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Discuții la nivel înalt privind 
investigarea cazurilor de tortură 
şi rele tratamente de către 
angajaţii instituţiilor de drept

Datele cu caracter 
personal – element al 
vieţii private şi de familie

Consolidarea relaţiilor de colaborare 
moldo - poloneze privind integrarea 
europeană, lupta cu corupţia în 
organele de drept şi alte domenii de 
interes pentru MAI

(Galileo Galilei)

P rocuratura Generală a elaborat Ordinul interdepar-
tamental cu privire la aprobarea Planului comun de 

acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii in-
formatice.

Documentul a fost aprobat de 12 instituţii de stat, care 
sînt incluse în calitate de autorităţi responsabile de executa-
rea acestuia: Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi 
Securitate, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Afaceri-
lor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunica-
ţiilor, Banca Naţională, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Moralităţii, Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Întreprinderea de Stat 

„Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.
Implementarea standardelor internaţionale în domeniul 

combaterii criminalităţii cibernetice reprezintă activităţi de 
realizare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize.

Planul, recent aprobat, este prevăzut pentru o perioadă 
de implementare de 2 ani şi are drept scop ajustarea legisla-
ţiei naţionale la prevederile Convenţiei Consiliului Europei 
privind criminalitatea informatică adoptată la 23 noiembrie 
2001, la Budapesta, executarea Legii cu privire la preveni-
rea şi combaterea infracţiunilor informatice nr.20-XVI, din 
03.02.2009. Printre obiectivele de bază ale planului aprobat 
se evidenţiază aderarea Republicii Moldova la Protocolul adi-
ţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică, elaborarea şi aprobarea proiectului Concepţiei 
privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova pentru 
crearea Sistemului Complex de Stat de protecţie a informa-
ţiei, armonizată cu Strategia securităţii cibernetice a Uniunii 
Europene.

Documentul mai prevede instituirea, pe lîngă procurorul 
general, a Comitetului naţional de răspuns la incidentele de 
securitate cibernetică, dar şi organizarea unui sistem de baze 
de date cu acces a autorităţilor responsabile privind amenin-
ţările, vulnerabilităţile şi incidentele de securitate cibernetică 
identificate sau raportate, tehnici şi tehnologii folosite pentru 
atacuri, precum şi bune practici pentru protecţia infrastructu-
rilor cibernetice.

De asemenea, vor fi elaborate şi încheiate acorduri volun-
tare şi convenţii la nivel local între autorităţile publice şi ope-
ratorii privaţi, în special furnizorii de servicii Internet, privind 
procedura de blocare şi închidere a site-urilor ilegale.

Controlul asupra executării Ordinului interdepartamen-
tal a fost pus în sarcina Secţiei tehnologii informaţionale şi 
investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii din 
cadrul Procuraturii Generale, în comun cu conducătorii orga-
nelor care exercită activitate specială de investigaţii.

Notăm că, de la începutul acestui an, au fost pornite 51 de 
cauze penale şi 19 cauze contravenţionale privind infracţiu-
nile cibernetice, cu 15% mai mult faţă de perioada analogică 
a anului trecut. 

Serviciul de presă al Procuraturii Generale

M oldova şi Georgia au semnat Declaraţia 
comună pentru Cooperarea în Dome-

niul Integrării Europene, care prevede consultări 
regulate pe această tematică, schimb de experi-
enţă în domeniile de interes comun, precum şi 
încurajarea schimbului de vizite între jurnaliştii 
şi reprezentanţii societăţii civile. Declaraţia a 
fost semnată între miniştrii de Externe ale celor 
două state Natalia Gherman şi Maia Panjikidze.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministe-
rului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
cei doi oficiali au subliniat că interesele comune 
creează premise reale pentru aprofundarea cola-
borării reciproc avantajoase.

Miniştrii au constatat că relaţia comercial-
economică dintre cele două ţări cunoaşte o ten-
dinţă de creştere pe parcursul ultimilor ani, vo-
lumul comercial bilateral s-a majorat din 2009 
pînă în 2012 cu circa 160%. Tendinţa de creşte-
re se menţine şi în anul curent.

Ministrul georgian de Externe s-a aflat în 
vizită la Chişinău cu ocazia participării la ce-a de-a 5-a re-
uniune a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic. 

Maia Panjikidze a mai avut întrevederi cu preşedintele ţării 
Nicolae Timofti, preşedintele Parlamentului Igor Corman, şi  
cu prim-ministrul Iurie Leancă.

I ntegrarea europeană 
este unul din scopuri-

le actualei guvernări 
Forumul Societăţii Civi-

le a Parteneriatului Estic dez-
aprobă orice presiuni, prin 
intermediul cărora Rusia 
încearcă să oblige Ucraina, 
Republica Moldova, Geor-
gia și Armenia să renunțe la 
aspirațiile europene. În acest 
sens, se oferă următoarele 
recomandări: să se continue 
reformele pro-europene; să 
nu se lase intimidați de pre-
siunile Federației Ruse; să 
continue educarea privind 
integrarea europeană.

Delegații societății ci-
vile din țările membre ale 
Parteneriatului Estic își ex-
primă speranța că Acordul 
de Asociere cu Ucraina va 
fi semnat la Vilnius și, cu 
aceeași ocazie, vor fi para-
fate Acordurile cu Georgia 
și Republica Moldova.

În concluzia participan-
ţilor la Forum, la Summi-
tul de la Vilnius urmează 
a fi identificat cel mai bun 

mod de a sprijini procesul 
de reformă în vecinătatea 
estică a Uniunii Europene, 
în toate statele membre ale 
Parteneriatului Estic. Nu 
poate exista nici o modali-
tate mai bună de a asigura 
securitatea Uniunii Europe-
ne, decît prin contribuția la 
menținerea unor regimuri 
legitime stabile și societăți 
prospere la frontierele sale, 
iar țările membre ale Uniu-
nii Europene care nu înțeleg 
acest lucru dau dovadă de 
miopie politică, care ar pu-
tea avea consecințe tragice, 
se afirmă în proiectul de 
declarație adoptat la finalul 
reuniunii.

