. Prin aceasta ei demon-
strează  că au un statut aparte.

Daniel Solovei, 20 ani, anul II
1.Am ales să învăţ la facultatea de drept deoarece îmi place legea, îmi 

place să studiez drepturile omului şi consider că profesia de jurist este spe-
cifică unui adevărat bărbat.

2.Încrederea, cunoaşterea legislaţiei sînt calităţile de care nu se poate 
lipsi un jurist profesionist. De asemenea, el trebuie să fie descurcăreţ, inteli-
gent, să găsească ieşire din cele mai dificile situaţii.

3.Cred că ar fi corect ca avocaţii să se prezinte în mantie la proces. Este 
o idee bună şi o susţin.

Diana, 23 de ani, anul III
1.Am ales să studiez dreptul pentru că nu ai ce alege. Am depus actele 

la această facultate, deoarece fratele învaţă şi el aici şi nu am avut alterna-
tive.

2. În primul rînd, un jurist este obligat să posede bine profesia. Sînt 
mulţi jurişti care nici nu cunosc bine legislaţia.

Lilia STRîMBANU

Gheorghe Avornic, 
doctor habilitat 

în drept, decan al 
Facultăţii de Drept 

USM
1. În toată lumea,  

profesia de jurist este 
considerată cea mai 
solicitată şi Republica 
Moldova nu este o ex-
cepţie în acest sens. În 
opinia mea, cel puţin 

în viitorul apropiat numărul solicitanţilor la 
facultăţile de drept nu se va micşora.

Pe de altă parte, jurişti buni nu avem chiar 
atît de mulţi, iar cererea de specialişti profesi-
onişti vine atît din partea companiilor private 
cît şi a instituţiilor de stat. Prin urmare, posibi-
litatea de încadrare în cîmpul muncii după ab-
solvirea facultăţii de drept este mult mai mare 
comparativ cu altele. Nu tindem să diminuăm 
importanţa altor meserii sau profesii. Toate 
sînt importante în măsura în care sînt nece-
sare, dar şi profesia de jurist este una destul 
de solicitată şi se bucură de atenţie sporită din 
partea tuturor membrilor societăţii.

2. Anume calităţile profesionale  ale juris-
tului le-aş plasa pe primul loc. Adică, un bun 
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Sondaj de opinie v

Profesia de jurist este una dintre cele mai atractive pentru absolvenţii şcolilor şi 
liceelor din ţară. An de an, statistica arată că facultăţile de drept sînt cele mai solicita-
te, iar numărul tinerilor doritori de a face studii în acest domeniu depăşeşte cu mult 
numărul de locuri disponibile.  

în pofida contractelor relativ scumpe, numeroşi candidaţi la studii iau cu asalt 
sediile instituţiilor care au în componenţa lor facultăţi de drept. Mulţi se întreabă de 
ce meseria de jurist atrage ca un magnit, de ce o parte considerabilă a adolescenţilor 
se doresc a fi jurişti.

Am încercat şi noi să identificăm motivele pentru care numărul doritorilor de a 
studia la drept este atît de mare. Astfel, intervievînd atît profesorii cît şi studenţii Fa-
cultăţii de Drept din cadrul USM, inafară de răspunsul la întrebarea ce mă frămînta 
am aflat şi alte lucruri interesante despre nobila profesie de jurist. Iată ce răspuns 
ne-au dat specialiştii şi viitorii jurişti atunci cînd i-am întrebat: 1. Prin ce este motivat 
numărul mare de persoane dornice de a studia la drept şi respectiv pentru studenţi 
de ce au ales să studieze în domeniul jurisprudenţei? 2. Ce calităţi trebuie să posede 
un jurist profesionist? 3. Cum apreciaţi faptul că de la 1 ianuarie 2011, avocaţii vor fi 
obligaţi să poarte mantie în instanţele de judecată?

jurist trebuie să fie în primul rînd profesionist 
trebuie să studieze mult să aibă cunoştinţe 
profunde în domeniu, să fie profesionist în 
sensul adevărat al cuvîntului, să facă faţă tu-
turor cerinţelor care i se impun. Pe locul doi 
aş plasa calităţile omeneşti, care nu sînt mai 
puţin importante pentru această meserie. Un 
jurist trebuie să corespundă anumitor criterii, 
ca să facă faţă provocărilor, să aibă o ţinută 
adecvată, un nivel de cultură şi moralitate  în-
alt. Dacă este Om, dacă este un profesionist 
bun, atunci are toate şansele să se manifeste 
cu succes în această profesie. 

3. Obligativitatea de a purta uniformă îi 
va disciplina pe avocaţi.  Demult era necesa-
ră această modificare la legea respectivă. Deşi 
mulţi sînt împotrivă, eu voi pleda pentru insti-
tuirea obligatorie a robei în timpul şedinţelor de 
judecată. În toată lumea, avocaţii sînt egali cu 
ceilalţi participanţi în proces. Au un statut bun 
şi trebuie să corespundă aceloraşi cerinţe care 
sînt înaintate şi celorlalţi participanţi la actul 
justiţiei. Nu văd de ce profesia de avocat ar fi 
mai prejoasă decît celelalte. Avocaţii trebuie să 
pledeze în instanţă în mantie, să vadă toată lu-
mea că au un statut aparte, deoarece prima im-
presie pe care o lasă un avocat în instanţă este 
modul şi ţinuta în care se prezintă acesta.

Nicolae Osmochescu, 
doctor habilitat în 

drept, profesor uni-
versitar, catedra Drept 
internaţional şi drept 
al relaţiilor economice 

externe
1. De cînd există so-

cietatea umană şi statele, 
profesia de jurist a fost 
una dintre cele mai pre-

stigioase, solicitate şi apreciate. Fenomenul 
continuă şi în ziua de astăzi, deoarece drep-
tul ca ştiinţă, ca disciplină, ca fenomen este 
foarte aproape de cele mai vitale puncte ale 
statului şi ale societăţii. Dreptul a fost şi este 
considerat în toată lumea cea mai prestigioasă 
profesie.

2.Un jurist trebuie să fie în primul rînd o 

persoană cinstită, un erudit, cu un nivel înalt 
de cultură şi cu verticalitate. Aceste 4 calităţi 
sînt indispensabile profesiei de jurist, indife-
rent de funcţia pe care o ocupă el. 

3. Ideea ca avocaţii să poarte robe la pro-
cesele de judecată este bună. Aşa se practică 
în toate ţările civilizate şi democratice, dar 
pentru Republica Moldova este un lucru ab-
solut nepotrivit ca timp şi spaţiu. Vă daţi sea-
ma, ce incomodităţi va crea roba dacă avoca-
ţii stau timp de mai multe ore pe coridoarele 
înguste ale judecătoriilor, ca într-un final gre-
fiera să anunţe amînarea procesului din cauza 
neprezentării uneia dintre părţi. Este o absur-
ditate. Ideea este bună, dar numai dacă vor 
fi asigurate şi condiţiile respective şi atunci 
cred că avocaţii ar veni şi în frac. La moment 
însă, instanţele nu sînt pregătite pentru o ase-
menea modificare.

