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La data de 14 oc-
tombrie 2011,  înce-
pînd cu ora 9.30, în Sala 
de conferințe a Hotelu-
lui Leogrand din Chi-
şinău, se va desfăşura 
conferinţa internaţio-
nală știinţifico-practică 
cu genericul  ,,Societa-
tea Civilă în realizarea 
Strategiei de Reforma-
re  a Sectorului Justiţi-
ei  2011-2016”.

La data de 19 oc-
tombrie 2011, înce-
pînd cu ora 17.00, în 
Sala mare a Palatului 
Republicii va avea loc 
festivitatea dedicată 
sărbătorii profesiona-
le – Ziua Juristului.

Dintre invitaţii de 
onoare fac parte perso-
nalităţi din conducerea 
de vîrf a statului, pre-
cum şi nume marcante 
din justiţia naţională.

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
decan al Facultăţii 
de drept a USM, 

preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

În această perioadă 
a interdependenţelor, 

în care societatea devine 
tot mai dinamică şi mai 
complexă, anume Justiţia 
este considerată acel fac-
tor generator de echilibru, 
pace şi stabilitate într-un 
stat bazat pe drept – aspi-
raţie rîvnită de atîta timp 
de tînărul nostru stat de-
mocratic –  Republica Mol-
dova. Justiţiei îi revine ro-
lul determinant de a oferi 
soluţii viabile problemelor 
inerente vieţii. Prin urma-
re, funcţionarea organică 
firească a sistemului insti-
tuţional are nevoie astăzi, 
mai pregnant ca oricînd, 
de entităţi puternice, rigu-
roase, transparente şi aici, 
justiţiarul este chemat să 
ofere adevărate modele, 
care într-un final să asigu-
re evoluţia generală a tu-
turor sistemelor societăţii, 
pentru că ascensiunea so-
cială nu este posibilă fără 
o justiţie funcţională.

În pofida atacurilor 
asupra întregului sistem 
judiciar, afirm cu cea mai 
mare convingere că juriş-
tii din Republica Moldo-

u 19 octombrie – Ziua Juristului

va, cei care stau la straja 
ordinii şi înţelepciunii, 
merită felicitări pentru 
profesionalismul manifes-
tat în activitatea depusă, 
ce reprezintă o adevărată 
dovadă de sacrificiu în 
contextul volumului deo-
sebit de mare al cauzelor, 
al complexităţii acestora 
şi al cadrului legislativ în 
continuă schimbare. Astfel, 
Ziua Juristului, pe parcur-
sul a 15 ani de la decretare, 
s-a înscris temeinic în ca-
lendarul sărbătorilor pro-
fesionale. Ceea ce merită 
cu adevărat sărbătorit este 
activitatea de zi cu zi a fie-
cărui jurist, care în pofida 

dezideratului social de 
a face dreptate. Dincolo 
de vîltoarea evenimente-
lor, de legislaţia care mai 
necesită îmbunătăţiri, de 
persoane cu interese nu 
tocmai în favoarea binelui 
social, fiţi convinşi că în 
ţara noastră sînt mulți ju-
rişti care îşi exercită încă, 
cu pasiune funcţia, fără de 
care, întregul edificiu de-
mocratic, construit cu atîta 
zel, s-ar ruina. 

Trebuie să remarc fap-
tul că instituirea sărbătorii 
profesionale Ziua Juristu-
lui, nu se datorează nar-
cisismului exagerat vizavi 
de importanţa unei nobile 

imprimă responsabilitate 
maximă, conduită irepro-
şabilă, bună credinţă şi 
respect. Acestea sînt doar 
cîteva dintre virtuţile ce 
le posedă profesioniştii 
din sistem, reuşind astfel 
să susţină zi de zi, în faţa 
justiţiabilului, examenul 
de capacitate întru asigu-
rarea respectării drepturi-
lor şi libertăţilor lui funda-
mentale.      

Realizarea actului 
judiciar la nivelul exi-
genţelor, impuse de rigo-
rile timpului, reprezintă o 
componentă importantă a 
unei justiţii moderne, iar 
imaginea şi conştientiza-

Este momentul să con-
ştientizăm şi valorile pro-
movate de tînăra generaţie 
de jurişti, şi nu doar la 
nivel declarativ, și astfel, 
prin consolidarea tuturor 
capacităţilor, cu siguranţă 
vom putea vorbi despre o 
justiţie-garant a existenţei 
statului, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti  şi 
chiar a izvoarelor viitoru-
lui, o justiţie pe care poate 
şi trebuie să se clădească 
statul nostru democratic.

Dragi colegi, pe lîngă 
consemnarea Zilei Juristu-
lui, comunitatea juriştilor 
din Republica Moldova 
marchează, în această pe-
rioadă, încă o sărbătoare 
semnificativă – 10 ani de 
la constituirea Uniunii 
Juriştilor. Zece ani de re-
alizări dar şi de provocări 
s-au perindat undeva în 
timp. Tot atîţia ani, noi îm-
preună, membrii Uniunii 
Juriştilor, tineri dar şi con-
sacraţi jurişti am stăruit 
asupra ridicării nivelului 
de cultură juridică a soci-
etăţii, promovării dreptu-
rilor şi libertăţilor funda-
mentale ale cetăţeanului, 
edificării statului de drept 
etc., prin diverse activităţi. 
Consider că devine impe-
rios necesar de a păstra şi 
dezvolta ceea ce avem la 
moment, deoarece în acest 
mod  putem produce o 
schimbare de substanţă cu 
privire la calitatea justiţiei, 
dar şi a percepţiei publice 
cu privire la sistem.

Mult stimaţi colegi ju-
rişti – judecători, procurori, 
avocaţi, notari, executori, 
consilieri juridici, experţi, 
consultanţi, mediatori, 
grefieri, referenţi, studenţi 
ai facultăţilor de drept, 
membri ai Uniunii Jurişti-
lor din Moldova, precum şi 

cei care aspiraţi la nobila, 
dar şi plină de responsabi-
litate profesie de jurist, nu 
voi rata acest plăcut prilej 
de a Vă adresa,  pe această 
cale, cele mai sincere mul-
ţumiri pentru efortul cali-
ficat şi plin de abnegaţie 
depus întru îmbunătăţirea 
imaginii acestui stat. Să nu 
vă părăsească nicicînd do-
rinţa de a lupta împotriva 
injustiţiei, astfel ca fiecare 
cetăţean să aibă certitudi-
nea că va obţine dreptatea 
aici, acasă.

Vă doresc din adîncul 
sufletului multă sănătate, 
optimism, realizări remar-
cabile, munca să vă fie 
răsplătită din plin prin sa-
tisfacţia reuşitelor profesio-
nale. Mulţi ani vouă, celor 
care depuneţi sufletul pen-
tru a face lumea mai bună. 
Succese şi prosperare întru 
cunoaşterea Adevărului şi 
triumful Dreptăţii! 

condiţiilor de muncă difi-
cile, a restricţiilor de ordin 
financiar şi a criticilor, în 
multe cazuri nefondate, îşi 
dedică eforturile cu bună 
credinţă şi competenţă, în 
scopul stabilirii adevăru-
lui judiciar şi al servirii 

profesii, ci este dictată de 
reflectarea mai profundă 
asupra imenselor respon-
sabilităţi ce le revine oa-
menilor legii într-o lume a 
provocărilor. Prin urmare, 
apartenenţa la una dintre 
cele mai de elită profesii 

rea rolului ei de apărare 
a drepturilor cetăţeanului 
în faţa oricărei forme de 
abuz constituie obiective 
esenţiale pentru acei pro-
tectori, pentru care valoa-
rea umană este mai presus 
de orice – Juriştii. 

ANUNŢ

Dreptatea este legătura sfîntă a societății omenești.

ANUNŢ

În ţara noastră sînt mulți jurişti 
care îşi exercită cu pasiune funcţia

Stimaţi Jurişti,
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19 octombrie – Ziua Juristului
Mesaje de felicitare

Stimaţi jurişti, 
Ziua profesională a Juristului 

este un bun prilej de a omagia 
promotorii „adevărului în acţi-
une” şi aportul incontestabil al 
acestora în edificarea statului de 
drept – Republica Moldova.

În semn de înaltă apreciere a 
rolului Justiţiei şi a aportului Oa-
menilor Legii la promovarea valo-

rilor unei societăţi democratice, vin cu cele mai sincere şi 

alese urări de sănătate şi prosperitate, cu această ocazie.
Fie ca meseria nobilă pe care o profesaţi să Vă aducă 

acel mult rîvnit prestigiu social, prin asigurarea unei jus-
tiţii eficiente, transparente şi echidistante, căci mai preg-
nant decît oricînd, în contextul aspiraţiilor de integrare 
europeană, misiunea responsabilă a Juristului este de a 
asigura Supremaţia legii.

Viorel ChetRARU,
Directorul Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei 

Mesaj de felicitare
Ziua Juristului constituie, 

de fiecare dată, un prilej aparte 
pentru a exprima sincere felici-
tări judecătorilor, procurorilor, 
executorilor judiciari, avoca-
ţilor, notarilor, consilierilor ju-
ridici, referenţilor, grefierilor, 
profesorilor şi studenţilor facul-
tăţilor de drept, precum şi între-

gului personal care asigură buna funcţionare a sistemu-
lui judecătoresc. 

Ziua profesională ne oferă ocazia de a remarca şi de 
a aduce aprecieri efortului constant, depus de toţi pro-
fesioniştii în domeniu, întru depăşirea perioadei dificile 
pe care o traversăm. Ne aflăm la etapa în care avem po-
sibilitatea de a redresa sistemul judiciar, prin eliberarea 
de balastul etichetărilor  şi stigmatizărilor, care au de-
terminat ca nivelul încrederii în Justiţie să atingă cele 
mai scăzute cote în ultima perioadă. În acest context, 
devotamentul, abnegaţia şi realizarea angajamentelor 
profesionale asumate reprezintă aportul personal al fi-
ecărui jurist la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie 
şi, în consecinţă, la creşterea gradului de încredere în 
autoritatea judecătorească. Or, independenţa sistemului 
judiciar presupune acceptarea de către Justiţie a rolului 
de arbitru în societate, imparţial, obiectiv şi neangajat 
politic, ceea ce implică o consolidare morală a puterii 
judecătoreşti, prin cultivarea integrităţii tuturor repre-
zentanţilor profesiei juridice.

Avem nevoie de o abordare comună şi de asumarea 
responsabilităţii tuturor juriştilor şi, în mod special, a 
judecătorilor în promovarea reformelor şi asigurarea in-
dependenţei Justiţiei, în vederea statornicirii unei socie-
tăţi democratice bazate pe drept. Sînt convins că numai 
continuînd să ne exercităm cu competenţă şi demnitate 
profesională atribuţiile de serviciu vom obţine suportul 
cetăţenilor şi al justiţiabililor – cu toţii interesaţi în ga-
rantarea drepturilor omului şi a Supremaţiei Legii.