Aserțiunea se conține 
în declarația finală a celei 
de-a V-a reuniuni a acestui 
Forum, care s-a desfășurat 
la 4 şi 5 octombrie 2013, la 
Chișinău. Participanții la fo-
rum consideră inacceptabile 
asemenea presiuni din par-
tea unei țări care este mem-
bră a OSCE și Consiliului 
Europei.

Ce ne recomandă societățile 
civ ile în ajunul Summitului 

de la Vilnius

,,Toate adevărurile sînt uşor de înţeles după ce sînt descoperite; problema este să le descoperi”.
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Criminalitatea cibernetică va fi combătută în baza unui 
plan elaborat de procurori

Moldova şi Georgia 
vor coopera în domeniul 

integrării europene



Dreptul2 VINerI, 11 octombrIe 2013 Actual
Flashu

Vîrstnicii singuri şi persoanele cu 
nevoi speciale vor fi în grija unor 
asistenţi
Vîrstnicii singuri, dar şi persoanele cu nevoi speciale vor 

putea beneficia de grija asistenţilor familiali. Aceasta va fi 
acordată în cadrul unui serviciu de plasament social pentru 
adulţi. Iniţiativa aparţine Ministerului Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei.

Potrivit proiectului, beneficiarii serviciului vor fi în grija 
asistenţilor familiali. Aceştia le vor oferi o cameră, în propria 
casă, cu o suprafaţă de cel puţin şase metri pătraţi. Locuinţa 
trebuie să fie dotată cu  bucătărie şi un grup sanitar adec-
vat. Asistentul familial va beneficia de o indemnizaţie unică 
în valoare de 3000 de lei, care va fi folosită pentru amena-
jarea camerei unde va locui beneficiarul. Totodată, acesta va 
primi o compensaţie anuală, în valoare de 3000 de lei. Banii 
vor fi cheltuiţi pentru îmbrăcămintea, încălţămintea, produ-
sele igienico-sanitare şi medicamentele destinate beneficiari-
lor, iar pentru mîncare vor fi alocaţi 21 de lei pe zi.

Asistentul familial va primi un salariu de aproximativ 
1500 de lei.  Serviciul ,,plasament social pentru adulţi” va fi 
instituit şi gestionat de autorităţile publice locale. În prezent, 
un asemenea serviciu este experimentat în Ungheni şi Soro-
ca. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova există 
peste 100 000 de vîrstnici singuri.

Modificări în circulația transportului 
public în centrul Capitalei
Pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt vor avea loc lu-

crări de reconstrucţie a reţelei de apeduct, de la str. Ciuflea 
şi pînă la str. Tighina. Lucrările se vor executa deschis, pe 
trotuar şi gazon, traversînd bulevardul Ştefan cel Mare şi 
strada Ismail. 

În conformitate cu lucrările planificate, a fost elaborată o 
schemă de circulaţie rutieră, în zonă fiind instalate indicatoa-
re şi îngrădirile necesare, potrivit unui comunicat de presă al 
SA „Apă-Canal Chişinău”.

Astfel, troleibuzele de pe rutele nr. 1, 4, 5, 8 şi 28 vor 
circula de pe bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt pe str. Tighina, str. 
Bucureşti, str. Ciuflea, bdul. C. Negruzzi şi în continuare pe 
traseele stabilite. Retur, cu excepţia rutei nr. 4, troleibuzele 
se vor deplasa de pe bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt pe str. 
Ciuflea, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. 
Columna, str. H. Coandă, Piaţa Dimitrie Cantemir şi în con-
tinuare pe traseele stabilite. În cazul rutei nr.4 returul va avea 
loc pe traseul: bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Tighina, str. 
Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Vasile Lupu şi în continuare 
pe traseul obişnuit.

Troleibuzele de pe ruta nr. 2 vor circula de pe bdul Ştefan 
cel Mare şi Sfînt pe str. Tighina, str. Bucureşti, viaduct şi în 
continuare pe traseul stabilit. Şi troleibuzele de pe ruta nr. 22 
vor merge de pe bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, pe str. Tighina, 
str. Bucureşti, viaduct şi în continuare pe traseul stabilit, iar 
retur – de pe viaduct pe str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. 
Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piaţa Dimitrie 
Cantemir şi în continuare pe traseul obişnuit.

După finalizarea lucrărilor, transportul public va circula 
pe traseele vechi. Estimativ, lucrările se vor încheia la sfîr-
şitul anului.

Medicamentele se scumpesc
Medicamentele se vor scumpi în următoarele zile. Asta 

după ce Ministerul Sănătăţii a emis un ordin de modificare a 
preţurilor. Autorităţile spun că majorarea este o consecinţă a 
deprecierii valutei naţionale în raport cu principalele mone-
de de referinţă.

Preţurile de la producător, aprobate în lei, au crescut în 
medie cu cinci la sută. Prin urmare, Valeriana costă acum 22 
de lei, Paracetamolul aproape opt lei, iar Nurofenul 36 de lei. 
De asemenea, atît pastilele de Citramon, cît şi de Doktor-
Mom s-au scumpit.

Potrivit reprezentanţilor farmaciilor, preţul final al medi-
camentelor ar putea să mai crească. Ordinul emis de ministrul 
Sănătăţii este argumentat de o hotărîre de Guvern ce prevede 
că, preţul de producător aprobat în lei poate fi revizuit atunci 
cînd cursul monedei unice europene sau al dolarului s-a mo-
dificat cu mai mult de cinci la sută de cînd au fost stabilite 
cele mai recente costuri, iar această schimbare a cursului va-
lutar se menţine în decurs de cel puţin o lună.