Alexandru Burian, 
doctor habilitat în 

drept, catedra Drept 
internaţional şi Drept 
al relaţiilor economi-

ce externe
1. Solicitarea atît 

de mare vine din partea 
societăţii, aceasta de-
termină semenii unde 
aceştia îşi pot continua 
studiile. Bănuiesc că 

poate fi vorba şi de o oarecare modă. Astfel, 
cum a fost moda de a studia la limbi străine, 
economie, acum e moda de a învăţa la drept. 
Însă, consider că numarul mare de solicitanţi 
a facultăţilor de drept se va menţine şi pe vii-
tor, datorită faptului că profesia de jurist este 
întradevăr una dintre cele mai prestigioase. 
În unele state ale lumii, spre exemplu SUA, 
juristul este cel mai preferenţiat, cel mai bine 
plătit funcţionar. Din aceste considerente cred 

că e un fenomen normal. Alt aspect al acestei 
probleme este că însăşi societatea are nevoie 
de jurişti. La etapa actuală nu toate firmele, 
întreprinderile au specialişti în domeniu.

2. Un jurist bun implică necesitatea de a 
fi profesionist, abilitat cu cunoştinţe în dome-
niul său, specializat într-un anumit domeniu, 
dat fiind faptul că ştiinţa juridică este una 
foarte vastă, din această cauză este necesară 
o specializare.

Pornind de la faptul că majoritatea juriştilor 
sînt funcţionari, ei trebuie să fie cinstiţi, patrioţi 
în cel mai direct sens, conform statutului lor. 
Evident că orice jurist, indiferent dacă este avo-
cat, judecător, procuror ş.a. trebuie să fie în pri-
mul rînd un bun apărător al drepturilor omului.

3. Nu văd nici o problemă în faptul că 
avocatii vor purta robă dacă este vorba doar 
despre procesul judiciar. În proces, evident, 
judecătorii poartă robă şi vor purta şi avoca-
ţii. Nu în toate ţările există această practică, 
însă ea poate fi urmată şi de ţara noastră.

Victor Zaharia, 
conferenţiar univer-
sitar, catedra Teorie 
şi istorie a dreptului

1. Profesia juridi-
că oferă foarte multe 
oportunităţi. Este atît 
o posibilitate deosebită 
de manifestare profe-
sională, cît şi o satis-
facţie morală avansată 
atunci cînd ai posibili-

tatea să ajuţi pe cineva, să contribui la înfăp-
tuirea dreptăţii. În acest sens, foarte mulţi din-
tre cei care vin la facultatea de drept chiar au 
cele mai bune intenţii şi doresc să îmbrăţişeze 
această profesie nobilă. 

2. Înţelepciunea timpului spune aşa: legi-
le bune într-o societate fără moravuri nu au 
nici un rost. Cei care contribuie la aplicarea 

legilor, cei care urmăresc respectarea lor sînt 
juriştii. Astfel, aş vrea să subliniez două din-
tre cele mai importante calităţi, onestitatea şi 
corectitudinea.

3. Instanţa de judecată trebuie tratată ca 
templul justiţiei. Or, cei care înfăptuiesc justi-
ţia şi cei care contribuie la acest proces trebu-
ie să dea dovadă nu doar de corectitudine prin 
gînduri, intenţii, nu doar de coerenţă în ceea ce 
spun, nu doar de legalitate în acţiuni, dar şi de 
o solemnitate în felul în care se comportă, atît 
din perspectivă etică, cît şi respectînd anumite 
norme deontologice. Un rol important îl are fe-
lul în care se îmbracă, modul în care interacţio-
nează cu oamenii. Posibilitatea de a purta robă 
în instanţă trebuie interpretată în sens pozitiv. 
Este o şansă deosebită pentru avocaţi de a se 
diferenţia de justiţiabili. De asemenea, este şi o 
posibilitate pentru ei de a obţine o doză de în-
credere în plus din partea aceloraşi justiţiabili.

Victor Volcinschii, 
doctor habilitat în 

drept, profesor univer-
sitar, catedra Drept al 

antreprenoriatului
1. Sistemul judiciar 

din ţara noastră este de 
o asemenea calitate încît 
mulţi tineri se străduie să 
se încadreze în procesul 

de înfăptuire a justiţiei şi să contribuie la îmbu-
nătăţirea lui. În societate se simte o necesitate 
de perfecţionare a domeniului vizat şi poate 
din acest motiv mulţi încearcă să pornească pe 
această cale. Sînt însă şi dintre cei care chiar de 
pe băncile facultăţii au intenţia de a-şi întoar-
ce profesia în favoarea lor, ca să zic aşa. Acest 
fapt are o explicaţie, absolvenţii de şcoli şi licee 
vin din aceeaşi societate bolnavă de vicii. Ase-
menea persoane însă nu ar trebui să fie lăsate 
să se infiltreze printre cadrele judecătoreşti. Pe 
de altă parte, unii tineri pornesc de la conside-
rentul că este o facultate cu profil umanist şi se 
gîndesc că nu vor avea de studiat obiecte mai 
grele cum ar fi matematica, fizica etc.

2. Calitatea indispensabilă unui jurist bun 
este puritatea sufletească, ceea ce înseamnă 
că el trebuie să aibă un concept moral strict, 
o disciplină, o conduită decentă, să aibă un 
sentiment civic foarte bine dezvoltat, să iu-
bească oamenii.

Este dificil a fi jurist şi a nu stima oamenii. 
Un jurist trebuie să tindă să cunoască cît mai 
mult şi nu doar în domeniul jurisprudenţei, ci 
şi în alte domenii, deoarece pentru a judeca 
şi a aprecia faptele omului, trebuie să cunoşti 
toate laturile, şi ale gîndirii şi ale fiinţei uma-
ne. Nu este suficient ca un jurist să cunoască 
legislaţia pur normativă, este necesar să aibă 
şi un simţ al echităţii, dreptăţii foarte bine 
dezvoltat şi să-şi formuleze un concept social 
ferm, să se consacre binelui societăţii.

3. Roba îi disciplinează, într-un fel, pe ju-
decători. Şi dacă ar purta şi avocaţii aceeaşi 
formă, ar fi şi ei într-o oarecare măsură mai dis-
ciplinaţi. Poate acest fapt le-ar spori simţul de 
răspundere pentru munca pe care o prestează. 
Însă dacă sufletul nu este curat, nici uniforma 
nu va schimba cu mult starea de lucruri.