În această zi plină de semnificaţie, urez tuturor ju-
riştilor un viitor luminos, fericire, prosperitate, împliniri 
vocaţionale şi noi succese în activitatea dificilă şi impor-
tantă pe care o desfăşoară. 

Ion MURUIANU,
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Stimaţi colegi,
Ziua Juristului este un eveni-

ment deosebit şi cel mai frumos 
prilej pentru a Vă felicita căldu-
ros, dorindu-vă multă sănătate, 
fericire personală, noi realizări 
în  opera de edificare a statului 
de drept la care contribuie în pri-
mul rînd absolvenţii facultăţilor 
de drept, indiferent ce profesie 
îmbrăţişează ulterior – fie de ju-

decător,  procuror, avocat, executor judecătoresc, grefier 
etc.

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii folo-
seşte această ocazie pentru a-şi exprima sentimentul de 
consideraţie faţă de judecători, acei care se află în prima 
linie a activităţii de o mare responsabilitate şi importan-
ţă – înfăptuirea actului de justiţie. Consiliul Superior al 
Magistraturii cunoaşte şi apreciază pe măsură munca 
Dumneavoastră, se implică activ întru a menţine şi a ridi-
ca prestigiul profesiei, autoritatea sistemului judecătoresc 
în aceste momente dificile, contînd şi sperînd  în triumful 
faptelor bune, a exemplelor demne de urmat.

Felicităm cu acest prilej şi veteranii corpului judecă-
toresc din ţara noastră, exprimîndu-le respectul, gratitudi-
nea, recunoştinţa pentru munca depusă, pentru meritele 
deosebite în dezvoltarea Justiţiei, dorindu-le cît mai mul-
tă vigoare, energie, căldură omenească din partea celor 
dragi, susţinere din partea autorităţilor.

Urări de bine, prosperitate, succese, realizări din cele 
mai frumoase în plan personal adresăm familiilor magis-
traţilor, care, prin înţelegere, răbdare, susţinere morală 
contribuie la integritatea lor, la promovarea în cariera 
profesională.

Vă dorim tuturor ca doar faptele bune să vă călăuzeas-
că, aspiraţiile  înălţătoare să vă stimuleze acţiunile spre 
izbîndă, aprecierea meritelor să vă încurajeze spre împli-
nirea scopurilor la care rîvniţi în societate şi în familie.

Nicolae tIMOFtI,
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Stimaţi colegi,
Cu prilejul Zilei Juristului, 

sînt onorat de a mă adresa către 
toţi cei care reprezintă Justiţia 
din Republica Moldova – sărbă-
toare care îi reuneşte pe juriştii 
din toate sferele de activitate, 
pentru a Vă transmite gînduri şi 
urări de împliniri profesionale.

Avem o profesie nobilă, care, 
în menirea ei esenţială, încearcă să realizeze şi să apere 
cîteva valori umane fundamentale: legalitatea, adevărul, 
dreptatea, moralitatea şi justiţia socială.

Pentru mulţi dintre noi a devenit şi un mod de viaţă, o 
profesiune de credinţă. Nici nu avem dreptul să pretindem 
ca, odată ieşiţi din birouri – să lăsăm la o parte îndatoririle 
noastre de luptători pentru drepturile omului.

Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, încrede-
rea acestuia în noi trebuie să reprezinte atributele definito-
rii şi indicatorii de maximă eficienţă a tuturor acţiunilor pe 
care le-am întreprins şi le vom întreprinde în viitor.

Din acest punct de vedere, afirm fără teama de a greşi 
că, în sensul larg, al răspunderilor faţă de viaţa socială şi 

economică a statului – Justiţia participă la guvernarea ţării. 
De altfel, aşa şi este percepută activitatea de justiţie de 
către populaţie şi opinia publică. 

Îmi exprim convingerea că activitatea cotidiană a Oa-
menilor Legii va fi la înălţimea încrederii şi aşteptărilor pe 
care statul şi societatea le au faţă de noi.

La ceas de sărbătoare profesională a juriştilor, per-
miteţi-mi să adresez cordiale felicitări şi sincere urări de 
sănătate: procurorilor, avocaţilor, judecătorilor, notarilor, 
profesorilor şi studenţilor facultăţilor de drept de la insti-
tuţiile de învăţămînt, tuturor celor care aspiră la profesia de 
jurist, precum şi reprezentanţilor societăţii civile, implicaţi 
în lupta pentru asigurarea Supremaţiei Legii.

Tuturor celor care s-au consacrat slujirii Adevărului le 
adresez, în nume personal, precum şi al întregului Corp de 
Procurori al Republicii Moldova, sincere gînduri de pre-
ţuire, forţe inepuizabile şi succese depline în impunerea şi 
statornicia spiritului de dreptate în toate compartimentele 
vieţii sociale.

Cu profund respect,

Valeriu ZUBCO,
Procurorul General al Republicii Moldova

Felicitări!
La 19 octombrie, comunita-

tea juriştilor din Republica Mol-
dova îşi celebrează sărbătoarea 
profesională – Ziua Juristului.

Încă înaintea erei noastre, 
poetul şi filozoful grec Pinda-
rus spunea că ,,dreptatea este 
fundamentul de neclintit al sta-
telor”. Acest străvechi adagiu 

şi-a păstrat pe deplin actualitatea şi în zilele noastre.
Meseria de jurist este una nobilă, de un înalt prestigiu 

social, dar în acelaşi timp comportă şi o înaltă doză de 
responsabilitate – aceea ca, prin prestaţia profesională, să 
dea substanţă noţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie 
a Legii şi să contribuie la edificarea unei societăţi guver-
nate de dreptate şi adevăr. De modul cum înţeleg cei care 
profesează dreptul să-şi exercite obligaţiunile, depinde şi 
încrederea societăţii în instituţiile statului. 

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

Le urez tuturor juriştilor să fie principiali şi consec-
venţi în activitatea importantă şi responsabilă pe care 
o desfăşoară. Citîndu-l pe filozoful şi împăratul roman 
Marcus Aurelius, vă îndemn ca în tot ceea ce faceţi să 
căutaţi Dreptatea şi în tot ceea ce gîndiţi să căutaţi Ade-
vărul.

Alexandru TĂNASE
Preşedintele Curţii Constituţionale

15 ani de la decretare
Stimați colegi,

Ziua Juristului 
îmi oferă prilej să vă 
exprim recunoștință 
pentru efortul pe care 
l-ați depus și devota-
mentul de care ați dat 
dovadă, alături de co-
legii Dumneavoastră, 
în exercitarea acestei 

complicate și, în același timp, extrem de responsabile 
profesii. 

Vreau, totodată, să vă aduc aminte despre rolul pe 
care îl aveți astăzi, într-o perioadă de profundă refor-
mă a întregului sistem de Justiție. Aceasta nu poate fi 
înfăptuită decît cu implicarea fiecăruia dintre Dum-
neavoastră – magistrați și avocați, notari și executori 
judecătorești, funcționari și universitari, precum și 
reprezentanți ai societății civile implicați în procesul 
de asigurare a Supremației Legii – în calitatea, pe 
care o dețineți, de promotori și apărători ai intereselor 
cetățenilor Republicii Moldova. Este o misiune nobi-
lă, dar care cere un grad de pregătire profesională și 
calități morale ireproșabile. 

Vă îndemn, deci, să nu renunțați nici pentru o cli-
pă la efortul de autoperfecționare, pentru ca împreună, 
cu ajutorul capacităților, cunoștințelor și integrității 
Dumneavoastră profesionale, să  reușim pe calea re-
formei în Justiție și să asigurăm, astfel, viitorul euro-
pean al țării noastre. 

Vă aduc sincere felicitări și vă doresc numai succese. 
Cu deosebit respect,

Oleg eFRIM,
Ministrul Justiției
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Stimaţi colegi jurişti,
Toate profesiile, odată ce aces-

tea există de milenii, sînt necesare. 
Depinde doar de măiestria şi profe-
sionalismul cu care sînt practicate. 
Dintotdeauna domeniul juridic a 
fost unul imperios necesar pentru 
echilibrarea lucrurilor în societate. 
Altfel, ar fi tronat haosul, violenţa şi 

nedreptatea. În ultimii ani şi la noi în ţară se pune tot 
mai mare preţ pe corectitudinea şi exprimarea adevă-
rului juridic. Ies în evidenţă persoanele oneste, care nu 
se lasă intimidate, şantajate şi influenţate politic, lucru 
care e bine de remarcat. Pentru că uneori în goana după 
senzaţional, sînt laolaltă criticaţi, şi cei cu o abordare 
mai permisivă în luarea deciziilor ferme. De aceea e 
oportun să se facă onest departajările  în aceste timpuri 
cînd Justiţia parcurge un proces dificil de reformare, şi 
conştientizăm că va fi unul de durată, dar la care trebuie 
sa ne asociem cu toţii, cu maximă responsabilitate.

La mulţi ani Vă urez tuturor cu ocazia Zilei Juristu-
lui! Să aveţi sănătate, bucurii în familiile Dumneavoas-
tră şi realizări concludente în domeniul juridic.

Cu profund respect, 

Ion DrUŢĂ,  
Preşedintele Asociaţiei  

Judecătorilor  din Moldova

Stimaţi jurişti,
Cu prilejul Zilei Juristului, In-

stituţia Naţională a Ombudsmanului 
– Centrul pentru Drepturile Omului 
din Moldova Vă adresează sincere 
felicitări însoţite de urări de bine 
şi succese  în activitatea pe care o 
desfăşuraţi.

Juriştii sînt factorul uman de-
cisiv al unei societăţi democratice. 

Ei contribuie prin munca lor la consolidarea  statu-
lui nostru,   dînd dovadă de spirit de abnegaţie şi de-
votament, întru respectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, spre înfăptuirea Justiţiei pe baza principiilor 
democratice, caracteristice unui stat de drept.

Cu ocazia zilei profesionale, adresăm tuturor 
juriştilor din Republica Moldova, urări de sănătate, 
prosperitate, realizări, succese şi împliniri remarcabi-
le în activitatea desfăşurată.

Cu înaltă consideraţiune, 
Anatolie MUNteANU, 

Directorul Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova

 

Uniunea Juriștilor din Moldova – 
10 ani de la fondare

Stimaţi colegi,
Judecătorii, procurorii, avocaţii,  

consultanţii juridici, notarii, profe-
sorii de la facultăţile de drept  sînt 
reprezentanţi ai  uneia dintre cele 
mai nobile profesii sociale –  drept 
şi  jurisprudenţă. Le transmitem  tu-
turor şi pe această cale, cele mai ale-
se urări de fericire, de succes şi de 

bine cu ocazia Zilei Juristului. Le dorim sănătate şi îm-
pliniri, ani buni şi mai puţine rătăciri, să fie conştienţi că 

„pe-un cîntar stau mintea, limba, sfatul bun şi iubitor, dar 
numai  judecata dreaptă stă deasupra tuturor”.  Aceasta 
a fost şi trebuie să ne rămînă deviza în activitatea coti-
diană, dacă vrem ca focul inimii să-l ţinem treaz şi tînăr 
peste toate, fiindcă numai astfel vom semăna credinţa şi 
vom spori binele, vom creşte oameni oneşti care nu sea-
mănă vorbe în vînt, dar vor fi cu ţinere de cuvînt.