De la începutul anului şi pînă în prezent, leul s-a devalo-
rizat cu peste opt la sută faţă de dolarul american şi cu peste 
11 la sută faţă de euro.

P reşedintele Curţii Constituţiona-
le a Republicii Moldova Alexan-

dru Tănase a avut, recent, o întrevedere 
cu ministrul român al Afacerilor Exter-
ne Titus Corlăţean.

Întîlnirea s-a desfăşurat în cadrul 
participării delegaţiei Curţii Constituţio-
nale în frunte cu preşedintele Alexandru 
Tănase la Conferinţa internaţională cu 
tema „Jurisdicţia constituţională după 
20 de ani de la căderea cortinei comu-
niste”, organizată de Curtea Constituţio-
nală a României. 

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali 
au abordat stadiul reformelor întreprinse 
de Republica Moldova în direcţia conso-
lidării democraţiei şi a statului de drept, 
îndeosebi măsurile cu impact direct asu-
pra dosarului integrării europene.

Şeful diplomaţiei române a subliniat 
rolul esenţial ce revine Curţii Constitu-
ţionale în edificarea unui stat de drept 
modern, solid şi funcţional în Republica 
Moldova.

Referindu-se la experienţa Români-
ei, ministrul Titus Corlăţean a evidenţiat 
beneficiile durabile, percepute de în-
treaga societate şi de fiecare cetăţean în 
parte, a angajării într-un proces amplu 
şi consecvent de transformări democra-
tice.

Oficialul român a menţionat că Ro-
mânia sprijină consolidarea instituţiilor 
democratice ale Republicii Moldova 
prin parteneriate dezvoltate la nivel 

interinstituţional, 
precum şi prin pro-
iecte finanţate din 
bugetul asistenţei 
pentru dezvoltare 
gestionat de MAE, 
cu accent pe do-
menii-cheie pentru 
îndeplinirea anga-
jamentelor Chişi-
năului faţă de Uni-
unea Europeană 

– între care justiţia, 
afacerile interne şi 
politicile anti-dis-
criminare.

Ministrul Ti-
tus Corlăţean a 
exprimat încrede-
re în legătură cu 
atingerea de către 
Republica Moldo-
va a obiectivelor urmărite în perspectiva 
Summitului Parteneriatului Estic de la 
Vilnius, din noiembrie 2013. 

„România susţine parcurgerea rapidă 
a pregătirilor necesare semnării, cît mai 
curînd posibil în 2014, a Acordului de 
Asociere între Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova, inclusiv a compo-
nentei de liber schimb a acestuia”, a de-
clarat ministrul român.

În acelaşi timp, ministrul Titus Cor-
lăţean a asigurat în legătură cu sprijinul 
României pentru recunoaşterea progre-

selor incontestabile ale Chişinăului în 
aplicarea Planului de Acţiuni cu Uniu-
nea Europeană privind liberalizarea vi-
zelor şi generarea, la nivel european, a 
deciziilor aşteptate de cetăţenii Republi-
cii Moldova.

 La rîndul său, preşedintele                   
Alexandru Tănase a apreciat şi i-a mul-
ţumit şefului diplomaţiei române pentru 
eforturile întreprinse de România, sus-
ţinerea în implementarea reformelor pe 
diverse domenii şi sprijinul necondiţio-
nat în parcursul Republicii Moldova de 
integrare europeană. 

Întrevederea preşedintelui Curţii Constituţionale a 
Republicii Moldova Alexandru Tănase cu ministrul 

Afacerilor Externe al României Titus Corlăţean

C irca 700 de mii de pliante in-
formative despre educaţia fără 

violenţă vor fi distribuite împreună cu 
facturile la energia electrică familiilor 
din Moldova. 

Acţiunea face parte din cadrul unei 
campanii de comunicare organizată de 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei şi UNICEF Moldova.

Irina Lipcanu, reprezentant UNI-
CEF Moldova, a declarat, în cadrul unui 
club de presă al jurnaliştilor de investi-

gaţie, că această campanie îşi propune 
să reducă toleranţa publică faţă de apli-
carea violenţei asupra copiilor şi să mo-
bilizeze profesioniştii şi comunităţile să 
raporteze cazurile de violenţă. Pliantele 
vor informa părinţii despre cum să-şi 
educe corect copiii, care sînt metodele 
de educaţie alternative violenţei, unde 
să se adreseze şi ce să facă atunci cînd 
sînt martori ai unui caz de violenţă.

Daniela Sâmboteanu, preşedintele 
Centrului Naţional de Prevenire a Abu-

zului faţă de Copii, a spus că în ultimii 
ani, fenomenul de violenţă asupra copi-
ilor este în descreştere, fapt ce se dato-
rează politicilor statului promovate în 
această direcţie, dar şi pentru că aceste 
cazuri sînt mult mediatizate, iar popula-
ţia devine mai informată.

Studiile UNICEF arată că violenţa 
afectează mai mult de jumătate dintre 
copiii de pînă la şapte ani din Republica 
Moldova. Chiar şi micuţii de pînă la un 
an sînt bătuţi de părinţi.

Facturile la energia electrică vor fi însoțite de pliante informative privind educația nonviolentă

P este aproximativ o lună își va începe activitatea Consi-
liul pentru prevenirea și eliminarea discriminării.

Experții în domeniul protecției drepturilor omului susțin 
că, deocamdată, în Republica Moldova discriminarea este un 
fenomen foarte răspîndit. Studiile arată că în rîndul populației 
există o serie de prejudecăți și stereotipuri față de persoanele 
cu dizabilități, cele care aparțin unor minorități etnice sau cele 
care împărtășesc anumite convingeri politice.  

Înființarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării, prevăzută de lege, își va începe activitatea luna 
viitoare. Acest mecanism, cu rol de protecție împotriva discri-
minării, va avea sarcina de a primi plîngeri, elabora constatări, 
a organiza audieri și formula recomandări pentru autorități. 
Andrei Brighidin, director de dezvoltare al Fundaţiei Est-Eu-
ropene, și unul dintre cei cinci membri ai Consiliului pentru 
prevenirea discriminării enumeră cîteva cauze care generează 
discriminare.

Necunoașterea legislației în vigoare și intoleranța față de 
anumite categorii de persoane sînt printre principalele motive 
ale discriminării, susține Elena Nofit, coordonator comunicare 
și relații publice în cadrul Coaliției Nediscriminare. 

Un studiu sociologic, realizat de către Fundaţia Soros-
Moldova, a scos la iveală o parte dintre prejudecățile şi stere-
otipurile care există în societate. Astfel, peste 60 la sută  din 
respondenţi consideră că persoanele cu dizabilităţi ar trebui să 
înveţe în şcoli speciale, iar 45 la sută cred necesară ,,pedepsi-
rea” lesbienelor şi a homosexualilor prin privarea de drepturi. 
Totodată, mai mult de 70 la sută dintre respondenţi sînt de 
părere că persoanele de etnie romă sînt cerşetori, hoţi de buzu-
nare, mincinoşi şi escroci.

Consiliul pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării își începe 

activitatea

G eorgia are cel mai  
înalt nivel de li-

bertate a exprimării dintre 
țările Parteneriatului Estic, 
obținînd 1222 de puncte, iar 
pe locul II în top este situată 
R. Moldova, care a acumu-
lat 1111 puncte din notele 
evaluatorilor, potrivit Media 
Freedom Index in Eastern 
Partnership countries. 

Următoarea este Arme-
nia, pe locul III, obținînd 912 
puncte. Pe locul IV s-a clasat 
Ucraina, care a obținut 797 
puncte din note, iar Azerba-
idjan este situat pe locul V, cu 
523 de puncte. Ultima țară 
în topul libertății exprimării 
este Belarus, care are 414 
puncte din notele oferite în 
valori de la 0 la 7.  

Rezultatele acestui sondaj 
au fost prezentate în cadrul 
Forumului Societății Civile 
desfășurat la Chișinău. Topul 
țărilor, privind libertatea pre-

sei, a fost realizat sub egida 
proiectului inițiat de Grupu-
rile de lucru ale Forumului și 
finanțat de către UE.  Son-
dajele au fost efectuate în 
perioada martie-iunie anul 
curent și a vizat doar nivelul 
de libertate a exprimării, dar 
nu și calitatea jurnalismului 
în țările partenere. 

Criteriile de evaluare au 
fost: contextul politic – ni-
velul de drepturi și libertăți 
ale mass-media garantate 
de Constituție;  practicile 
actuale (restricțiile libertății 
media) incluzînd: atacuri, 
amenințări, detenții, perse-
cutări, accesul la informații, 
cenzura și auto-cenzura;  ac-
cesul la difuzarea în masă;  
accesul la Internet. 

Proiectul în cauză a fost 
implementat de către Inter-
news Ukraine în cooperare cu 
ONG-urile de media din alte 
țări ale Parteneriatului. 

Indexul Libertății Presei, 
printre țările Parteneriatului 

Estic. Vezi ce loc ocupă 
Moldova
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„Investigarea cazurilor de tortu-
ră şi rele tratamente de către anga-
jaţii instituţiilor de drept” – aceasta 
este tema conferinței regionale la 
care a participat, recent, avocatul 
parlamentar Anatolie Munteanu, 
directorul Centrului pentru Drep-
turile Omului din R. Moldova (Cp-
DOM). Evenimentul a avut loc la 
Strasbourg întru organizarea Di-
rectoratului Central pentru Dreptu-
rile Omului şi Supremaţia Legii al 
Consiliului Europei.

Potrivit CpDOM, scopul 
conferinței rezidă în promo-
varea standardelor europene și 
internaționale de prevenire a tor-
turii, a investigării eficiente a pe-
tiţiilor privind cazuri de aplicare a 
torturii, dar și în ceea ce privește 
estimarea progreselor înregistrate,  
în ultimii doi ani, de ţările partici-
pante la proiectul dat.

În calitate de președinte al Me-

canismului Național de Prevenire 
a Torturii, A. Munteanu a prezen-
tat informaţii privind situaţia la 
acest compartiment în Republica 
Moldova. Directorul CpDOM a 
remarcat succesele înregistrate 
în activitatea MNPT, dar și pro-
blemele existente în domeniul 
combaterii torturii și relelor tra-
tamente. 

Privind lucrurile dintr-o per-
spectivă pozitivă, dar și obiectivă, 
A. Munteanu a menționat dina-
mica bună, înregistrată, ce ține de 
numărul de vizite efectuate în lo-
curile de detenție, izolatoare sau 
unități militare – de la 43 în anul 
2008, pînă la 251 în anul 2012. 
La fel, a fost subliniat faptul că 
a crescut semnificativ și numărul 
actelor de reacţionare, ca rezultat 
al acestor vizite. 

Un alt aspect pozitiv constă 
în stabilirea unor relaţii bune de 

colaborare cu administraţia insti-
tuţiilor penitenciare, izolatoare, 

recunoaşterea rolului şi im-
portanţei MNPT în prevenirea 
torturii, precum şi în faptul 
că recomandările ombudsma-
nului sînt minuţios examinate, 
iar în urma propunerilor făcu-
te de avocatul parlamentar au 
fost perfecţionate mai multe 
acte legislative, printre care 
Codul de procedură penală, 
Codul de executare, Legea cu 
privire la expertiza judiciară, 
constatările tehnico-ştiinţifice 
şi medico-legale.