Profesia de jurist rămîne a fi una dintre cele mai prestigioase
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12 formaţiuni politice au 
devenit de luni, 11 octombrie, 
participante oficiale la cursa 
electorală. Printre acestea: 
Partidul Liberal Democrat 
din Moldova, Partidul Naţi-
onal Liberal, Partidul Demo-
crat, Partidul Liberal, Partidul 
Popular Creştin Democrat, 
Mişcarea Acţiunea Europea-

nă, Patrioţii Moldovei, Neam 
şi Ţară, Partidul Republican, 
Alianţa Moldova Noastră, 
Partidul Umanist din Moldo-
va şi Partidul Comunist din 
Republica Moldova.  Comi-
sia Electorală Centrală i-a în-
registrat pe primii 12 concu-
renţi electorali la o săptămînă 
după ce au fost depuse do-
cumentele. Acum aceştia se 
pot ocupa nemijlocit de lupta 
pentru a căştiga simpatia ale-
gătorilor. 

Săptămîna trecută Coo-
misia Electorală Centrală a 
muncit în ritm intens. Fiecare 
partid a prezentat o listă cu 

12 formaţiuni politice au devenit participante 
oficiale la cursa electorală

103 aspiranţi la mandatul de 
deputat şi la fiecare au fost 
adunate numeroase documen-
te – de la declaraţia personală 
pînă la declaraţie de venit. 

Verificările s-au înche-
iat abia duminică seara. Au 
fost corectate numeroasele 
greşeli comise în documen-
te. Şi dacă ortografia fiecărui 

concurent generează zîmbe-
te, apoi denumirea diferită 
a uneia şi aceiaşi funcţii sau 
omiterile în numele de fami-
lii sau declaraţiile de venit, 
sînt un motiv pentru a con-
sulta bazele de date ale dife-
ritor instituţii. 

Membrii CEC au avut în-
trebări faţă de doi concurenţi 
din lista partidului comuniş-
tilor. S-a aflat, că Veronica 
Abramciuc şi Anatol Popuşoi 
conduc alte partide – socialist 
şi agrar. Lor lisa pus la dispo-
ziţie 48 de ore pentru a decide 
în componenţa cărui partid 
preferă să ajungă în parlament.  

De asemenea şi funcţionarilor 
de stat care nu au dreptul să 
cumuleze campania electorală 
cu funcţia ocupată li s-a oferit 
48 de ore să ia o decizie. 

Sursele de 
informare în masă 

audio şi TV vor 
avea mai multă 

libertate
În această campanie elec-

torală sursele de informare în 
masă audio şi TV vor avea mai 
multă libertate în vederea sta-
bilirii criteriilor de reflectare. 
Acest lucru este prevăzut în 
prevederile Regulamentului 
privind reflectarea campaniei 
electorale adoptat, recent, de 
CEC. Asta nu înseamnă, însă, 
că sînt anulate principiile de 
bază – echidistanţa, impar-
ţialitatea şi pluralismul de 
opinie.

Noutatea Regulamentului 
adoptat pentru anticipatele din 
noiembrie constă în faptul că 
documentul nu reglementează 
durata şi nici frecvenţa punerii 
pe post a dezbaterilor electo-
rale. Nici măcar procedura de 
invitare a participanţilor. 

„Se dă mînă liberă institu-
ţiilor media să-şi stabilească 
criteriile de invitare la dez-
bateri, pentru a da un impuls 
calitativ nou acestora”, a de-
clarat Iurie Ciocan, secretarul 
Comisiei Electorale Centrale.

Asta nu înseamnă însă că 
se renunţă şi la principiile de 
organizare a lor. Instituţiile 
media se obligă să asigure în 
cadrul dezbaterilor echilibru 
de opinie, timp egal pentru 
toţi participanţii şi echidistan-
ţă. De asemenea, rubrica obli-
gatorie anterior – Electorala 
2010 din cadrul buletinelor 
de ştiri, nu mai este o datorie 

pentru această campanie. De-
numirea acesteia va fi stabili-
tă de difuzor. Regulamentul 
nu interzice reflectarea ac-
tivităţii instituţiilor statului.  
„Această reflectare va avea 
loc separat de dezbaterile 
electorale, separat de calupu-
rile de publicitate electorală 
şi respectînd prevederile Co-
dului electoral şi prezentului 
regulament”, a adăugat Iurie 
Ciocan.

Pentru prima dată, în Re-
gulament sînt prevăzute talak 
show-rile – în afara dezbate-
rilor şi publicităţii electorale. 
Cu condiţia de a fi respectate 
trei principii de bază. 

„Echilibrul – trebuie să 
fie prezente cel puţin cîteva 
opinii, nu una ci două şi mai 
multe. Imparţialitatea – să fie 
exclusă abordarea favorabilă 
unui concurent electoral şi 
defavorabilă altuia şi plura-
lismul de opinie”, a mai spus 
Iurie Ciocan. 

Prezentul Regulament sta-
bileşte că durata unui spot de 
publicitate electorală nu poa-
te fi mai mică de 30 de secun-
de, pentru a pune astfel, toţi 
concurenţii în condiţii egale 
în ceea ce priveşte frecvenţa 
difuzării spotului. Totodată, 
materialele publicitare vor fi 
achitate în avans din fondul 
electoral al concurentului. 

„Acest lucru este nevoie 
pentru o mai bună contabili-
zare a resurselor utilizate în 
campania electorală şi pentru 
a exclude crearea unor datorii 
după finisarea ei sau utilizarea 
resurselor financiare neelecto-
rale”, a conchis Iurie Ciocan.

Totodată, costul publicită-
ţii electorale nu-l va depăşi pe 
cel al spoturilor comerciale.

S. C.

Conducerea Procuraturii 
Generale îi va audia 

pe cetăţeni şi în teritoriu
Procurorul General, Valeriu Zubco a semnat un ordin, po-

trivit căruia, în zilele de sîmbătă, conducerea instituţiei se 
va deplasa în raioanele republicii pentru a efectua audienţa 
cetăţenilor.

Audienţa în teritoriu se va efectua la sediile procuraturilor 
teritoriale în baza unui grafic, cetăţenii fiind primiţi atît de că-
tre Procurorul General, cît şi de prim-adjunctul sau adjuncţii 
săi. 

În acest sens, procurorii teritoriali au fost obligaţi să afişe-
ze în sediile procuraturilor respective, cu cel puţin o săptămî-
nă înainte, anunţul despre ziua, locul, timpul şi persoana care 
îi va audia pe cetăţeni.

Locuitorii din teritoriul deservit de procuraturile                     
Ciadîr-Lunga, Comrat şi Vulcăneşti vor fi audiaţi în Procura-
tura UTA Găgăuzia, iar cei din teritoriul deservit de Procura-
tura mun. Bender – în Procuratura raionului Căuşeni.