La mulţi ani buni!

Gheorghe AMIhAlAChIOAIe, 
Preşedintele Uniunii Avocaţilor

Stimaţi membri ai Uniunii 
Juriştilor 

din Moldova,
Zece ani de activitate, uniți  de ace-

leaşi ambiţii  profesionale, s-au scurs în 
clepsidra timpului!

E mult, e puțin?!
Dumneavoastră, cei de la Uniunea 

Juriştilor din Republica Moldova ştiţi 
mai bine.

Cert e că aţi reuşit să vă impuneţi proiectele, care au 
contribuit la schimbarea lucrurilor în mai bine, în dome-
niul pe care îl profesăm. 

Va transmitem urări sincere de sănătate, prosperitate 
şi munca să nu vă fie povară, ci confort şi bucurie a îm-
plinirii.

În familii să aveţi parte de armonie şi înţelegere.
Cu înaltă preţuire,

Ion DrUŢĂ, 
Preşedintele Asociaţiei 

Judecătorilor din Moldova  

Stimaţi membri 
ai Uniunii Juriştilor 

din Moldova,
În acest an, de intense ac-

ţiuni reformatoare, sărbăto-
rim un deceniu de la fondarea 
Uniunii Juriştilor din Repu-
blica Moldova, eveniment ce 
constituie un reper de refe-

rinţă în istoria statului nostru, dar şi de o semnificaţie 
deosebită pentru instituţiile şi profesioniştii care par-
ticipă la înfăptuirea actului de justiţie.

Crearea unei structuri unice, care a reunit jurişti, 
indiferent de apartenenţa lor departamentală, a con-
tribuit real şi efectiv la consolidarea tuturor forţelor 
juridice din ţară, capabile să apere drepturile omului. 
Astfel, într-o perioadă relativ scurtă de timp, Uniunea 
Juriştilor a izbutit să realizeze conceptul de transfor-
mare a Republicii Moldova într-un stat de drept, să 
promoveze în societate prerogativele profesiei de ju-
rist şi ale ştiinţei juridice.

Nu pot să nu remarc aportul extraordinar pe care 
Uniunea Juriştilor l-a adus în procesul de reformare a 
instituţiilor de drept, la formarea unui mecanism juri-
dic eficient, racordat la legislaţia naţională şi cea in-
ternaţională, la propagarea cunoştinţelor juridice prin 
diverse conferinţe ştiinţifice şi practice.

În cei 10 ani de la fondare, Uniunea Juriştilor s-a 
angajat plenar în acţiuni ce vizau excluderea oricăror 
imixtiuni în activitatea organelor de ocrotire a norme-
lor de drept, fapt care a permis implementarea princi-
piului Supremaţiei Legii, fără de care un stat democra-
tic este de neconceput.

Îmi exprim convingerea că activitatea Uniunii Ju-
riştilor din Moldova se va bucura de tot suportul statu-
lui şi al societăţii, pentru a continua să se afirme ca un 
domeniu dinamic şi creator de valori, capabile să dea 
o nouă identitate Republicii Moldova. 

La ceas de sărbătoare, în numele Procuraturii Repu-
blicii Moldova şi al meu personal, adresez tuturor mem-
brilor Uniunii Juriştilor, sincere şi cordiale felicitări cu 
prilejul aniversării a 10 ani de la fondare, însoţite de 
urări de sănătate, forţe inepuizabile şi succese tot mai 
importante în realizarea obiectivelor scontate –  întru 
binele Dreptăţii, prin şi pe bază de Lege.

Cu profund respect,
Valeriu ZUBCO

Procurorul General al Republicii Moldova

(Continuare în pag. 4)

v Mesaje de felicitare

Felicitări adresate 
tinerilor jurişti

Profesia de jurist este o profesie 
nobilă, ce a avut importanţă covîrşi-
toare pe parcursul istoriei, iar astăzi 
continuă să fie una dintre cele mai 
solicitate din societatea noastră. 

Anul 2011 se face remarcabil prin 
aniversarea a 15 ani de la decretarea 
sărbătorii profesionale – Ziua Juristu-

lui și a 10 ani de la fondarea oficială a Uniunii Juriștilor din 
Moldova (UJM).

Printre scopurile prioritare ale UJM se numără ridicarea 
nivelului de cultură și conștiință juridică a societății, ela-
borarea de propuneri și recomandări adresate organelor de 
stat privind perfecționarea cadrului legislativ, dezvoltarea 
relațiilor dintre juriștii din diferite generații atît din țară, cît 
și din străinătate, organizarea a diverse conferințe, mese ro-
tunde, seminarii juridice etc.

Un rol aparte în activitatea organizaţiei îi  revine Depar-
tamentului Tineret al Uniunii Juriștilor. Aici, se merită a fi 
remarcate colaborarea cu seniorii organizației, organizarea 

dezbaterilor pe diverse tematici juridice în cadrul Consiliu-
lui Științific de Tineret, organizarea și participarea la diferite 
mese rotunde și conferințe științifice. Printre activităţile cele 
mai importante din ultimii ani pot fi evidențiate conferințele: 

,,Statutul social-juridic al tînărului în RM” (2008), ,,Respon-
sabilitatea juristului în societatea contemporană” (2009), 

,,Drepturile omului într-un stat suveran” (2010), ,,Perspecti-
vele dezvoltării tînărului jurist” (2011) ş.a.

Indubitabil, profesia de jurist înzestrează un tînăr spe-
cialist cu aptitudini de analiză profundă şi abilităţi necesare 
de a face faţă provocărilor vieţii materiale din societate. Şi 
este de datoria noastră, a tinerilor, să manifestăm ambiție și 
perseverență pentru dezvoltarea valorilor juridice și morale 
în societate. 

Aflîndu-ne în preajma sărbătorii profesionale Ziua Ju-
ristului, exprim sincere felicitări tuturor reprezentanților 
acestei nobile dar şi responsabile profesii, în mod special, 
celor aflați la început de cale. Vă doresc tuturor să mergeţi 
pe calea dreptății și să fiţi puternici în promovarea valorilor 
juridice în țara noastră. 

Vladimir PAlAMARCIUC,
Preşedintele Biroului Permanent 

Studenţesc al Uniunii Juriştilor  din Moldova

F e l I C I t A R e

Î n fiecare toamnă  marcăm sărbătoarea profesiona-
lă – Ziua Juristului. Înscrierea  acestui eveniment 

în cadrul sărbătorilor profesionale constituie neîndoiel-
nic un semn luminos pentru toate categoriile de jurişti, 
care  aduc o contribuţie importantă la promovarea, con-
solidarea şi apărarea principiilor statului de drept.

E semnificativ şi faptul  că în aceste zile sărbătorim 
un deceniu de la constituirea Uniunii Juriştilor din Re-
publica Moldova din care fac parte şi notarii.În această 
perioadă de timp, organizaţia în cauză şi-a demonstrat 
viabilitatea şi utilitatea sa. Membrii Uniunii Juriştilor 
sînt oameni cu o  experienţă bogată de viaţă, profesi-
onişti notorii, experţi în diverse domenii ale dreptului.
Uniunea Juriştilor participă direct la soluţionarea unor 
probleme existente în afirmarea Republicii Moldova ca 
stat de drept, prin organizarea şi desfăşurarea la un ni-
vel înalt a conferinţelor ştiinţifice, seminariilor cu par-
ticiparea savanţilor cu renume din ţară  şi din spaţiul 
european.

 La această aniversare, Uniunea Notarilor din Repu-
blica Moldova   vine cu cele mai sincere felicitări pen-
tru toţi juriștii din țară, dorindu-le sănătate, încredere în 
forțele proprii, izbîndă şi realizarea unor planuri măreţe 
sub semnul dătător de speranţe ale idealului creator. 

Cu respect,
             tatiana UNGUReANU,
Рreşedintele Uniunii Notarilor 

din Republica Moldova
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–  Domnule Dumitru 
Postovan, în fiecare 
an, la 19 octombrie, 
comunitatea juriştilor 
din Republica Moldo-
va își sărbătoreşte ziua 
profesională. Acum 15 
ani, primul preşedinte 
al ţării a decretat Ziua 
Juristului. Care este 
semnificaţia acestui 
eveniment în opinia 
dumneavoastră?

–  Vreau să pornesc de la 
faptul că fiecare profesie este 
importantă în ţară, altfel ea 
nu ar exista. Fiecare dintre 
aceste profesii este, într-un 
fel sau altul, însemnată prin-
tr-o zi anumită, sărbătorită 
la o dată concretă. În ceea 
ce priveşte Ziua Juristului, 
dacă s-a ajuns la concluzia 
că ar fi bine să fie însemnată 

„cu roşu” în calendar, aceasta 
vorbeşte despre atitudinea 
statului faţă de profesia re-
spectivă. Este incontestabilă 
profesia de jurist mai ales 
într-un stat de drept, pe care 
rîvnim să-l construim, iar 
rolul juristului în acest sens, 
şi totodată, în apărarea drep-
turilor şi libertăţilor omu-
lui, e greu de supraapreciat. 
Din aceste considerente, 15 
ani în urmă, dînd apreciere 
înaltă acestei activităţi, pre-
şedintele statului de atunci, 
Mircea Snegur, a decretat 
această zi. De fapt, atunci 
a fost numită Ziua Justiţiei. 
Mai apoi, preşedintele Petru 
Lucinschi a transformat-o în 
Ziua Profesională a Juristu-
lui. Şi de atunci, colectivi-
tatea de jurişti din ţară mar-
chează această zi.

– Pentru a deveni 
jurist, este nevoie şi 
de un pic de talent sau 
această meserie o poate 
îmbrăţişa oricine?

– Fără talent în general nu 
există meserie. Ai s-o faci, 

dar pur şi simplu din topor 
sau pentru că eşti angajat la 
serviciu şi primeşti salariu. 
Nu fiecare poate scrie ver-
suri. La fel, dacă nu ai talent 
nu poţi compune muzică. 
Nu ştiu de ce se consideră 
că jurist ar putea deveni ori-
cine, că e suficient a absolvi 
facultatea de drept, a primi 
diploma şi atît. Este o gre-
şeală, pentru că şi aici se 
cer nişte calităţi pe care nu 
fiecare le posedă. În primul 
rînd, trebuie să iubeşti ade-
vărul, şi nu doar să-l iubeşti, 
să-l cauţi, să lupţi pentru el 
şi să-l aperi. Dacă un jurist 
nu simte această necesita-
te, dacă ea nu se manifestă 
drept o cerinţă internă de a 
căuta dreptatea, îi va fi foar-
te greu să-şi facă meseria, îşi 
va îndeplini obligaţiunile 
doar formal. Sînt foarte mul-
ţi oameni pentru care profe-
sia de jurist este o chemare a 
sufletului. Pe aceştia trebuie 
să-i căutăm, să-i selectăm. 
Sînt de acord, nu poţi să-i 
interzici cuiva să meargă 
la facultatea de drept dacă 
vrea juridică. Chiar mă mir 
de fluxul atît de mare al 
tinerilor care aleg anume 
acest domeniu. Mulţi dintre 
ei nici nu au de gînd să lu-
creze pe specialitate, alţii ar 
dori să studieze, dar nu au 
posibilitatea. Din această 
masă trebuie să-i alegem pe 
cei care cu adevărat au po-
tenţialul de a deveni jurişti.