La capitolul probleme 
existente, președintele MNPT 
le-a evidenţiat pe cele legate 
de instruirea angajaţilor insti-
tuţiilor penitenciare şi a celor 
de la MAI, pentru schimbarea 
cardinală a modului de abor-
dare de către aceştia a feno-
menului torturii, revizuirea 

metodelor de activitate în sensul 

excluderii experienţelor bazate pe 
aplicarea relelor tratamente. Direc-
torul CpDOM a mai ținut să sub-
linieze necesitatea redirecţionării 
eforturilor de la aplicarea de pe-
depse la asigurarea reintegrării de-
ţinuţilor în societate după ispăşirea 
pedepsei. Potrivit opiniei avocatu-
lui parlamentar, trebuie întreprinse 
acţiuni operative, astfel încît pen-
tru cazurile de tortură şi rele trata-
mente să fie aplicate pedepse reale 
şi nu formale.

Conferinţa cu genericul „In-
vestigarea cazurilor de tortură şi 
rele tratamente de către angajaţii 
instituţiilor de drept” s-a desfăşu-
rat în cadrul programului comun 
al Uniunii Europene şi Consiliului 
Europei „Intensificarea eforturilor 
de contracarare a relelor tratamen-
te şi a impunităţii”, se arată într-un 
comunicat al CpDOM. 

C.D.

P osibilităţi concrete 
de colaborare în ca-

drul unui nou proiect lansat 
de Consiliul Europei de sus-
ţinere a  procesului de refor-
mă a justiţiei în Republica 
Moldova au fost discutate în 
cadrul întrevederii avocatu-
lui parlamentar Tudor Lazăr 
cu reprezentanţii Directora-
tului General pentru Drep-
turile Omului şi Supremaţia 

Legii  de la CE, coordona-
torii de proiect Serghei Dik-
man şi Leonid Antohii.

Oficialii de la Consiliul 
Europei au precizat că pro-
iectul „Susţinerea implemen-
tării coerente a Convenţiei 
Europene pentru Drepturile 
Omului la nivel naţional” va 
demara pe 1 noiembrie şi va 
fi finanţat de Fondul Fiduci-
ar pentru Drepturile Omului. 
Proiectul în cauză va avea 
drept obiectiv asigurarea 
participării Consiliului Euro-
pei în procesul de îmbunătă-

ţire continuă a implementării 
jurisprudenţei CEDO în ţara 
noastră. În acest scop vor fi 
stabilite cooperări cu Minis-
terul Justiţiei, Curtea Supre-
mă de Justiţie, Procuratura 
Generală, Institutul Naţional 
al Justiţiei, CpDOM, în ve-
derea perfecţionării cadrului 
legal şi al celui instituţional, 
sporirea nivelului de instru-
ire profesională iniţială şi 

continuă a actorilor din do-
meniul justiţiei, precum şi a 
actului de justiţie în general. 
Astfel, proiectul se va axa 
pe implementarea Strategiei 
de reformă a sectorului jus-
tiţiei pentru anii 2011-2016 
şi a Planului de acţiuni de 
realizare a acesteia.

S-a mai declarat că Insti-
tuţia ombudsmanului din Re-
publica Moldova este unul 
dintre partenerii principali 
ai Consiliului Europei, pro-
iectul în cauză avînd meni-
rea să intensifice colaborarea 

existentă.
Avocatul parlamentar 

Tudor Lazăr a remarcat 
relaţiile foarte bune de co-
operare stabilite de Centrul 
pentru Drepturile Omului 
din Moldova cu Oficiul 
Consiliului Europei în ţara 
noastră şi Consiliul Europei 
în ansamblu. El a exprimat 
interesul CpDOM pentru 
proiectul de asistenţă ce va 

fi lansat de CE, 
punctînd şi di-
recţii concrete 
de colaborare 
în domeniul 
d r e p t u r i l o r 
omului.

Un subiect 
al discuţiilor a 
vizat şi refor-
ma instituţio-
nală din cadrul 
CpDOM, pro-
cesul de elabo-
rare a proiectu-
lui de  lege cu 
privire la avo-
catul poporu-
lui. În context, 
s-a menţionat 
oportunitatea 

acordării asistenţei din par-
tea CE pentru CpDOM în 
procesul de restructurare a 
Instituţiei ombudsmanului 
din Moldova.

La întrevedere au fost 
prezenţi, de asemenea, şe-
ful-adjunct al Oficiului Con-
siliului Europei în Republica 
Moldova Ghenadie Barbă, 
consultanţii avocaţilor par-
lamentari Olga Vacarciuc şi 
Svetlana Rusu, şeful Servi-
ciului programe instructive, 
relaţii cu publicul.

CpDOM

Discuții la nivel înalt privind investigarea cazurilor de tortură şi rele 
tratamente de către angajaţii instituţiilor de drept

Oficiali ai CE: Instituţia 
ombudsmanului din Republica 

Moldova este unul dintre partenerii 
principali ai Consiliului Europei Î ncepînd cu prima jumătate a anului vii-

tor, elicopterul care va opera transfron-
talier între România şi Republica Moldova 
ar putea intra în activitate. Este declarația 
Secretarului de Stat al Ministerului Sănătăţii 
din România Raed Arafat, care a participat la 
deschiderea primului curs de şase luni desti-
nat formatorilor de specialişti paramedici şi în 
acordarea primului ajutor în situaţii de urgen-
ţă, împreună cu Veaceslav Ceban, viceminis-
tru de Interne al Republicii Moldova .

Potrivit oficialului român, acordul bilate-
ral este necesar pentru procedura de survol şi 
de intrare pe teritoriile celor două state, însă 
dacă acesta se va semna mai repede decît se 
va face achiziţia elicopterului, elicopterul 
SMURD Iaşi va putea îndeplini acest rol.