 
Numele 

Prenumele
Funcţia

Procuratura în 
care se va efectua 

audienţa
Data

Ora 
audienţei

Valeriu Zubco
Procuror 
General

Andrei Pîntea 
Prim – adjunct 
al Procurorului 
General

Eugen Rusu
Adjunct al 
Procurorului 
General

Igor Serbinov
Adjunct al 
Procurorului 
General

r-ul  Soroca
r-ul  Cimişlia
r-ul  Floreşti
r-ul  Edineţ
r-ul  Ialoveni
r-ul  Ştefan Vodă
r-ul  Criuleni                 

r-ul  Dubăsari 
r-ul  Anenii Noi
r-ul  Orhei 
r-ul  Ungheni
r-ul Străşeni
r-ul  Călăraşi
r-ul  Nisporeni
r-ul  Teleneşti

mun. Bălţi 
r-ul  Briceni
r-ul  Donduşeni
r-ul  Drochia
r-ul  Făleşti
r-ul  Glodeni
r-ul  Ocniţa
r-ul  Rezina
r-ul  Rîşcani
r-ul  Sîngerei
r-ul  Şoldăneşti

r-ul Cantemir
r-ul Leova
r-ul Taraclia
UTA Găgăuzia
(Comrat, Ciadîr-
Lunga, Vulcăneşti)
r-ul Cahul
r-ul Căuşeni
r-ul Hînceşti
r-ul Basarabeasca 

23.10.2010
30.10.2010
06.11.2010
13.11.2010
20.11.2010
04.12.2010
11.12.2010

30.10.2010
13.11.2010
04.12.2010
15.01.2011
05.02.2011
11.02.2011
19.02.2011
05.03.2011

30.10.2010
06.11.2010
20.11.2010
04.12.2010
18.12.2010
05.02.2011
19.02.2011
26.02.2011
05.03.2011
19.03.2011
26.03.2011

23.10.2010
13.11.2010
20.11.2010
04.12.2010

11.12.2010
18.12.2010
05.02.2011
19.02.2011

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
11.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00

Amintim că, audienţa cetăţenilor se efectuează de conduce-
rea Procuraturii Generale şi la sediul instituţiei (or. Chişinău, 
str. Bănulescu-Bodoni, 26):

Procurorul General   a 3-a zi de luni a lunii   orele 9.00 - 12.00
Valeriu Zubco

Prim-adjunctul      a 2-a zi de marţi şi a 4-a   orele 9.00 - 12.00
Procurorului General  zi de vineri ale lunii
Andrei Pîntea

Adjunctul                   a 2-a zi de joi şi a 4-a    orele 9.00-12.00
Procurorului General  zi de marţi ale lunii
Eugen Rusu

Adjunctul           întîia zi de marţi şi a 3-a     orele   9.00-12.00
Procurorului General   zi de joi ale lunii
Igor Serbinov

Statisticile Procuraturii Generale arată că în decursul a 9 
luni ale anului curent, conducerea Procuraturii Generale a pri-
mit în audienţă 214 cetăţeni.

De la 1 ianuarie, 
avocaţii din 

Moldova vor fi 
obligaţi să poarte 

robă 
Şi avocaţii noştri vor fi 

în rînd cu lumea, adică vor fi 
obligaţi să poarte robe în in-
stanţele de judecată, aşa cum 
o fac colegii lor din străină-
tate. Se va întîmpla de la 1 
ianuarie 2011. Primul model 
al robei deja este gata, iar 
Baroul Avocaţilor susţine că 
în cîteva zile va aproba vari-
anta finală a acestuia.

La crearea robei s-a ţinut 
cont în cele mai mici detalii 
de culoare şi de lungime. 
Astfel, ca să nu se prăfu-
iască, roba este cu doar 12 
centimetri sub genunchi, iar 
gulerul este de culoare nea-
gră. Doar că în instanţele ju-
decătoreşti din Moldova nu 
este, deocamdată, o încăpere 
unde avocaţii să-şi îmbrace 
roba. 

Noua haină va fi obliga-
torie pentru avocaţi de la 1 
ianuarie 2011. Dacă avoca-
tul nu va avea robă, atunci el 
nu va fi admis la examinarea 
cazului.

Lansarea procesului de 
demarcare a frontierei moldo-
ucrainene pe sectorul trans-
nistrean şi reluarea circulaţiei 
trenului de pasageri Chişinău-
Odesa, prin regiunea transnis-
treană, sînt considerate printre 
reuşitele realizate cu asistenţa 
Misiunii Uniunii Europene de 
Asistenţă la Frontieră în Re-
publica Moldova şi Ucraina 
(EUBAM) , în perioada 1 iunie-30 septembrie 
2010. 

Raportul de Activitate al Misiunii Uniunii 
Europene de Asistenţă la Frontieră în Repu-
blica Moldova şi Ucraina pentru perioada de 
referinţă a fost prezentat, recent  la Chişinău, 
la cea de-a 15-a reuniune a Consiliului Coor-
donator al EUBAM. 

Andrei Popov, viceministru al Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene, a menţio-
nat, că în cei 5 ani de la instituirea Misiunii 
EUBAM, serviciile de grăniceri şi cel vamal 
din Moldova şi Ucraina au beneficiat de echi-
pament performant şi de asistenţă tehnică. 
Totodată, a fost creat un cadru benefic pentru 
interacţiunea acestor servicii, ceea ce a con-
tribuit la sporirea înţelegerii şi comunicării, la 
un schimb mai bun de informaţii şi instituirea 
încrederii. 

Udo Burkholder, şeful Misiunii EUBAM, 
a constatat că în perioada imediat următoare 

misiunea va acorda su-
port Republicii Moldo-
va în contextul dialo-
gului cu privire la libe-
ralizarea regimului de 
vize, un capitol aparte 
în aceste discuţii consti-
tuind managementul de 
frontieră. În acest sens, 
misiunea va acorda în 
continuare asistenţă în 

implementarea reformelor instituţionale pen-
tru serviciile de gestionare a frontierei. 

La aceeaşi reuniune, a fost aprobat Pla-
nul de măsuri pentru faza a 8-a a Misiunii 
EUBAM, pentru lunile decembrie 2010-de-
cembrie 2011. Potrivit lui Rosian Vasiloi, şe-
ful aparatului directorului general al Serviciu-
lui Grăniceri, la aprobarea planului respectiv 
s-a ţinut cont de toate propunerile părţii mol-
doveneşti, reieşind din necesităţile serviciilor 
de gestionare a frontierei. Astfel, Misiunea 
EUBAM ne va asista în implementarea Stra-
tegiei naţionale cu privire la managementul 
integrat al frontierei de stat şi monitorizarea 
acestuia, în special ce ţine de pregătirea ca-
drelor de grăniceri şi a vameşilor, a specificat 
Vasiloi. 

Misiunea EUBAM a fost lansată în noiem-
brie 2005, la solicitarea comună a preşedin-
ţilor Moldovei şi Ucrainei, mandatul ei fiind 
prelungit pînă la 30 noiembrie 2011.

 Cea de-a 15 reuniune a Consiliului 
Coordonator al Misiunii EUBAM
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Poate fi obligat părintele care nu locuieşte cu 
copilul care a atins deja vîrsta majoratului să plă-
tească pensie de întreţinere, precum şi alte sume de 
bani în afară de pensia de întreţinere pentru situaţii 
grave în care se poate afla copilul?