– Conturaţi portre-
tul unui jurist profesio-
nist. Ce calităţi disting 
această profesie de al-
tele?

–  Dacă omul îşi face bine 
meseria, corespunde cerin-
ţelor, atunci se spune că este 
un bun profesionist. La fel 
precum un constructor este 
bun dacă îşi face bine mese-
ria, aşa şi un frizer, un profe-

sor sau un medic. Juriştii, în 
afară de aceste criterii, tre-
buie să mai posede şi nişte 
aptitudini pentru profesia pe 

care şi-au ales-o. 
Aceştia trebuie să 
corespundă celor 
patru momente: să 
lupţi, să cauţi, să 
descoperi şi să nu 
renunţi, să nu laşi 
mîinile în jos. Pen-
tru un jurist este 
fundamental să 
cunoască legea, în 
caz contrar, nu se mai poate 
numi jurist. Dar e prea pu-
ţin să o cunoască. El trebuie 
să ştie cum poate fi aplica-

tă aceasta în cazul concret, 
care e mult mai bogat şi mai 
complicat decît ceea ce scrie 
în lege. Omul vine să caute 

dreptate aşa cum o înţelege 
el şi dacă legea e de partea 
lui, trebuie să i-o faci, dacă 
nu, trebuie să-i explici. Ca 

şi medicul, reprezentantul 
justiţiei rezolvă probleme 
importante pentru o persoa-
nă concretă, şi nu numai, dar 

şi pentru un colectiv, chiar 
şi pentru societate în între-
gime. Una din regulile ju-
ristului este să nu dăuneze, 

chiar dacă aceasta nu este 
fixată undeva anume, ca 
în cazul medicilor, în Jură-
mîntul lui Hipocrate. Însă, 
Legea are rolul de a ajuta, şi 
nu de a fi folosită pentru a 
dăuna. Toate aceste aspecte 
se capătă odată cu anii, cu 
experienţa. 

– Am observat că 
asemuiţi profesia de 
jurist cu cea de medic. 
Care sînt tangenţele  
între acestea?

– Dacă medicul lecuieşte 
trupul omului, atunci juris-
tul îi tratează sufletul, soci-
etatea în întregime, iar un 
individ aparte, fără doar şi 
poate, dacă îl învaţă cum 
trebuie să se comporte, îl 
ajută cînd îi este greu. Dacă 
o persoană a venit în instan-
ţa de judecată şi se plînge 
că i se face o nedreptate, şi 
caută dreptatea, înseamnă 
că are încredere în puterea 
legii, în statul în care tră-
ieşte şi desigur, în cei care 
îndeplinesc această profe-
sie. În caz contrar, nu va mai 
veni nimeni, de altfel, ca şi 
la un medic neprofesionist. 
În societate, organele de 
drept judiciare sînt adesea 
criticate, pentru că cetăţenii 
nu-şi găsesc dreptatea. Aici 
trebuie de menţionat însă, 
şi cealaltă parte a monedei: 
fiecare cu dreptatea sa. 

– În ultimii ani, tot 
mai mulţi tineri aleg să 
studieze dreptul. Acum, 
a avea studii juridice 
este în vogă. Cum apre-
ciaţi acest lucru?
– Într-un timp relativ 

scurt s-au schimbat pre-
ferinţele, absolvenţii nu 
se mai duc la matematică, 
chimie, de care la fel are 

nevoie societatea. Întrade-
văr, pentru o parte dintre 
tinerii care aleg facultatea 
de drept, a fi jurist este mai 

,,Pentru a deveni jurist trebuie să iubeşti 

adevărul, şi nu doar să-l iubeşti, să-l ca-

uţi, să lupţi pentru el şi să-l aperi şi să nu 

renunţi, să nu laşi mîinile în jos”.

SUPrEMAȚIA  LEGII – rEGULA  DE  AUr  A  JUrISTULUI
(Interviu cu Dumitru Postovan, preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 

de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei, membru al Consiliului de administrație al UJM)

Stimaţi colegi,
În viaţa fiecăruia dintre noi, probabil s-a 

întîmplat măcar o dată să avem vreun contact 
cu juriştii – o profesie atît de respectabilă.  A 
fi jurist este o mare onoare, dar, în acelaşi 
timp, o responsabilitate enormă. Pe de altă 
parte, într-o oarecare măsură, noi toţi sîntem 
jurişti, chiar dacă nu avem diplomă corespun-
zătoare. Fără să cunoşti legile şi drepturile pe 
care le ai, nu poţi deveni om de afaceri, conta-
bil, auditor, manager de succes şi nici nu poţi 

îmbrăţişa alte profesii. Munca unui jurist constă în a asigura corec-
titudinea şi justiţia în societate, a crea un mecanism stabil pentru 
punerea în aplicare a normelor juridice în activitatea autorităţilor 
publice. Remarcăm contribuţia inestimabilă a juriştilor naţionali la 
îmbunătăţirea culturii juridice a cetăţenilor Republicii Moldova.

Felicităm din suflet colegii şi prietenii noştri dragi cu ocazia 
Zilei Juristului şi le dorim multă dăruire, devotament, succese pro-
fesionale, stare bună de sănătate, prosperitate, pace, mulţumire în 
toate şi multe alte binecuvîntări pe care le aşteaptă!  

teodor CârNAŢ,
Avocat, doctor habilitat în drept,

Director Executiv al Comitetului Helsinki pentru 
Drepturile Omului

Felicitări!
Sincere felicitări şi urări de 

bine adresez tuturor membrilor 
Uniunii Juriştilor din Moldova 
cu ocazia împlinirii a 10 ani de 
la fondarea acestei importante 
organizaţii.  Crearea Uniunii 
Juriştilor în 2001, în frunte cu 
doctorul şi profesorul universi-
tar Gheorghe Avornic, care pe 
parcursul acestor 10 ani a ocu-

pat funcţia de preşedinte, organizarea mai multor 
conferinţe, seminarii, mese rotunde a permis tuturor 
juriştilor din ţară să se cunoască mai bine unul pe al-
tul, să-şi unească eforturile în îndeplinirea funcţiilor 
de serviciu, să facă schimb de experienţă, inclusiv 
în paginile ziarului „Dreptul”, care de altfel, repre-
zintă un bun al organizaţiei şi constituie un aport în 
procesul de educare juridică a populaţiei.

Nu în ultimul rînd, îi felicit cordial pe toţi juriştii 
din Republica Moldova cu ocazia sărbătorii profesi-
onale – Ziua Juristului. Decretarea acestei sărbători 
are o mare importanţă, pentru noi juriştii, deoarece 
a ridicat autoritatea profesiei de jurist în opinia pu-
blică, în societate.

Practicînd profesia de jurist din 1962 m-am con-
vins că, juristul în calitate de Om al Legii trebuie, el 
însuşi, să respecte strict Legea, să apere drepturile 
şi interesele legitime ale cetăţenilor, să muncească 
în permanenţă şi, totodată, să participe la diferite 
cursuri de perfectare profesională.

Cu ocazia Zilei Juristului, îi felicit pe toţi colegii, 
profesorii, doctori în drept, conferenţiari din cadrul 
Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministe-
rului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi în 
special, adresez urări de bine conducerii academiei, 
domnului Simion Carp, doctor, conferenţiar, colo-
nel de poliţie.

Exprim sentimente de profund respect faţă de 
domnii  Gheorghe Avornic, Igor Dolea, savanţi, ju-
rişti cu renume, Alexei Barbăneagră, Trofim Carpov, 
Mihail Bîrgău şi mulţi alţii, care prin autoritatea şi 
experienţa lor sînt un bun exemplu pentru viitorii 
tineri jurişti.

         Vasile FlOReA, 
doctor în drept,  profesor la Catedra 
Drept penal a Academiei  de  Poliție

„Ştefan cel Mare” a MAI al R.M

v Mesaje de felicitare
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mult o modă. Există şi un 
alt motiv. Mulţi studenţi  
spun că odată ce obţin studii 
juridice, li se deschid mai 
multe uşi, nu este neapărat 
să fii jurist sau să lucrezi în 
organele de drept. Unii aleg 
jurisprudenţa considerînd 
că ar putea ocupa şi postul 
de conducător al unei între-
prinderi sau instituţii. Mulţi 
cred că poţi activa şi în alte 
direcţii şi aici este şi latura 
pozitivă. În orice domeniu 
ai activa, dacă Legea stă 
în capul mesei, atunci se 
conturează ceea ce dorim 
să avem, un stat de drept. 
Un astfel de profesionist nu 
va încălca nici legea şi nici 
drepturile omului care acti-
vează în acelaşi colectiv.  

– Care este calea spre 
a deveni un bun jurist, 
începînd cu depunerea 
actelor la facultatea de 
drept?  

– Nu putem încredinţa 
oricui posibilitatea ca, din 
numele Legii, al statului, al 
societăţii, să facă dreptate, 
dacă nu ştie ce înseamnă 
aceasta şi nu ştie cum s-o 
facă. Instruirea iniţială se 
face la instituţia superioară 
de învăţămînt. Înmînarea 
diplomei de licenţă oferă 
doar şansa de a fi angajat 
în cîmpul muncii, dar pînă 
a deveni jurist cu adevărat 
se cere foarte mult timp şi 
enorm de multă muncă. În 
calitatea mea de preşedinte 
al Comisiei de Stat la exa-
mene de licenţă pot să spun 
că sînt foarte mulţi studenţi 
buni, care au cunoştinţe pro-
funde, teoretice desigur, şi 
ar fi bine ca ei să nimereas-
că pe un cîmp fertil, favora-
bil, pentru a putea aplica în 
practică aceste cunoştinţe. 
Mai departe, profesionalis-
mul creşte pe sectorul con-
cret şi este foarte important 
ca tinerii să aibă posibilita-
tea să fie angajaţi în cîmpul 
muncii, şi nu la nimereală, 
ci acolo unde consideră că 
ar putea face o treabă bună. 
Greşesc cei care cred că 
dacă au absolvit instituţia  
de învăţămînt superior pot fi 
angajaţi în orice organ. Nu 

oricine are diplomă poate să 
fie procuror, judecător, avo-
cat sau poliţist etc. Fiecare 
trebuie să-şi găsească nişa, 
ce-i este mai aproape sufle-
tului. Iar dacă mai şi iubeşti 
acest lucru, deja nu ţi se 
pare atît de complicat. Din 
păcate, la noi aceste lucruri 
încă nu sînt pe larg dezvol-
tate, nu şi-au găsit susţinere 
în societate, în conducerea 
ţării. Din acest motiv, 10 
ani în urmă, a fost consti-
tuită Uniunea Juriştilor din 
Moldova, printre activităţi-
le de bază ale căreia este, pe 
lîngă promovarea carierei 
de jurist, şi ridicarea profe-
sionalismului juriştilor.