,,Unul din elementele importante în acest 
proiect este elicopterul transfrontalier. Pre-
gătirea paramedicilor nu merge neapărat prin 
proiectul respectiv, dar vine în completarea 
lui, însă programul dat prevede dotări pen-
tru ambele părţi, care vor fi folosite inclusiv 

transfrontalier şi una din dotările care a fost 
menţionată este elicopterul transfrontalier ce 
va interveni în zona Republicii Moldova şi în 
zona judeţelor din regiunea Moldovei. Ştiu că 
e lansată procedura, aşa că la jumătatea anu-
lui viitor, către al doilea semestru, urmează să 
se semneze acordul bilateral între guverne”, a 
spus R. Arafat la Târgu Mureş.

,,Sper foarte mult că aceşti primi şase pom-
pieri care vor trece cursurile de pregătire la 
Târgu Mureş vor fi baza şi vor pune temelia 
în Republica Moldova a intervenţiei profesi-
oniste. Noi mulţumim foarte mult colegilor şi 
prietenilor din România pentru susţinere – şi 
avem toată susţinerea din partea lor în acest 
proiect, avem susţinerea Uniunii Europene, 
cu finanţare, proiect care costă 7 milioane de 
euro”, a declarat Veaceslav Ceban. 

La cursul inițiat participă şase pompieri 
moldoveni, care la rîndul lor vor forma alţi 
specialişti, astfel încît la jumătatea anului vii-
tor primele echipaje SMURD să poată fi ope-
raţionale şi în Republica Moldova. 

România şi Republica Moldova vor 
împărţi acelaşi elicopter

M inisterul Justiţiei a remis Guvernu-
lui pachetul proiectelor de legi cu 

privire la măsurile anticorupţie, elaborate în 
vederea asigurării implementării acţiunilor 
Pilonului IV „Integritatea actorilor justiţiei” 
din Strategia de 
reformă a sectoru-
lui justiţiei pentru 
anii 2011-2016. 
Pachetul respec-
tiv a obţinut ex-
pertize favorabile 
din partea Consi-
liului Europei şi 
este orientat spre 
descurajarea ac-
telor de corupţie, 
sancţionarea mai 
severă a infracţi-
unilor de corupţie 
în sectorul justiţiei şi crearea climatului „zero 
toleranţă” faţă de corupţie în sectorul vizat.

Potrivit unui comunicat de presă al Mi-
nisterului Justiţiei, proiectul de lege prevede  
stabilirea interdicţiei pentru comunicarea ju-
decătorului cu participanţii la proces sau cu 

alte persoane dacă o astfel de comunicare este 
legată de dosarul aflat în procedura judecă-
torului. De asemenea, se propune revizuirea 
sancţiunilor din Codul penal pentru infracţi-
unile de corupţie, prin majorarea amenzii şi 

a termenului de 
privare de dreptul 
de a ocupa anumi-
te funcţii publice 
sau de a exercita o 
anumită activitate.

Urmează ca în 
Codul penal să fie 
inclusă măsura de 
siguranţă: „confis-
carea extinsă”, iar 
candidaţii la func-
ţiile de judecător şi 
procuror să treacă 
obligatoriu testul 

poligraf.
În pachetul prezentat Guvernului este 

inclus şi proiectul legii privind testarea inte-
grităţii profesionale, ceea ce va contribui la 
prevenirea corupţiei în cadrul activităţii orga-
nelor de drept şi autorităţilor publice.

Pachetul proiectelor de legi privind măsurile 
anticorupţie a fost remis spre examinare
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C entrul Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova a marcat, recent, ce-a 
de-a V-a aniversare de la fondare. Cu acest 
prilej, a fost organizat un  forum la care au 
participat reprezentanți ai autorităților pu-
blice naționale, precum și ai autorităţilor de 
protecţie a datelor cu caracter personal din 
Ungaria, Cehia, Federaţia Rusă şi Ucraina.

Evenimentul a servit drept platformă pen-
tru demonstrarea gradului de dezvoltare a do-
meniului protecţiei datelor cu caracter perso-
nal în perioada de 5 ani de la crearea centru-
lui, precum şi pentru expunerea constatărilor 
finale asupra situației privind protecția vieții 
private și de familie şi a datelor cu caracter 
personal în Republica Moldova.

 În cadrul întrunirii s-a menţionat caracte-
rul important al domeniului vizat în contex-
tul edificării unui stat de drept, constatîndu-
se că în țara noastră, într-o perioadă relativ 
scurtă de timp, a fost instituită o autoritate 
viabilă şi funcţională, capabilă să asigure 
un regim confortabil pentru realizarea de 
către fiecare persoană a dreptului la viaţă 
privată, dar şi să urmărească implementarea 
mecanismului de protecţie a datelor cu ca-
racter personal contra prelucrărilor abuzive 
şi disproporţionale de către diferite entităţi 
publice şi private.

Potrivit CpDOM, la acest forum impor-
tant, a participat și   consultantul principal 

al Serviciului investigare și monitorizare 
din cadrul Instituției naționale de protecție a 
drepturilor omului Gheorghe Bosîi.

În discursul său, Gh. Bosîi a subliniat 
că viața privată și de familie, domiciliul și 
corespondența persoanelor trebuie să fie res-
pectate și protejate de către  autoritățile de 
stat. Potrivit conceptului vieții private a in-
divizilor  care a evoluat în timp, fiecare om 
trebuie să beneficieze de protecția vieții sale 
private și de familie, ceea ce e valabil şi în 
cazul persoanelor  care activează în dome-
niul public. Dreptul la viaţă intimă, familială 
şi privată face parte din categoria drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În prezent, noţiunea de viaţă privată în-
globează atît aspecte „tradiţionale”, precum 
dreptul la imagine, starea civilă a persoanei, 
identitate, starea de sănătate, apartenenţa 
religioasă, integritate fizică şi morală, dar şi 
aspecte „moderne”, legate de percepţii noi în 
viaţa socială.