Bologan Victoria, 
r-n Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRîNGĂ

Articolul 78 din Codul 
familiei prevede că părinţii 
sînt obligaţi să-şi întreţină 
copiii majori inapţi de mun-
că care necesită sprijin mate-
rial. În caz de litigii privind 
achitarea pensiei de întreţi-
nere, instanţa judecătorească 
stabileşte cuantumul acesteia 
pentru copiii majori inapţi de 
muncă într-o sumă bănească 
fixă plătită lunar, ţinîndu-se 
cont de starea materială şi 
familială, de alte circumstan-
ţe importante. În baza art.79 
din acelaşi cod în caz de liti-
gii şi de circumstanţe excep-
ţionale (boală gravă, mutilare 
a copilului minor sau a celui 
major inapt de muncă, nece-
sitatea achitării cheltuielilor 
privind îngrijirea acestora 
etc.), în lipsa contractului 

între părţi, instanţa judecăto-
rească poate obliga pe fiecare 
dintre părinţi să participe la 
cheltuielile suplimentare ge-
nerate de aceste circumstan-
ţe. Modalitatea participării 
părinţilor la cheltuielile su-
plimentare, precum şi cuan-
tumul acestor cheltuieli sînt 
stabilite de instanţa judecă-
torească, ţinîndu-se cont de 
starea materială şi familială 
a părinţilor şi copiilor şi de 
alte circumstanţe importan-
te. Cuantumul cheltuielilor 
suplimentare se stabileşte în-
tr-o sumă bănească fixă, ce 
va fi achitată lunar. Instanţa 
judecătorească poate obliga 
părinţii să participe la chel-
tuielile suplimentare deja fă-
cute, precum şi la viitoarele 
cheltuieli suplimentare.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(octombrie 2010,  nr. 38(344)

&

Conform prevederilor Ca-
pitolului IV din Codul funciar 
proprietarii funciari au drep-
tul:

– să gospodărească de 
sine stătător terenul;

– să fie proprietarii pro-
ducţiei obţinute şi a venituri-
lor din realizarea ei;

– să folosească în modul 
stabilit de lege zăcămintele, 
pădurile, apele şi alte bogăţii 
ale pămîntului;

– să construiască în modul 
stabilit de lege case, clădiri de 
producţie, edificii cu destina-
ţie social-culturală şi cu altă 
destinaţie;

– să dea terenul  sau o parte 
din el în folosinţă prin arendă 
sau  sub altă formă;

– să primească, în caz de 
retragere a terenului pentru 
nevoile statului şi a societăţii, 
compensarea deplină a cheltu-
ielilor şi pierderilor, inclusiv a 
avantajului ratat;

– să lase ca moştenire tere-
nul şi să-l înstrăineze în con-
formitate  cu legea.

Posesorii şi beneficiarii au 
dreptul:

– să folosească terenurile 
potrivit condiţiilor de atribu-
ire;

– să fie proprietarii pro-
ducţiei obţinute;

Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de terenuri
– să folosească în modul 

stabilit de lege zăcămintele, 
pădurile, apele şi alte bogăţii 
ale pămîntului;

– să primească, în caz de 
stingere a dreptului de posesi-
une sau beneficiere, compen-
sarea cheltuielilor legate de 
ameliorarea terenului.

Deţinătorii de terenuri sînt 
obligaţi:

– să folosească terenurile 
în conformitate cu destinaţia 
lor;

– să respecte, conform 
recomandărilor agrotehnice, 
condiţiile de exploatare a te-
renurilor, structura asolamen-
telor, să nu admită folosirea 
abuzivă a îngrăşămintelor 
chimice şi a  preparatelor de 
fitosanitărie;

– să achite la timp impo-
zitul funciar şi alte plăţi pen-
tru  folosirea terenurilor;

– să ia măsuri de prevenire 
şi combatere a eroziunilor, a 
compactării solului, a alune-
cărilor de teren, a salinizării 
sau înmlăştinirii secundare, 
să asigure atît obţinerea unei 
producţii calitative, cît şi pro-
tecţia solului şi sporirea ferti-
lităţii lui;

– să respecte drepturile al-
tor deţinători de terenuri;

– să păstreze bornele de 

hotar şi punctele reţelei geo-
dezice de stat din teren;

– să respecte proiectul de 
organizare a teritoriului;

– să prezinte la timp auto-
rităţilor administraţiei publice 
locale informaţiile stabilite 
prin legislaţie, privitoare la 
starea şi folosirea terenului. 

Amestecul din 
partea organe-
lor şi organi-
zaţiilor de stat, 
economice şi 
de altă natură 
în activitatea 
deţinătorilor 
de terenuri este 
interzis, cu ex-
cepţia cazurilor 
în care ultimii 
încalcă legisla-
ţia. Drepturile 
încălcate ale 
deţinătorilor de 
terenuri urmea-
ză să fie resta-
bilite, iar dau-
nele pricinuite 
prin încălcarea 
d r e p t u r i l o r 
să  fie reparate 

integral.
Proprietarii funciari, între-

prinderile, instituţiile, organi-
zaţiile, alţi posesori şi benefi-
ciari, care exploatează bogăţii 
minerale sau efectuează alte 
lucrări cu acţiune negativă 
asupra terenurilor agricole, 
pădurilor şi altor terenuri situ-
ate în afara hotarelor terenuri-
lor atribuite lor sînt obligaţi să 
prevadă şi să ia măsuri pentru 
neadmiterea acţiunilor negati-
ve. Monumentele istorice, ves-
tigiile şi obiectele arheologice, 
tezaurele care se vor descoperi 
la faţa locului sau în subsol se 
află sub protecţia legii.

Deţinătorii de terenuri 
pe care sînt situate astfel de 
obiecte sînt obligaţi să asigure 
integritatea lor, iar în caz de 
necesitate să permită efectua-
rea lucrărilor de cercetare sau 
conservare şi să aducă faptul 
acesta la cunoştinţa autori-
tăţilor administraţiei publice 
locale. Proprietarii terenuri-

lor vor fi despăgubiţi cu teren 
echivalent  sau în bani pentru 
daunele suferite şi terenurile 
retrase în domeniul public.

Titularii obiectelor de in-
vestiţii de producţie amplasate 
pe terenuri agricole şi silvice 
sînt obligaţi să ia măsuri, pre-
alabile executării construcţiei 
obiectelor, de descopertare 
a stratului de sol fertil de pe 
suprafeţele amplasamentelor 
aprobate, pe care să-l depozi-
teze şi  să-l niveleze pe terenuri 
neproductive sau slab produc-
tive, indicate de organele agri-
cole sau silvice, în vederea 
punerii  în valoare sau ameli-
orării acestor terenuri. Depo-
zitarea stratului  fertil pe alte 
terenuri se  face  numai  cu 
acordul  proprietarilor acesto-
ra  fără plată pentru sporul de 
valoare astfel obţinut şi fără 
despăgubiri pentru perioada de 
nefolosire a terenurilor. Se in-
terzice descopertarea stratului 
fertil în scopuri comerciale.