– Pentru că aţi men-
ţionat despre Uniunea 
Juriştilor din Moldova, 
care în această toamnă 
împlineşte frumoasa 
vîrstă de 10 ani, vă mai 
amintiţi primii paşi ai 
uniunii?

– UJM a fost constituită 
dintr-a treia tentativă, după 
ce primele două, în 1989 şi 
în 1998, au eşuat. În 2001, a 
fost, în sfîrşit, fondată UJM, 
am întărit statutul şi obiecti-
vele. Ca şi în anul trecut, la 
Palatul Republicii a venit 
conducerea ţării, s-au vorbit 
cuvinte frumoase. Era un 
entuziasm mare atunci, din 
toate raioanele Moldovei au 
venit jurişti reprezentanţi ai 
diferitor sectoare de activi-
tate, care şi-au exprimat în-
crederea că uniunea va exis-
ta şi îşi va extinde activitatea 
pe tot cuprinsul ţării. Şi noi 
credeam că iată-iată va lua 
amploare această mişcare. 
În statut este stipulat că tre-
buie să avem şi organizaţii 
teritoriale, dar acest lucru 
aşa şi nu s-a mai reuşit, iar 
cauze sînt mai multe.

– Pe parcursul unui 
deceniu de activitate, 
UJM a organizat mai 
multe conferinţe, chiar 
şi la nivel internaţi-
onal. Ce subiecte au 
fost abordate în cadrul 
acestora?

– De la înfiinţare şi pînă 
în prezent, UJM a pus în dis-
cuţie probleme fundamenta-

le cu care se confruntă statul. 
Prima conferinţă practico-
ştiinţifică internaţională, or-
ganizată în aprilie 2002, a 
avut tema „Pregătirea juris-
tului”. Atunci a fost adoptat 
un concept care a fost, apoi, 
aprobat şi printr-o hotărîre 
de Guvern. Altă conferinţă 
a abordat „Construirea sta-
tului de drept”. În toţi aceşti 
ani au fost examinate pro-
bleme pentru care organele 
de stat nu au timp şi soluţi-
onarea cărora revine anume 
UJM, probleme legate de 
independenţa puterii judici-
are, de drepturile omului şi 
protejarea acestora, rolul ju-
riştilor în societate, cultura 
juridică a societăţii, comba-
terea corupţiei, conştiinţa ju-
ridică, învăţămîntul juridic 
inclusiv în şcolile generale. 
UJM i-a revenit şi rolul de a 
consemna 10 ani de la adop-
tarea Constituţiei Republicii 
Moldova.

– Există aspecte care 
nu vă mulţumesc pe de-
plin referitoare la acti-
vitatea UJM?

– În primul rînd, o bună 
parte din jurişti îşi pun între-
barea: „Dacă devin membru 
al UJM, ce am din asta?”. Şi 
dacă nu găsesc un interes 
pentru sine, atunci nici nu 
acceptă. Pe de altă parte, 
există Uniunea Avocaţilor, 
a Procurorilor, Asociaţia 
Judecătorilor, a Notarilor, şi 
cei care sînt membri ai aces-
tor organizaţii spun că nu 
mai simt necesitatea să ade-
re şi la UJM. Da, e adevărat, 
dar ei rezolvă probleme pur 
departamentale. În aceşti 10 
ani de la înfiinţare, UJM a 
examinat probleme majore 
pentru societate, care vi-
zează fiecare din asociaţiile 
enumerate mai sus în parte. 
În al doilea rînd, măsurile 
pe care le întreprinde UJM 
sînt finanţate din cotizaţiile 
noastre, ale membrilor, mai 
mult din banii preşedintelui, 
domnul Gheorghe Avornic. 
Mai mult, nu avem azi un 
sediu unde să poată veni 
jurişti din toate domeniile 
şi colţurile republicii pen-
tru a discuta, o locaţie des-

pre care să ştie că este casa 
UJM, în care să hotărască 
nu probleme departamenta-
le, ci majore.

– În ce măsură UJM 
colaborează cu autori-
tăţile centrale şi cu in-
stituţiile statului?

– Conlucrarea cu organe-
le de stat este unul din prin-
cipiile activităţii UJM. Noi 
dezbatem subiecte extrem 
de importante şi vrem ca 
acestea nu doar să fie discu-
tate, şi să fie formulate nişte 
concluzii şi recomandări, 
dar şi ca aceste recomandări 
să fie puse în aplicare. Da, 
avem susţinere din partea 
unor ministere. Cu organe-
le de drept conlucrăm mai 
intens, dar, cu părere de 
rău, nu de fiecare dată gă-
sim această înţelegere şi nu 
de fiecare dată, factorii de 
decizie dau curs solicitărilor 
şi invitaţiilor noastre. Cîţiva 
ani în urmă, Parlamentul a 
adoptat o hotărîre de con-
lucrare cu societatea civilă. 
UJM şi-a exprimat acordul 
şi a propus chiar şi un plan 
de acţiuni în acest sens, dar 
nici o reacţie. Mai tîrziu şi 
Guvernul a venit cu aceeaşi 
propunere. UJM nu a fost 
invitată niciodată. Noi ba-
tem în uşă, noi vrem, putem 
face, dar totodată, avem ne-
voie de susţinerea lor. Pentru 
unele proiecte este nevoie şi 
de susţinere financiară. 

– Cum contribuie 
UJM la îmbunătăţirea 
imaginii profesiei de 
jurist?

– Juriştii se conving că au 
posibilitatea, în primul rînd, 
să vină să discute probleme-
le fundamentale pentru soci-
etate şi care nu pot fi amîna-
te. În al doilea rînd, în cadrul 
întrunirilor se propun dife-
rite iniţiative, recomandări. 
Toate acestea sînt sintetizate, 
generalizate, tot ce discutăm 
şi concluziile la care ajun-
gem le transmitem conduce-
rii ţării. Din păcate, nu prea 
observăm reacţii. Conside-
răm că dacă aceste subiecte 
ar fi abordate mai amplu, de 
pe alte poziţii, atunci şi ati-
tudinea va fi alta. 

– În acest context, 
ce mesaj aţi transmite 
conducerii de vîrf a sta-
tului?

– Vrem să le spunem con-
ducătorilor de azi ai statului 
că potenţialul UJM este unul 
colosal, şi ar putea conta pe 
noi într-o măsură mult mai 
mare. I-am putea ajuta la 
abordarea multor probleme, 
mai ales că ei pur şi simplu 
nu au timp pentru aceasta. 
Este nevoie de un pic mai 
multă atenţie din partea con-
ducerii, care este preocupată 
de alte probleme. Important 
e să nu mimăm conlucrarea 
cu societatea civilă. Acum 
sîntem în pragul demarării 
unei noi reforme în dome-
niul justiţiei şi sperăm că şi 
problemele enumerate mai 
sus îşi vor găsi reflectare 
în acest context, iar UJM, 
la rîndul său, va participa 
activ la promovarea acestei 
reforme.

– În presă se vehicu-
lează că unii politicieni 
încearcă să influenţeze 
reprezentanţii justiţiei. 
Va veni oare momentul 
cînd vor lua sfîrşit aces-
te tentative de exerci-
tare a presiunii asupra 
judecătorilor, procuro-
rilor, avocaţilor?

– Aici trebuie să specifi-
căm unele momente. Con-
ducerea ţării trebuie să con-
lucreze, inclusiv cu organele 
de drept şi instanţele de ju-
decată. Sigur că autorităţilor 
le aparţine vectorul într-un 
domeniu sau altul, inclusiv 
cel politic, juridic etc. Ele 
trasează sarcinile, priorită-
ţile ş.a. Important este, însă, 
că nu au dreptul să influen-
ţeze luarea unor decizii con-
crete. Juristul trebuie să se 
conducă de buchia legii şi 
nu de ceea ce vrea politicia-
nul.  Peste tot în lume există 
această încercare. Juristul 
trebuie să reziste tentaţiei, 
să zică NU atunci cînd i se 
cere să facă ceva contra le-
gii, să aibă puterea să refuze. 
Noi trebuie să ne supărăm 
nu doar pe factorul politic, 
ci şi pe juriştii care merg la 
compromis cu propria con-

ştiinţă şi se lasă influenţaţi.
– Să revenim la cetă-

ţeni, în beneficiul căro-
ra este îndreptată acti-
vitatea oricărui jurist. 
Cum apreciaţi cultura 
juridică a societăţii în 
acest moment?

– Nu o avem, dacă ea nu 
este între jurişti, şi nici poli-
ticienii încă nu o au formată, 
atunci ce putem cere de la 
populaţie? În conferinţa or-
ganizată de UJM la subiectul 
dat, am propus mai multe 
măsuri în acest sens, care, 
din păcate, nu au fost rea-
lizate. Omul va fi pedepsit 
chiar dacă spune că nu a cu-
noscut legea. Nu trebuie să 
uităm că necunoaşterea legii 
nu te absolvă de pedeapsă. 
Dar tot noi trebuie să creăm 
şi posibilităţi ca cetăţeanul 
de rînd să o cunoască. Pri-
măriile din sate, din raioane, 
primesc doar Monitorul Ofi-
cial şi acela stă în praf. Cum 
a fost primit de la Oficiul 
Poştal nu l-a mai deschis ni-
meni să-l citească. Atunci de 
unde poate omul simplu să 
cunoască legea? 

– De ce se încalcă atît 
de des drepturile omu-
lui în Republica Moldo-
va şi cum s-ar schimba 
lucrurile dacă Legea ar 
sta în capul mesei întot-
deauna? 

– Evident, pentru că omul 
nu-şi cunoaşte drepturile. 
Dacă nu ştie despre exis-
tenţa drepturilor sale, atunci 
cum poate un cetăţean să şi 
le apere? Aceasta deja este o 
problemă în contextul cultu-
rii juridice a populaţiei. Dar 
cum să formăm atunci con-
ştiinţa juridică? Fără toate 
aceste aspecte delicate nu 
putem visa la o societate să-
nătoasă. Însă numai poziţia 
civică a fiecărui membru al 
unei societăţi sănătoase con-
tribuie la edificarea unui stat 
de drept, pe care ni-l dorim 
atît de mult. Iar pentru ca 
un stat de drept să fie viabil, 
este absolut necesar ca fieca-
re cetăţean să cunoască legea 
şi să o respecte.

Vă mulțumesc!
 lilia DUMINICA

P arlamentul va examina, în cadrul uneia dintre şedinţele viitoare, 
Proiectul de Lege cu privire la protejarea patrimoniului cultural 

imaterial. Documentul a fost dezbătut, pe 11 octombrie, în cadrul Co-
misiei parlamentare pentru Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport 
şi Mass-Media. 