Siguranţa în prelucrarea datelor cu carac-
ter personal şi protecţia acestora constituie 
un subiect de interes major şi actual, fapt ce 
se datorează conexiunii acestei tematici cu 
cea privind protecţia libertăţilor şi principi-
ilor democratice pe care se bazează normele 
juridice comunitare, se arată într-un comuni-
cat al CpDOM.     

,,În contextul diversității datelor cu carac-
ter personal și necesității de a proteja viața 

privată a per-
soanelor aflate 
pe teritoriul 
R e p u b l i c i i 
Moldova, a  
fost necesa-
ră instituirea 
unei autorități 
centrale, me-
nite să gestio-
neze procesul 
de protecţie 
efectivă a per-
soanelor cu 
privire la pre-
lucrarea date-
lor cu caracter 
personal. O 
instituție tî-
nără, dar cu 
c o m p e t e n ț e 
i m p o r t a n t e 
în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal – Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal și-a găsit ro-
lul important în societate, de a proteja viața 
privată a tuturor cetățenilor. În prezent, în-
tre CNPDCP și CpDOM sînt stabilite relații 
bune de colaborare, ambele instituții avînd 
menirea de a proteja drepturile fundamenta-
le ale omului în Republica Moldova. 

În ceea ce privește protejarea vieții pri-

vate și specific a datelor cu caracter personal, 
mai sînt necesare de depus atît eforturi de 
ordin administrativ, legislativ, cît și mai ales, 
schimbări la nivel de mentalitate. Viața pri-
vată a fiecărui individ urmează a fi protejată 
de imixtiunea factorilor externi, astfel ca fi-
ecare persoană să poată beneficia de secretul 
vieții sale și de intimitatea sa personală”, se 
mai precizează în comunicatul CpDOM.

C.D.

Datele cu caracter personal – element al vieţii private şi de familie

I ndicele Integrării 
Europene a statelor 

Parteneriatului Estic (PE) 
a fost prezentat, recent, la 
Chișinău, de către experții 
Institutului pentru Dezvolta-
re și Inițiative Sociale ,,Vii-
torul”, potrivit unui comuni-
cat al instituției vizate.

Astfel, Moldova a im-
plementat cele mai multe 
reforme dintre statele Par-
teneriatului Estic (PE) și 
se apropie cel mai rapid de 
standardele Uniunii Europe-
ne (UE). În ultimul an, țara 
noastră a menținut cele mai 
intensive relații cu UE și a 
demonstrat o ajustare conti-
nuă a legislației și a politici-
lor sale cu cele ale UE. Mol-
dova este urmată de Georgia, 
Ucraina și Armenia în cla-
samentul țărilor reformatoa-
re. Țările cu cele mai multe 
restanțe sînt Azerbaidjan și 
Belarus. Acestea sînt cîteva 
dintre constatările celei de-a 
treia ediții a Indicelui Inte-
grării Europene a statelor 
Parteneriatului Estic. 

Și chiar dacă indicele 
scoate în evidență locul de 
frunte al Moldovei în proce-
sul integrării europene, statul 
nostru se plasează în urma 
altor țări în ceea ce privește 
mai multe domenii. Așadar, 
R. Moldova rămîne în urma 
Ucrainei la capitolul dialog 
politic, comerț și integrare 
economică și cooperarea 
în diferite sectoare cu UE. 
Totodată, țara noastră este 
depășită  de Georgia la ca-
pitolul economie de piață și 
la implementarea condițiilor 

necesare pentru Acordul de 
Comerț Liber Aprofundat și 
Cuprinzător (ACLAC). 

În cadrul prezentării in-
dicelui, Liubomir Chiriac, 
directorul executiv al IDIS 

,,Viitorul” a remarcat că, ,,cu 
cît mai mult ne apropiem de 
Vest, cu atît mai mult sîntem 
presați de cei din Est, care 
încearcă să ne 
convingă că nu 
mergem pe ca-
lea corectă. Din 
acest motiv, este 
foarte important 
să realizăm ce 
am realizat și ce 
mai rămîne de 
făcut”. 

În pofida 
p r o g r e s e l o r 
î n r e g i s t r a t e 
în domeniul 
democrației și 
bunei guver-
nări, Moldova 
mai are proble-
me la capitolul 
t r a n s p a r e n ț ă 
d e c i z i o n a l ă , 
depo l i t i za rea 
instituțiilor de drept și refor-
ma justiției, a menționat ex-
pertul Leonid Litra. El și-a 
exprimat speranța că actuala 
guvernare va finaliza anumi-
te procese importante pînă la 
următorul scrutin parlamen-
tar, printre ele fiind adopta-
rea și punerea în aplicare a 
legii privind finanțarea par-
tidelor politice, demararea 
implementării reformei 
procuraturii, finalizarea re-
formei poliției și combaterea 
corupției la nivel înalt”.

În același timp, Moldo-
va are cele mai dezvoltate 
contacte interumane și este 
cel mai mare beneficiar 
de asistență din partea UE 
per capita. Pe segmentul 
democrație aprofundată și 
durabilă, Moldova înregis-
trează cele mai bune rezulta-
te cu excepția independenței 

justiției unde se clasează pe 
locul doi după Georgia, pre-
cum și în lupta cu corupția 
unde împarte prima poziție 
cu Georgia. În schimb, Mol-
dova a avansat considerabil 
la capitolul drepturilor omu-
lui avînd în vedere că este 
prima țară din PE care a 
adoptat legea anti-discrimi-
nării (asigurarea egalității) 
în conformitate cu cerințele 
de bază ale UE.

Țara noastră are cel mai 
eficient mecanism de admi-

nistrare a procesului de inte-
grare europeană printre țările 
Parteneriatului Estic, dar ea 
necesită o îmbunătățire a 
instruirii  funcționarilor și 
creșterea gradului de sensi-
bilizare a opiniei publice în 
domeniul integrării europe-
ne. 