Plata pentru folosirea te-
renului se încasează anual 
sub formă de impozit funciar 
sau plată de arendă, stabili-
te  în  dependenţă  de calita-
tea şi amplasarea terenului pe 
baza documentelor de evalua-
re funciară. Impozitul funciar 
şi înlesnirile la plata impo-
zitului funciar sînt stabilite 
în Codul fiscal al Republicii 
Moldova. Plata pentru folosi-
rea terenurilor pe care se efec-
tuează lucrări de exploatare 
a zăcămintelor de substanţe 
minerale utile se încasează 
sub formă de impozit funciar 
conform legii. Plăţile pentru 
terenuri se încasează la buge-
tele respective ale autorităţilor 
administraţiei publice locale 
şi se centralizează parţial în 
bugetul republican. Ele sînt 
alocate, în primul rînd, pentru 
reglementarea regimului pro-
prietăţii funciare şi protecţia 
pămînturilor, pentru îmbu-
nătăţirea calităţii lor, pentru 
stimularea materială a deţină-
torilor de terenuri care efectu-
ează aceste lucrări  şi pentru 
amenajarea teritoriului.

Procesul de consolidare a relaţiilor dintre 
România şi Republica Moldova se dezvoltă şi în 
domeniul justiţiei. În luna octombrie au loc mai 
multe proiecte cu participarea juriştilor din cele 
două state.

Între 1-3 octom-
brie a avut loc la 
Braşov seminarul 
„Pilon de colaborare 
în justiţie: România 
– Moldova”. Semi-
narul este una dintre 
activităţile proiectu-
lui omonim finanţat 

de Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite 
şi derulat de Freedom House România, în parte-
neriat cu Asociaţia Judecătorilor din Republica 
Moldova şi Uniunea Naţională a Judecătorilor 
din România. Scopul acestui proiect (2010-2011) 
constă în îmbunătăţirea actului juridic din Repu-
blica Moldova, prin punerea în contact direct a 
8 judecători moldoveni cu sistemul judiciar din 
România.

La Iaşi, în perioada 22-23 octombrie, Facul-
tatea de Drept din cadrul Universităţii Alexan-
dru Ioan Cuza şi Asociaţia Magistraţilor din Iaşi 
(AMI) organizează conferinţa internaţională cu 
genericul „Identificarea autorităţilor responsabile 
pentru condamnările suferite de România şi Re-
publica Moldova la CEDO. Răspunderea persoa-
nelor vinovate”. În cadrul acestui eveniment se va 
prezenta un studiu în ceea ce priveşte condamnă-
rile României şi Republicii Moldova la Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului, dar va fi abordată 
şi problematica antrenării răspunderii persoanelor 
vinovate de condamnările la CEDO, pornind de la 
cadrul legal existent.

Un raport al CEDO prezentat în primăvara 
acestui an a indicat că România a fost depăşită în 
2009 doar de Republica Moldova în ceea ce priveş-
te despăgubirile impuse la plata în urma condam-
nărilor rămase definitive. Din dosarele celebre care 
au implicat cele două state amintim dosarul Mitro-
poliei Basarabiei, dosarul păstrării dublei cetăţenii 
pentru deputaţii Republicii Moldova precum şi do-
sarul retragerii licenţei de emisie a TVR.

Cooperare moldo-română în domeniul justiţiei
Republica Moldova a obţinut statutul de membru cu drepturi depline în cadrul 

Iniţiativei Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru 
Europa de Est şi Caucazul de Sud în materie de Investiţii, Competitivitate şi Dez-
voltare a Sectorului Privat, anunţă Serviciul de presă al Ministerului Economiei.

Participarea Republicii Moldova în cadrul Iniţiativei OCDE pentru Europa de 
Est şi Caucazul de Sud va intensifica procesul de integrare europeană şi va spo-
ri credibilitatea partenerilor europeni. Totodată, experienţa OCDE va contribui la 
perfecţionarea procesului de elaborare şi implementare a politicilor în domeniul 
atragerii investiţiilor, competitivităţii şi dezvoltării sectorului privat, susţine con-
ducerea Ministerului Economiei.

Iniţiativa OCDE pentru Europa de Est şi Caucazul de Sud a fost lansată în 
cadrul Conferinţei Economice Ministeriale la 1 aprilie 2009, în Paris, pe o perioa-
dă de 3 ani. Aceasta îşi extinde aria geografică asupra Armeniei, Azerbaidjanului, 
Georgiei, Ucrainei şi Republicii Moldova.

Obiectivele de bază ale Iniţiativei sînt creşterea investiţiilor, competitivităţii şi 
dezvoltării sectorului privat prin suportul OCDE în elaborarea şi implementarea 
politicilor de îmbunătăţire a climatului de afaceri; utilizarea celor mai bune practici 
şi experienţe ale OCDE în politicile de creştere a investiţiilor şi competitivităţii; 
acordarea suportului statelor şi arealului de discuţii pentru identificarea propriilor 
politici şi reforme de dezvoltare; susţinerea guvernelor statelor participante în ela-
borarea politicilor de suport a mediului de afaceri autohton şi atragere a investiţi-
ilor străine.

Republica Moldova a devenit membru 
al Iniţiativei OCDE pentru Europa de Est 

şi Caucazul de Sud 
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Celt-Anaris” Chi-
şinău, pentru data de 5 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Rumitox” privind 
încasarea datoriei de 6437,61 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Nizam-Grup” Chi-
şinău, pentru data de 17 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Royal-Progres” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  I. Gancear
www

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui ÎCS „Hazar Construct” SRL, pentru data de 22 noiembrie 
2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Olmosdon” privind încasarea sumei.

Judecător  V. Orîndaş 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Verna-Prim”, pentru data de 15 decembrie 2010, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS 
,,Express Leasing” SRL privind revendicarea bunului.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Lesnimar”, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Rumitox” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Casian Gheorghe, pentru data de 2 noiembrie 2010, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Rîcov Serghei pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Guz Denis, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, Şo-
seaua Hînceşti nr. 62/3, apt. 51, pentru data de 2 noiembrie 
2010, ora 15.15, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) în legătură cu examinarea cauzei civile intentată de 
Ciugureanu Vladimir privind restituirea împrumutului.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chirijiu Iurie Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, 
str. Alba Iulia nr. 194/1, apt. 31, pentru data de 3 noiembrie 
2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) în legătură cu examinarea cauzei civile intentată de 
Şaptefraţ Vitalie privind repararea daunei materiale.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea SA 
„IERA”, pentru data de 8 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Efremova Oxana privind restituirea 
sumelor băneşti.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Strat Natalia, născută la 30.04.1957, pentru data de 9 no-
iembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 43) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată 
de Olga Vasiliev privind acceptarea succesiunii.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Popuşoi Alexandru Vasile cu domiciliul: Chişinău, str. 
Docuceaev nr. 4, apt. 125, pentru data de 29 noiembrie 2010, 
ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) 
în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile intentată de 
Kaminski Alina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   V. Efros