Pînă în prezent, Moldova nu are o lege specială care să protejeze 
patrimoniul cultural imaterial. Se are în vedere cultura, tradiţiile şi obi-
ceiurile naţionale.  Cu atît mai mult că, ţara noastră a ratificat, acum 6 
ani,  Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial, adoptată în 2003. Chiar dacă este parte la convenţie, Republi-
ca Moldova nu poate înainta un element al patrimoniului cultural imate-

rial pentru a fi inclus în lista patrimoniului UNESCO. Şi asta pentru că 
nu dispunem de un cadru legislativ în acest sens.  Din 2003, un şir de 
state au făcut, deja acest lucru.

De doi ani, Ministerul Culturii din Moldova împreună cu Ministe-
rul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României lucrează asupra ela-
borării dosarului de patrimoniu cultural imaterial „Colindatul în ceata 
de bărbaţi”, pentru a propune ca  acest element să fie înscris în lista 
UNESCO. Pentru a fi acceptat, legea urmează a fi aprobată. Ulterior, 
va fi creat un Registru al elementelor patrimoniului cultural imaterial, 
iar cele care vor fi înscrise în acesta vor  căpăta statut de protejare din 
partea statului.

Noi reguli la 
Curtea 

Constituţională 
Curtea Constituţională şi-a 

schimbat metoda de lucru. De 
acum înainte, deciziile nu vor fi 
luate imediat după şedinţe, ci abia 
peste o săptămînă. Noua practică 
a fost impusă de către Alexandru 
Tănase, preşedintele Curţii Consti-
tuţionale. 

Pronunţarea părţii decizionale 
se va face atunci cînd va exista şi 
textul integral al hotărîrii, redac-
tat pentru publicare în „Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova”. 

„Acest lucru va permite atît părţilor 
participante în proces, cît şi presei, 
dar şi cetăţenilor să aibă argumente 
clare care au motivat verdictul”, se 
menţionează într-un comunicat al 
Curţii. 

După pronunţarea acestuia, 
textul hotărîrii va fi plasat pe pa-
gina electronică a Curţii Constitu-
ţionale. 

Parlamentul va examina Proiectul de Lege cu privire la protejarea 
patrimoniului cultural imaterial

C omisia Națională pentru consultări și negocieri colective nu a 
reușit să dea un aviz pozitiv Legii bugetului asigurărilor soci-

ale de stat pentru anul 2012. Asta pentru că reprezentanții sindicatelor 
și a patronatelor au înaintat o serie de solicitări, pe care ministerul nu 
le-a satisfăcut. În schimb, comisia a reușit să avizeze politica bugetar 
fiscală, Legea bugetului pentru anul 2012, dar și Legea fondurilor 
asigurării obligatorii, totodată făcînd o serie de recomandări. 

Sindicaliștii și reprezentanții patronatelor au fost nemulțumiți de 
faptul că Legea asigurărilor sociale nu prevede mai mulți bani pentru 

tratamentul angajaților. O altă problemă este faptul că angajații trebu-
ie să își plătească o parte din concediul medical.

Astfel, Legea asigurărilor sociale de stat a rămas fără aviz și nu 
poate fi examinată de Guvern, iar ulterior de Parlament. Aşadar, co-
misia urmează să se întrunească din nou în scurt timp pentru a aviza 
proiectul. În același timp, proiectele privind politica bugetar fiscală 
dar și Legea bugetului pentru anul viitor a fost votată pozitiv de comi-
sie. Totuși, membrii au expus unele recomandări.

Legea bugetului asigurărilor sociale, fără aviz pozitiv
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 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

Conform prevederilor 
Legii privind mi-

graţia de muncă, pentru an-
gajarea în cîmpul muncii a 
cetăţenilor străini şi a apatri-
zilor în Republica Moldova, 
angajatorul este obligat să 
înregistreze oferta locurilor 
de muncă vacante la agenţia 
teritorială şi să publice în 
presă un anunţ privind aces-
te locuri vacante.  Dacă, în 
termen de 15 zile lucrătoare, 
agenţia teritorială nu identifi-
că cetăţeni ai Republicii Mol-
dova care pot suplini locurile 
de muncă vacante declarate 
de către angajator, acesta din 
urmă apelează la Agenţia 
Naţională.  Pentru a invita 
cetăţeni străini şi apatrizi în 
Republica Moldova în scop 
de angajare în muncă, anga-
jatorul este obligat să obţină 
avizul favorabil al Agenţiei 
Naţionale. Pentru obţinerea 
avizului, angajatorul sau re-
prezentantul împuternicit al 
acestuia depune la Agenţia 
Naţională următoarele acte: 

a) demersul privind nece-
sitatea invitării cetăţeanului 
străin /apatridului; 

b) înregistrarea ofertei 
locurilor de muncă vacante 
şi copia anunţului publicitar; 

c) copiile documentelor 
de constituire a întreprinde-
rii /organizaţiei /instituţiei 
(certificatul de înregistrare, 

Acordarea şi prelungirea dreptului la muncă şi  a dreptului de şedere 
provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii imigranţi

extrasul din Registrul de stat 
al întreprinderilor şi organi-
zaţiilor); 

d) proiectul contractului 
individual de muncă. 

 Agenţia Naţională exami-
nează demersul angajatorului 
şi, în termen de cel mult 30 
de zile calendaristice, emite 
decizia de eliberare sau de 
refuz al avizului favorabil.  
În cazul emiterii deciziei de 
refuz, Agenţia Naţională in-
formează în scris solicitantul 
în termen de 5 zile lucrătoa-
re, indicînd motivele refuzu-
lui.  Avizul favorabil serveşte 
drept temei pentru obţinerea 
vizei de şedere pe termen 
lung în Republica Moldova 
de la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale Re-
publicii Moldova sau pentru 
obţinerea invitaţiei pentru ce-
tăţenii ţărilor care obţin viza 
în baza invitaţiilor eliberate 
de Ministerul Afacerilor In-
terne.  Pînă la sosirea potenţi-
alului lucrător imigrant în Re-
publica Moldova, angajatorul 
îl va informa despre condiţi-
ile de retribuire a muncii, re-
gimul de muncă şi de odihnă 
şi despre asigurarea cu spa-
ţiu locativ.  Pentru a obţine 
dreptul la muncă şi dreptul 
de şedere provizorie în scop 
de muncă pentru lucrătorul 
imigrant, angajatorul sau re-
prezentantul împuternicit al 

acestuia depune următoarele 
documente: 

a) demersul întreprinde-
rii /organizaţiei /instituţiei 
privind acordarea dreptului 
la muncă adresat Agenţiei 
Naţionale şi un demers pri-
vind acordarea dreptului de 
şedere provizorie în scop de 
muncă adresat Ministerului 
Afacerilor Interne; 

b) cererea-chestionar a 
lucrătorului imigrant; 

c) copia avizului favora-
bil eliberat de Agenţia Naţi-
onală; 

d) copiile documentelor 
de constituire a întreprinde-
rii /organizaţiei /instituţiei 
(certificatul de înregistrare 
a întreprinderii, extrasul din 

Registrul de stat al întreprin-
derilor şi organizaţiilor, auto-
rizaţia de activitate /licenţa, 
după caz); 

e) actele ce confirmă acti-
vitatea întreprinderii (certifi-
catul de la Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat privind lipsa 
restanţelor faţă de bugetul pu-
blic naţional, copia raportului 
financiar pentru ultima peri-
oadă de gestiune, dacă aceasta 
depăşeşte 3 luni); 

f) contractul individual 
de muncă: 

g) copia actului de iden-
titate naţional al cetăţeanului 
străin sau actul de identitate 
al apatridului, cu menţiuni-
le corespunzătoare privind 
trecerea frontierei de stat, în 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SA „Fabrica de vin Cojuşna”, pentru data de 1 noiembrie 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Liodin&Co” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Al. rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SA „Nicodim”, pentru data de 11 noiembrie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SA 
,,Grupa Financiară” privind rezilierea contractului.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Dalvi&Co”, pentru 
data de 14 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Vita” privind încasarea da-
toriei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Asconi” FCP, pentru data de 17 noiembrie 2011, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît în cauza civilă: SA ,,Orhei-Vit” către 
SRL „Asconi” FCP.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „SBM-Agro” ÎM, pentru data de 18 noiembrie 2011, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă: SA ,,Orhei-Vit” 
către SRL „SBM-Agro” ÎM.

Judecător  V. Orîndaş 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Cecan Nadejda Grigore, a.n. 30.08.1985, domiciliată în mun. 
Chişinău, str. Drumul Schinoasei nr. 1/1, apt. 2, pentru data de 
31 octombrie 2011, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 55) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
intentată de Dmitriev Anton privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mahu Nadejda, pentru data de 9 noiembrie 2011, ora 11.45, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Cimpoacă Maria privind 
încasarea dobînzii.

Judecător  A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Brumă Maxim, pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Alexeeva Janna privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Calmâc Alexandru Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Chi-
şinău, şos. Hînceşti nr. 60/3, apt. 36, pentru data de 1 decem-
brie 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Chiţul Mihail privind încasarea datoriei.

Judecător                                     Vladimir Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Caradja Gavril 
Iachim, a.n. 08.04.1950, pentru data de 28 octombrie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 602) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4047/2011 intentată de 
Ionaşcu Tatiana privind radierea din evidenţă. 

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

Judecător                                   Ghenadie Pavliuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lepehin Vladimir 
Iuri, pentru data de 1 noiembrie 2011, ora 9.45, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bujeac Elena, 
pentru data de 4 noiembrie 2011, ora 14.30, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Gatman Ion privind recunoaşterea dreptului 
pierdut la spaţiul locativ.

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Miron Ion, pentru 
data de 7 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Macari Ioana privind încasarea pensiei de între-
ţinere.

Judecător                             Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vascan Diana, 
pentru data de 17 noiembrie 2011, ora 16.00, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător                               Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotaru Valentin, 
născut la 18 iunie 1968, pentru data de 15 decembrie 2011, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 11) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh.Balan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Reu Igor, născut 
la 5 septembrie 1965, pentru data de 15 decembrie 2011, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 11) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh.Balan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gahovici Tatiana, 
domiciliată în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Florilor nr. 2, 
apt. 10, pentru data de 8 decembrie 2011, ora 8.45, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron

Citaţii în judecată

conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

h) copia actului de studii 
sau a altui document ce con-
firmă calificarea specialistu-
lui invitat la muncă, tradusă 
în limba de stat şi legalizată 
sau apostilată în condiţiile le-
gislaţiei în vigoare; 

i) certificatul medical în 
forma stabilită şi certificatul 
medical ce confirmă lipsa 
maladiei HIV/SIDA; 

j) actul ce confirmă asigu-
rarea cu spaţiu locativ pentru 
perioada solicitată (declara-
ţia proprietarului /contract de 
locaţiune /contract de vînza-
re-cumpărare); 

k) 2 fotografii recente 
(50×60mm) color, pe un fun-
dal deschis şi uniform; 

l) cazierul judiciar din 
ţara de origine, tradus în 
limba de stat şi legalizat sau 
apostilat în condiţiile legisla-
ţiei în vigoare. 

 Deciziile privind acor-
darea dreptului la muncă şi 
a dreptului de şedere în scop 
de muncă se emit în termen 
de cel mult 30 de zile calen-
daristice din data înregistră-
rii cererii, pe o perioadă de 
pînă la 1 an, cu posibilitatea 
prelungirii pentru un nou 
termen.  Acordarea dreptului 
la muncă şi a dreptului de 
şedere provizorie în scop de 
muncă pentru lucrătorii imi-

granţi din domeniul sportului 
se efectuează conform condi-
ţiilor de imigrare în scop de 
muncă şi de acordare a drep-
tului la muncă, şi a dreptului 
de şedere provizorie în scop 
de muncă pentru lucrătorii 
imigranţi, fără avizul Agenţi-
ei Naţionale.  

În vederea prelungirii 
dreptului la muncă şi a drep-
tului de şedere provizorie în 
scop de muncă, angajatorul 
sau reprezentantul împuterni-
cit al acestuia depune, cu cel 
puţin 30 de zile calendaristi-
ce înainte de expirarea terme-
nului de valabilitate a permi-
sului de şedere provizorie în 
scop de muncă, următoarele 
documente: 

a) demersul întreprinde-
rii /organizaţiei /instituţiei 
privind prelungirea dreptului 
la muncă adresat Agenţiei 
Naţionale şi un demers pri-
vind prelungirea dreptului de 
şedere provizorie în scop de 
muncă adresat Ministerului 
Afacerilor Interne; 

b) copia permisului de 
şedere provizorie în scop de 
muncă; 

c) actele menţionate mai 
sus, cu excepţia celor de la lit. 
a), b), h) şi l).  Angajatorul va 
suporta cheltuielile de trans-
port al lucrătorului imigrant 
în ţara de origine în caz de 
accident de muncă sau deces. 
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Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Turuta Natalia Ion, domiciliată în mun. Chişinău, str. Nicolae 
Milescu Spătaru nr. 9, apt. 39, pentru data de 15 noiembrie 2011, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy 
Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Rudei Oxana, cu ultimul do-
miciliu în Orhei, pentru data de 21 octombrie 2011, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calita-
te de pîrît în cauza civilă intentată de reclamantul SRL „Orhei-
Gaz” privind încasarea datoriei.

 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, 
solicită prezentarea cet. Serdiuc Serghei Anatolie, cu ultimul do-
miciliu în Federaţia Rusă, pentru data de 24 octombrie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de reclamanta Berezan-
ţeva Eleonora privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  S. Procopciuc
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Chirilov Ruslan, pentru data de 25 
octombrie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, 
str. 31 August 1989 nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Bantuş Oxana privind încasarea pensiei ali-
mentare.

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

Judecător  Oxana Banari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cebotari Andrei, cu ultimul domiciliu 
în satul Selişte, Orhei, pentru data de 26 octombrie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Muntean Svetlana 
privind desfacerea căsătoriei.

 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, 
solicită prezentarea cet. Babără Marcel, cu ultimul domiciliu în 
satul Mîndîc, Drochia, pentru data de 28 octombrie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gorbatovscaia         
Valentina privind încasarea pensiei alimentare.

 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, 
solicită prezentarea cet. Poletaev Denis, pentru data de 31 oc-
tombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Doroş Irina privind desfacerea căsătoriei şi determinarea do-
miciliului copilului minor.

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

Judecător                                   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Sîngerei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Colibaş Alexandru, domiciliat în satul 
Brejeni, Sîngerei, pentru data de 1 noiembrie 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (Sîngerei, str. N. Testimiţanu nr. 4, bir. 7) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-720/2011 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  I. Popescu
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Andriţcu Cris-
tina Alexandru, pentru data de 31 octombrie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare nr. 7, bir. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-421/2011 intentată de 
Andriţcu Alexandru Serafim privind încasarea cheltuielilor de 
judecată. 

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

Judecător                                         Tamara Boubătrîn
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Istrati Mihail 
Valeriu, domiciliat în satul Pîrliţa, Făleşti, pentru data de 2 no-
iembrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (Glodeni, str. 
Ştefan cel Mare nr. 7, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată la cererea reclamantei Moroşanu Natalia Iulian privind 
stabilirea domiciliului, stabilirea paternităţii, încasarea forţată a 
pensiei de întreţinere a copilului minor. 

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

Judecător                                       Tamara Boubătrîn

Citaţii în judecată www
Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Gîrdilinic   

Serghei, pentru data de 4 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare nr. 7) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Gîrdilinic Natalia privind des-
facerea căsătoriei. 

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

Judecător                               Alexandru Gheorghieş
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Kavalegkas Grigore, pentru data de 10 
noiembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 5, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Kavalegka Cristina privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător  Lilia Trocin
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Cucu Ion Nicolai, născut la 21.10.1955, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: or. Cahul, str. M. Viteazul nr. 2, apt. 60, pentru data 
de 22 noiembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă 
cu nr. 2-1616/2011 intentată la cererea reclamantului ÎI „Au-
tomotoclub-Reşitco” privind repararea prejudiciului cauzat în 
urma accidentului rutier. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor 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

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Grigoriev Igor Alexandru, născut la 06.11.1984, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: satul Baurci Moldoveni, Cahul, pentru data 
de 23 noiembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă 
cu nr. 2-1612/2011 intentată la cererea reclamantei Grigoriev 
Alina privind desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei pentru 
întreţinerea copilului şi determinarea domiciliului copilului     
Grigoriev Cristina. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor 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 Briceni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Dominio Iure”, în calitate de reprezentant al lui Braiman 
Pavel, pentru data de 28 octombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 7) în cauza 
civilă privind partajul proprietăţii comune, intentată la cererea 
lui Braiman Pavel împotriva cet. Danico Nadejda şi cererea de 
chemare în judecată reconvenţională a cet. Danico Nadejda îm-
potriva lui Braiman Pavel privind partajul proprietăţii comune. 

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

Judecător                                           Ghenadie Comerzan
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Braiman Pavel, 
pentru data de 28 octombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 7) în calitate de recla-
mant-pîrît în cauza civilă privind partajul proprietăţii commu-
ne, intentată la cererea lui Braiman Pavel împotriva cet. Danico 
Nadejda şi cererea de chemare în judecată reconvenţională a 
cet. Danico Nadejda împotriva lui Braiman Pavel privind par-
tajul proprietăţii comune. 

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

Judecător                                        Ghenadie Comerzan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Saviţchii Serghei Mihail, pentru data 
de 1 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. Vasile Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Gangan Elena Mihail privind restituirea împrumu-
tului.

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

Judecător                                      Tatiana Troianovschi

 ANUNŢ
Executorul judecătoresc Oleg Ungureanu obligă cet. Jarsca-

ia Natalia, a.n. 30.03.1962, IDNP 09725040631 de a se prezen-
ta la biroul executorului: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare 
nr. 182, et. III, bir. 316, pentru data de 21 octombrie 2011, ora 
9.00, ca să facă cunoştinţă cu materialele procedurii de exe-
cutare intentată întru executatea documentului executoriu unde 
cet. Jarscaia Natalia deţine calitatea de debitor, totodată de a 
determina modalitatea de executare a cerinţelor documentului 
executoriu.

 În cazul neprezentării cet. Jarscaia Natalia la data şi ora 
stabilită, executorul judecătoresc îşi rezervă dreptul de a iniţia 
procedura de evaluare şi vînzare a bunurilor imobile deţinute 
în proprietate.

Executor judecătoresc                     Oleg Ungureanu 

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

Procuratură şi al  Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunţat la şedinţa din 12.10.2011 concurs 
pentru:

 a) absolvenții Institutului Național al Justiției privind 
suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Procuratura sect. Ciocana mun.- 
Chişinău - 1 funcţie;

procuror în Procuratura sect. Botanica mun.- 
Chişinău - 1 funcţie;

procuror în Procuratura sect. Buiucani mun.- 
Chişinău - 1 funcţie;

b) candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 alin.(3) şi 
art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură:

- procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 1 funcţie;
- procuror în Procuratura r-lui Edineţ - 2 funcţii;
- procuror în Procuratura r-lui Făleşti - 1 funcţie;
- procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 funcţie;
- procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 1 funcţie;
- procuror în Procuratura r-lui Sîngerei - 1 func-

ţie;
- procuror în Procuratura r-lui Ştefan Vodă - 1 

funcţie;
 - procuror al sect. rîşcani mun.Chişinău.
Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 
22-14-44)  pînă la 12.11.2011,  pentru absolvenţii INJ - 
pînă la 24.10.2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

 ANUNŢ
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti al rM
Biroul Executorului Judecătoresc Zaporojan Viorica
Adresa juridică: or. Drochia, str. 31 August 1989 nr. 2A, 

et. 1/1
 Tel/fax 0 252 (2-61-94)

Anunţă la data de 2 noiembrie 2011, ora 10.00 vinderea 
prin licitaţie a utilajului: maşina de scărmănat lîna de mo-
del „T”, ce aparţine debitorului „Pirvencol” SrL, adresa 
juridică: satul Zguriţa, r-ul Drochia.

Preţul iniţial de vînzare a bunurilor este de 529 412 lei.
 Pentru a participa la licitaţie este necesar de a prezenta 

următoarele documente: cererea de participare în forma sta-
bilită, actul ce confirmă identitatea cumpărătorului, pentru 
persoanele juridice – copia certificatului înregistrării de stat, 
procura cu dreptul de a efectua tranzacţii, documentul bancar 
care confirmă depunerea unui acont în mărime de 5% din pre-
ţul iniţial. Acontul se transferă la contul curent beneficiar Exe-
cutorul Judecătoresc Zaporojan Viorica, cod fiscal 33558523, 
cont 225101630, Banca Beneficiară BC „Moldindconbank” 
SA filiala Drochia MOLDMD2X316.

 Înregistrarea cumpărătorilor se va încheia pînă la data de 
1 noiembrie 2011. 

Relaţii suplimentare la telefonul: 0(252) 2-61-94
Examinarea bunurilor expuse la licitaţie se efectuează zil-

nic la locul amplasării.
Licitaţia va avea loc în incinta sediului executorului ju-

decătoresc pe adresa: or. Drochia, str. 31 August 1989 nr 2A,       
et. 1/1.

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Transimex Prim”; 
SRL „Larga Vin”; SRL „Basavin Grup”;   SRL „Hotel Invest 
Grup”,  pentru data de 18 octombrie 2011, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrîţi la examinarea cauzei civile către SA „Hotel Chişinău” 
privind încasarea datoriilor.

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Nisporeni, solicită  prezentarea cet. Cazacu 
Valeriu Ion, a.n. 1970, cu ultimul domiciliu: satul Vulcăneşti, 
Nisporeni, pentru data de 31 octombrie 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr.5, sala nr. 2, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-501/2011 intentată de 
Cazacu Serghei privind restituirea datoriei.