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
„Natalex-Prosper” SRL, pentru data de 15 noiembrie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în 
calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-3468/2010 intentată 
de BC „Moldova-Agroindbank” SA către Sigaluş Natalia, Ve-
licovici Chiril, SC „Natalex-Prosper” SRL privind încasarea 
datoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Panciu Sergiu, cu 
ultimul domiciliu: Сhişinău, str. Alexandru cel Bun nr. 27, apt. 
4B, pentru data de 9 noiembrie 2010, ora 15.45, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Raischi (Panciu) Tatiana privind încasarea 
forţată a pensiei alimentare.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Harcenco Oleg, re-
prezentantul „Ledoimobil” SRL, pentru data de 15 noiembrie 
2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Express 
Leasing” SRL privind revocarea bunurilor şi încasarea dato-
riei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bîrcă Nicole Andre, pentru data de 17 noiembrie 2010, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de cet. Spînu Petru privind 
repararea prejudiciului.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Beşelea Maria, pen-
tru data de 23 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Universitatea Agrară de Stat către Beşelea Maria, 
Haimenes Renata, Haimenes Vladislav privind evacuarea din 
spaţiul locativ şi lipsire de dreptul la spaţiul locativ.

Judecător  Iurie Potînga
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎM „Moldavian Utilities Company” SA, pentru 
data de 10 decembrie 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de reclamat în dosarul civil 
intentat de Novac Anatolie privind modificarea debitorului.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Apavaloae Serghei şi Apavaloae Ivan, pentru data de 3 no-
iembrie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 
13, bir. 15) în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Apavaloae Valentina privind constatarea faptului.

Judecător   Luiza Gafton 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gutium Radion, 
pentru data de 3 noiembrie 2010, ora 15.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător   S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Alfaspirit”, pentru data de 1 noiembrie 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în ca-
litate de pîrît în procesul civil intentat de Lîsîi Liviu privind 
încasarea salariului, repararea prejudiciului material.

Judecător   Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Capanji Maxim 
Vladimir, născut la 25.08.1977, pentru data de 1 noiembrie 
2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Pascal Nicolae privind încasarea datoriei.

Judecător  Dumitru Mardari
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Oprea Serghei, 
pentru data de 2 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît în 
procesul civil intentat de Boiangiu Constantin către Akbaş Di-
leara, Oprea Serghei, Notarul Public Şcerbacova Zinaida pri-
vind recunoaşterea nulă a contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător   I. Mînăscurtă

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Roşca Eudochia, 
pentru data de 5 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în 
procesul civil intentat de ÎCS „Easy Credit” SRL privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Oxana Robu
 www

Judecătoria Teleneşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Druţă Andrei, domiciliat: satul 
Ineşti, Teleneşti, pentru data de 3 noiembrie 2010, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (Teleneşti, str. Ştefan cel Mare nr. 6, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Druţă Ecaterina 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Steliana Lazari 
 www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. 
Gorobceanu Petru Afanasie, născut la 18.02.1976, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: satul Taraclia de Salcie, Cahul, pentru data 
de 9 noiembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă 
cu nr. 2-1348/2010 privind desfacerea căsătoriei şi încasarea 
pensiei pentru întreţinerea copilului Gorobceanu Elvira intenta-
tă la cererea cet. Gorobceanu Alexandra. 

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

Judecător  Vitalie Movilă
www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Dobos Alexan-
dru Ghenadie, loc. al or. Făleşti, str. V. Alecsandri nr. 12, pentru 
data de 9 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Fă-
leşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
privind recuperarea pagubelor morale şi materiale.

Judecător  L. Trocin 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Secară Eugeniu 
Gheorghe, a.n. 30.08.1975, originar din satul Cenac, Cimişlia, 
domiciliat: Сhişinău, str. N. Zelinski nr. 44, apt. 33, pentru data 
de 25 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Ialo-
veni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
întentată de Ungureanu Anatolie privind ridicarea sechestrului 
asupra imobilului.

Judecător  C. Creţu
www 

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gonciarov Sergiu Nicolae, domiciliat: 
satul Drochia, r-nul Drochia, pentru data de 30 noiembrie 2010, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989 
nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS 
„Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  V. Zaporojan 
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ţurcan Ion Ion, domiciliat: Chi-
şinău, str. Floreni nr. 20, pentru data de 9 decembrie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989 nr. 
7, bir. 1) în calitate de reclamant în cauza civilă intentată de 
Ţurcan Ion către Zaporojan Igor privind recuperarea prejudi-
ciului material şi moral.

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

Judecător                    V. Zaporojan    

 AVIZ
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău anunţă că şedinţa de 

judecată la cererea lui Tihomirov Evghenii, persoană intere-
sată Ministerul Dezvoltării Informaţionale al RM privind de-
clararea lui Vainberg Vladimir Srulevici, născut la 21.03.1947 
în mun. Chişinău, dispărut fără veste; va avea loc pe data de: 
16 decembrie 2010, ora 13.30 în mun. Chişinău str. Kiev nr. 
3, bir. 20.

Judecător  V. Ilaşco

Citaţii în judecată

îN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns să 
expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procu-
rat în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”
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Organele interne ale 
corpului nostru se dezvol-
tă pînă la vîrsta de 25 de 
ani. După această treaptă a 
evoluţiei personale, înce-
pe regresul corpului uman 
Astfel, cel mai mare organ 
al omului, pielea, îşi reduce 
masa cu aproximativ 4 kilo-
grame. Celulele epiteliale, 
din fericire, se regenerează 
aşa că nu vă puneţi mari spe-
ranţe că slabiţi prin pierderea 
lor. Însă odată cu înaintarea 
în vîrstă,  pielea devine mai 
deshidratată, ceea ce o face 
mai puţin elastică, iar ca-
pacitatea de regenerare este 
scăzută.

Anual, pierdem mai mult 
de 35 000 de fire de păr, ca 
urmare a unui ciclu firesc de 
înnoire. Cifrele devin altele, 
dacă avem parte de perioa-
de stresante sau trecem prin 
momente grele ale vieţii 
noastre.

După vîrsta de 25 de ani, 

flexibilităţii şi rezistenţei fi-
zice a organismului, ducînd 
la predispoziţie spre acci-
dente.

Anual, acumulăm circa 
700 de grame de grăsime 
chiar dacă nu ne schimbăm 
obiceiurile alimentare sau 
stilul de viaţă.

Specialiştii ne anunţă că, 
după vîrsta de 20 de ani, anu-
al, începem să pierdem cîte 
un gram din greutatea cre-
ierului. Numărul de neuroni, 
care mor în fiecare an, este 
de peste 100 000, acest lucru 
fiind valabil pentru persoa-
nele sănătoase şi care nu fac 
excese de anumite lucruri. 
Alcoolul, sedentarismul şi 
dieta neadecvată cresc de 30 
de ori numărul neuronilor 
care mor anual.