Judecător   M. Ulinici
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Natur-Produkt-ML” mun. Chişinău, pentru data de 1 
noiembrie 2011, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea SRL ,,Veseltis” mun. Chişinău privind încasarea su-
mei de 29 961,94 lei.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Elena Victor, a.n. 18.06.1975, pentru data de 12 decem-
brie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Revenco Luci-
an privind modificarea cuantumului pensiei de întreţinere.

Judecător   Ig. Vornicescu
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G îndirea pozitivă este 
o atitudine mentală 

cu ajutorul căreia reuşim să 
depăşim obstacolele şi să 
ne îndeplinim visele. Este o 
atitudine mentală datorită că-
reia obţinem rezultate bune 
şi excelente. O gîndire pozi-
tivă anticipează fericirea, bu-
curia, sănătatea şi rezultate 
satisfăcătoare pentru fiecare 
situaţie şi acţiune. Tot ce ne 
propunem în minte reuşim să 
ducem la bun sfîrşit.

Nu toţi acceptă sau cred 
în gîndirea pozitivă. Unii 
consideră că aceasta este un         
nonsens, iar alţii îi iau în rîs 
pe cei care cred şi acceptă o 
astfel de atitudine. Dar, dintre 
cei care o acceptă, foarte mul-
ţi nu ştiu cum să o folosească 
eficient pentru a obţine rezul-
tate. Cu toate acestea, se pare 
că interesul în această direcţie 
este din ce în ce mai mare - 
dovada sînt cărţile, seminari-
ile şi cursurile despre gîndirea 
pozitivă şi importanţa factoru-
lui psihic în carieră şi în viaţă. 
Acesta este un subiect tot mai 
popular în ultimul timp.

Pentru a avea o gîndi-
re pozitivă este necesar un 
antrenament intern susţinut. 

Atitudinea şi gîndurile nu se 
modifică peste noapte. Citiţi 
mai multe despre această 
temă, gîndiţi-vă la beneficii-

le gîndirii pozitive şi convin-
geţi-vă că trebuie să o inte-
graţi în mod autentic în viaţa 
dumneavoastră. Iată cum pu-
teţi începe:

Debarasaţi-vă de gîn-•	
durile vechi şi obositoare, în-
locuiţi-le cu gînduri creatoare 
de iubire, bunăstare, credinţă, 

împlinire. Sînteţi ceea ce gîn-
diţi, aşa că lucraţi pentru a vă 
remodela personalitatea. La 
început va fi mai greu, dar  

veţi reuşi să vă stăpîniţi gîn-
durile negative şi să le daţi 
viaţă celor pozitive.

Nu vă gîndiţi nici o se-•	
cundă la eşec. Eliminaţi gîn-
durile negative de înfrîngere 
prin intermediul unor gînduri 
puternic pozitive ca: ,,Eu sînt 
pe drumul către succes!”, 

,,Eu sînt pe calea de a-mi re-
aliza visul!”. Începeţi orice 
propoziţie cu ,,EU”, este cu-
vîntul cel mai creator din tot 
universul.

Vizualizaţi. Dacă pînă •	
acum, v-aţi perceput ca fiind 
o persoană mai mediocră, în-
cercaţi să vă ridicaţi ochii de 
la noroiul în care călcaţi, să 
vă ştergeţi pantofii, să priviţi 
către cerul senin, şi să primiţi 
cu zîmbet  razele soarelui. 
Vizualizarea optimistă dă re-
zultate extraordinare.

Trataţi altfel probleme-•	
le. Încercaţi o nouă perspecti-
vă, atacaţi problema, căutaţi-i 
esenţa, descompuneţi-o în 
bucăţele şi concentraţi-vă 
toată energia mentală către 
rezolvarea ei. Fiţi încrezători 
în abilităţile dumneavoastră 
de analiză şi sinteză.

Păstraţi-vă integrita-•	
tea. Raportaţi-vă întotdeauna 
la valorile dvs., fiţi corect, 
moral, păstraţi-vă calmul şi 
rezolvaţi situaţiile cu diplo-
maţie.

Aveţi încredere în sine, •	
în mintea şi inima dvs. Nu 
există nici un fel de limite 
în afara celor în care alegem 
noi să credem.

Femeile din Arabia Saudită  vor avea 
drept de vot

Regele Abdullah al Arabiei Saudite a promis că, pentru 
prima dată în istorie, femeile vor putea participa la alege-
rile locale din ţară.

Regele Abdullah bin Abdul-Aziz a precizat că, după 
o consultare cu clericii religioşi de rang înalt, a decis ca 
femeile să aibă drept de vot la alegerile care vor avea loc 
peste patru ani.

,,Am respins pînă acum problema marginalizării femeii 
în toate aspectele societăţii saudite, însă în urma unor con-
sultări cu clericii noştri de rang înalt, am fost de acord cu 
toţii în ce priveşte această direcţie nouă şi ne-am declarat 
susţinerea”, a subliniat regele Abdullah.

Este pentru prima dată cînd femeii saudite i se va acor-
da dreptul de a vota şi a fi aleasă în regatul musulman ultra-
conservator, unde se organizează doar alegeri municipale, 
precum şi dreptul de a intra în Majlis al-Shura, un consiliu 
consultativ ai cărui membri sînt desemnaţi.

Majlis al-Shura a recomandat ca femeilor să li se acor-
de drept de vot, dar nu şi dreptul de a candida la viitoarele 
alegeri locale, care vor avea loc peste patru ani, potrivit 
unor surse oficiale.

În urmă cu aproximativ zece ani, regele Abdulah a 
spus că femeile ar trebui să se afle în centrul economiei 
Arabiei Saudite.

De atunci, au început să se producă schimbări, însă 
treptat, de teama unor reacţii religioase.

Au fost luate măsuri pentru reducerea discriminării şi 
pentru a acorda mai mult respect femeilor.

Căsătorie de probă – pentru reducerea 
numărului de divorțuri

Încercaţi o căsătorie de probă de cel puţin doi ani. 
Aceasta este propunerea pentru tinerii din Mexico City. 
Un grup de consilieri locali de stînga încearcă, în acest fel, 
să reducă numărul alarmant de divorţuri.

În capitala Mexicului, aproximativ jumătate dintre că-
sătorii se încheie cu un divorţ în primii doi ani de la semna-
rea actelor. Instanţele locale sînt practic sufocate de cereri, 
motiv pentru care, politicienii doresc să revizuiască Codul 
civil şi să facă despărţirile mai uşoare pentru toată lumea. 

,,Contractul de căsătorie durează doi ani, după care, 
poate fi prelungit. Dacă peste doi ani, tinerii nu doresc să 
fie împreună, atunci în contract se stipulează cine va avea 

grijă de copii”, spune 
autorul propunerii, 
Leonel Luna.  

Dacă lucrurile vor 
evolua bine, atunci 
contractul poate fi pre-
lungit. Dacă nu, căsă-
toria devine nulă, fără 
procedurile unui di-
vorţ. Unii dintre tinerii 
din capitala Mexicului 

salută noua lege. ,,Este ca o generalizare a relaţiei pe care 
ai avut-o. Dacă există o neînţelegere, atunci este bine să 
se respecte ceea ce s-a stipulat în contract”, propune un 
tînăr.   

Potrivit proiectului noii legi, acelaşi contract ar urma 
să cuprindă prevederi despre felul în care vor fi împărţite 
bunurile şi cui îi va reveni tutela asupra copiilor, după 
despărţire.

În oraşul Odesa vor fi instalaţi 
„stîlpi miliţieneşti” 

Locuitorii oraşului Odesa vor avea posibilitatea să 
anunţe oamenii legii despre nereguli, apăsînd doar un bu-
ton de pe nişte stîlpi special instalaţi în cele mai aglome-
rate locuri din urbe.

„Sînt nişte stîlpi nu prea mari, cu un buton şi un sis-
tem interfon. Butonul este direct conectat la numărul 
de urgenţă 102 şi va face legătura cu unitatea de gar-
dă”, a declarat şef-adjunctul Direcţiei securitate publică,              
Vladimir Perijneak. Oamenii legii mai spun că pentru a 
nu fi deranjaţi de iubitorii de glume, vor instala, în preaj-
ma acestor stîlpi, şi camere video.

Totodată, oamenii legii mai spun că „stîlpii miliţie-
neşti”  reprezintă o plăcere nu tocmai din cele mai ieftine. 
Preţul unui stîlp cu sistem interfon şi cameră video se ri-
dică la 20 mii de hrivne (circa 2500 dolari SUA).

„În total, vor fi instalaţi 9 stîlpi. Dacă sistemul va fi 
eficient şi va contribui la sporirea ordinii publice, vom 
instala astfel de stîlpi în tot oraşul”, a mai spus Perijneak.

Nina VeleVA, 
judecător Cahul – 50 de ani

Mult stimată doamnă Nina Veleva,
Cu deosebite sentimente, vă adresăm cele mai 

calde felicitări cu prilejul jubileului de 50 de ani.
Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelep-

ciunea pe care o vădiţi, prin responsabilitatea fără 
egal de care daţi dovadă în nobila activitate ce o 
desfăşuraţi aţi cîştigat incontestabil încrederea şi 
respectul tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă aniversare, cu 
un spirit al dreptăţii ireproşabil, hotărît şi devotat 
ideii de perfecţiune.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, suc-
cese, realizări şi bucurii pe măsura aşteptărilor. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Cristina Bancu, magistru în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Ion Dodon, ma-
gistru în administrare publică, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Dorin Josanu, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Svetlana Balmuş, judecător, Buiucani; Nina       
Cernat, preşedintele Coleg. civ., CSJ; elena   
Covalenco, judecător, CSJ; Angela Bostan, jude-
cător, Hînceşti; Ion tutunaru, judecător, Floreşti; 
Andrian Ciobanu, vicepreşedintele Judecătoriei 
Rîşcani; Petru Ursache, judecător, CSJ; Mihai 
Dolghieri, judecător, Briceni; Mihail Ciugurea-
nu, judecător, CA Chişinău; Vladimir timofti, ju-
decător, CSJ; Valeriu harmaniuc, judecător, CE 
Econom.; 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, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, ast-
fel 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!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

De ce femeile trăiesc mai mult 
decît bărbaţii

Nu mai există nici un motiv ca femeile să fie numite sexul 
slab. Un studiu recent a demonstrat că doamnele sînt mai re-
zistente decît bărbaţii în faţa infecţiilor sau altor boli, precum 
cancerul.

Explicaţia vine de la cercetătorii Universităţii Ghent din 
Belgia. Ei spun că femeile ar avea în plus, faţă de bărbaţi, o 
copie a cromozomului X, responsabil de reglarea funcţionării 
sistemului imunitar. Atunci cînd unul dintre cromozomii X ai 
femeii prezintă probleme, celălalt îi vine în ajutor.

Cercetătorii belgieni spun că tot dublura cromozomului X 
este responsabilă de faptul că femeile trăiesc mai mult şi se 
refac mai repede în urma unor boli.
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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.

Aniversări

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

Divert is

Cîţiva paşi spre o gîndire pozitivă

C a l e i d o s C o p