După vîrsta de 35 de ani, 
inima îşi răreşte bătăile din 
cauza oboselii, numărul ma-
xim de contracţii pe minut 
scăzînd cu o bătaie pe an.

începem să pierdem aproxi-
mativ 250 de grame de masă 
musculară, cele mai afectate 

zone fiind şoldurile, picioa-
rele şi spatele. Acest fapt 
atrage, inevitabil, scăderea 

Membrii tuturor societăţilor umane acceptă tacit (prin-
tr-un contract social, ar spune filosofii) legile, deoarece 
acestea sînt norme obligatorii şi apărate de puterea de stat, 
prin care este garantată însăşi funcţionarea societăţii şi 
armonizarea relaţiilor dintre oameni. De asemenea, legile 
duc la crearea unui cadru relativ de siguranţă şi dezvoltare. 
Ce se întimplă însă cînd dogma religioasă, absurdul situa-
ţiei, superstiţiile şi ridicolul sînt amestecate cu legea? 

● În Elveţia este 
ilegal să trînteşti por-
tiera oricărei maşini.

● În Danemarca 
legea permite deţinu-
ţilor să evadeze din 
închisori.

● Tot în Dane-
marca există o lege 
care-i obligă pe toţi 
posesorii de auto-
mobile să se uite sub 
propriile maşini cău-
tînd eventuali copii 
ascunşi acolo, înainte 
de a urca la volan şi a 
demara.

● În Singapore 
este contrar legilor a 
rumega banala guma 
de mestecat.

● Datorită faptului că celebrul personaj de desene ani-
mate Donald Duck nu purta pantaloni lungi, filmele de 
desene animate care-l aveau drept erou principal au fost 
interzise de lege în Finlanda.

● De asemenea, în Finlanda, amenzile rutiere se calcu-
lează în funcţie de veniturile oamenilor.

● În anul 1935, guvernul României din acele timpuri 
a introdus o lege prin care personajul de desene animate, 
Mickey Mouse a fost interzis pe motiv că era atît de urît 
desenat încît speria copiii mici.

● Este contrar legii pentru orice cetăţean britanic să 
moară în interiorul Palatului Parlamentului din Londra.

● În Anglia oricine lipeşte greşit o marcă poştală care o 
reprezintă pe regină, poate fi acuzat de trădare de ţară.

● În statul Carolina de Nord, este interzis de lege să 
înjuri în prezenţa morţilor.

● În statul american Vermont, pentru orice femeie care 

vrea să poarte o proteză dentară, este nevoie de acordul 
scris şi semnat al soţului acesteia.

● Acum circa 300 de ani, orice cetăţean japonez care 
încerca să părăsească Imperiul Soarelui Răsare, era con-
damnat pe loc la decapitare pentru trădare de ţară.

● În oraşul Eureka din statul american Nevada, legea 
interzice ca un bărbat cu mustaţă să sărute o femeie.

● În Bangladesh, ciulitul de la şcoală este interzis de 
lege. Orice elev prins în afara orelor de curs, ajunge la în-
chisoare.

● Oraşul St. Louis din Missouri are în vigoare o lege 
conform căreia este interzis ca un bărbat să salveze o fe-
meie aflată în pericol, dacă aceasta este imbrăcată în pija-
male.

● Pe teritoriul Franţei este ilegal să dai numele de Na-
poleon unui porc.

● Dacă ajungeţi în oraşul Miami din Florida, reţineţi 
că este interzis de lege să imitaţi orice fel de sunete emise 
de animale.

● În statul american Oklahoma, orice persoană care 
se strîmbă în mod voit la un cîine, ajunge la închisoare 
sub învinuirea de agresiune asupra celui mai bun prieten 
al omului.

● Singura ţară din lume care nu a cenzurat niciun film 
porno este Belgia.

● În oraşul italian Milano există o lege locală care-i 
obligă pe cetăţeni să zîmbească tot timpul, cu excepţia si-
tuaţiilor cînd merg la spital sau la înmormîntări.

● În statul american Washington, dacă un cetăţean se 
laudă în public că are părinţi bogaţi şi influenţi, persoana 
în cauză ajunge la închisoare.

● Dacă ajungeţi cumva în statul american Kentucky, să 
nu transportaţi niciodată cornete de îngheţată în propriile 
buzunare. Există o lege în vigoare conform căreia puteţi 
ajunge la închisoare pentru această faptă.

● Dacă cumva transportaţi o bombă nucleară în oraşul 
Chico din California, sînteţi pasibili de o amendă de 500 
$, pentru transport de material radioactiv pe teritoriul ora-
şului.

● În Hong Kong o femeie, dacă-si prinde bărbatul cu 
altă femeie, e împuternicită de lege să-l omoare. Dar … 
numai cu propriile mîini. Amanta însă, poate fi omorîtă în 
orice alt fel.

● În Texas a fost introdusă o lege care obligă crimina-
lii să-şi notifice victimele înaintea infracţiunii, oral sau în 
scris pentru a explica natura acesteia.

Mihail CIUGUREANU, 
vicepreşedintele CA Chişinău –  

55 de ani
Mult stimate domnule Mihail Ciugureanu, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă pre-

ţuire şi admiraţie vă adresăm prelejuiţi de frumoa-
sa aniversare, alese cuvinte de felicitare, pentru 
dăruirea faţă de profesia deloc uşoară pe care v-a 
oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru 
muncă, perfecţiunii, corectitudinii şi exigenţei – 
cîteva dintre acele calităţi care vă disting drept o 
personalitate remarcabilă aţi cîştigat respectul ce-
lor ce vă înconjoară.

În această remacabilă zi vă adresăm cele mai 
calde urări de sănătate, întru mulţi ani şi aceiaşi 
înaltă slujire a zeiţei Themis.

La mulţi ani!
* * *

Valeriu HARMANIUC, 
judecător CE Economică – 55 de ani

Mult stimate domnule Valeriu Harmaniuc,
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumnea-

voastră de naştere în acest an.
Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia fru-

moasei aniversări acest sincer mesaj de felicitare. 
Popasul la care aţi ajuns constituie o oportunita-
te de a pune pe cîntar succesele obţinute. Astfel, 
avansarea prin muncă, responsabilitate, perseve-
renţă, devotament domeniului ce vi l-aţi ales ca 
destin – justiţia, vă determină inconfundabilita-
tea.

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

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  
Veronica Mocanu, lector universitar Facultatea de 
Drept USM; Ion Dodon, magistru în administra-
re publică, lector universitar, Facultatea de Drept 
USM; Dorin Josanu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept USM;  Elena Co-
valenco, judecător CSJ; Angela Bostan, judecător 
Hînceşti; Elena Gligor, vicepreşedintele CA Chi-
şinău; Petru Ursache, judecător CSJ; Mihai Dol-
ghieri, preşedintele judecătoriei Briceni; Vladimir 
Timofti, judecător CSJ; Dorin Coval, judecător 
Căuşeni; Boris Talpă, judecător Dubăsari.

 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 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin 
fericirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul. Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.
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