Expertul Viorel Ursu 

consideră că ,,Guvernul 
Moldovei urmează încă 
să convingă partenerii săi 
europeni că procesul re-
formelor este durabil, iar 
schimbarea e ireversibilă. 
Criza politică din primăva-
ră a demonstrat contrariul – 
legi radicale și unele vădit 
anti-constituționale au fost 
adoptate în pripă, motivate 
doar de interese personale 
și ignorînd interesul public, 
iar reformele solicitate de 
UE, dar care ar putea afec-

ta interesele economice ale 
clasei politice, sînt amînate 
nejustificat. Legea privind 
transparența proprietăților 
din sectorul mass-media și 
finanțarea partidelor politi-
ce sînt doar unele din aceste 
restanțe”.

Studiul „Indicele de Inte-
grare Europeană al Partene-

riatului Estic” 
a fost elaborat 
de un grup for-
mat din  50 de 
experţi din ţări-
le PE (Armenia, 
Azerba id jan , 
Belarus, Geor-
gia, Moldova, 
Ucraina) şi ale 
Uniunii Euro-
pene. Pentru 
prima dată, In-
dicele de com-
parare a perfor-
manţelor între 
cele şase ţări a 
fost publicat în 
2011. La Chi-
şinău, studiul 
a fost prezen-
tat de Leonid 

Litra, expert asociat IDIS, 
Ion Muntean, expert IDIS, 
Alexandru Fala, expert eco-
nomic, precum şi experţii 
internaţionali: Irina Solo-
nenko, lider de proiect al 
Indicelui, Germania; Viorel 
Ursu, expert al Open Socie-
ty European Policy Institute, 
Bruxelles; Boris Navasar-
dian, președintele Clubului 
de Presă, Armenia; Manana 
Kochladze, Green Alterna-
tive, Georgia; și Leila Ali-
eva, președintele Centrului 

pentru Studii Naționale și 
Internaționale, Azerbaidjan. 

De asemenea, în cadrul 
evenimentului a fost prezen-
tat şi Indicele Liberalizării 
Regimului de Vize pentru 
ţările Parteneriatului Estic, 
realizat cu sprijinul financi-
ar al Fundaţiei Stefan Bato-
ry din Polonia. Acest indice 
este un instrument de moni-
torizare a progresului celor 6 
state privind regimul libera-
lizat de vize cu UE. Indicele 
evaluează progresul refor-
melor legate de procesul de 
liberalizare a regimului de 
vize, avînd la bază criteriile 
Planului de acţiuni elaborat 
de UE.

La capitolul implemen-
tării condițiilor pentru libe-
ralizarea regimului de vize 
cu UE, Republica Moldova 
a obținut cele mai înalte re-
zultate. În opinia experților, 
statul nostru este  pregătit 
pentru liberalizarea regi-
mului de vize cu UE. Astfel, 
experții consideră că, Comi-
sia Europeană are temei pen-
tru a considera satisfăcătoa-
re implementarea Planului 
de Acțiuni și să recomande 
Consiliului UE și Parlamen-
tului European eliminarea 
vizelor de călătorie pentru 
cetățenii moldoveni.

Prezentarea ambelor stu-
dii la Chişinău a fost organi-
zată de IDIS „Viitorul”, cu 
sprijinul financiar al Funda-
ţiei Soros-Moldova, Progra-
mul Est Est fără Frontiere, şi 
al Fundaţiei Stefan Batory 
din Polonia.

L.D.

Indicele Integrării Europene a statelor Parteneriatului Estic: Moldova a avansat 
considerabil la capitolul drepturilor omului – este prima țară din PE care a 

adoptat legea anti-discriminare
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M inistrul Afacerilor Interne Dorin Re-
cean a avut o întîlnire cu viceministrul 

Afacerilor Interne al Poloniei Piotr Stachanc-
zyk, precum şi cu conducătorul Direcţiei Relaţii 
Internaţionale şi Fonduri Europene din cadrul 
MAI al Poloniei Grzegorz Polack, dar şi cu am-
basadorul Poloniei în 
Republica Moldova 
Artur Michalskii.

Potrivit MAI, în 
cadrul discuțiilor, mi-
nistrul Dorin Recean 
a făcut o trecere în 
revistă a transformă-
rilor interne care s-au 
produs la 5 martie cu-
rent, odată cu intrarea 
în vigoare a noii Legi 
cu privire la poliție şi 
statutul polițistului 
şi noile remanieri 
organizaționale la ni-
vel structural. De ase-
menea, s-a menționat 
că eforturile depuse 
au menirea de a ga-
ranta un climat de 
siguranță în calitate 
de contribuitor al 
securității regionale.

În acelaşi context, s-a făcut un schimb de 
informații cu privire la etapa actuală de dezvol-
tare instituțională şi nivelul de implementare a 
priorităților de integrare europeană. Astfel, s-a 
atras atenţia la principalele obiective şi viziuni 
instituționale privind instruirea angajaților MAI, 
profesionalizarea polițiştilor, dotarea subdivizi-
unilor specializate, interacțiunea dintre subdivi-
ziunile interne etc. 

La rîndul său, Piotr Stachanczyk a sublini-

at că Ministerul de Interne al Poloniei susține 
parcursul european al Republicii Moldova şi 
eforturle depuse de MAI în procesul de liberali-
zare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. 
Oficialul polonez a dat asigurări că va sprijini 
dezvoltarea şi reformele instituționale ale MAI, 

în mod particular aspirațiile de integrare eu-
ropeană.Totodată, partea poloneză va acorda 
consultanță și consiliere pe domenii sectoriale 
specializate, inclusiv şi prin continuarea imple-
mentării unor proiecte comune. 

E de menționat că delegația poloneză con-
dusă de Piotr Stachanczyk  a avut o întrevedere 
și cu viceministrul Afacerilor Interne Serghei 
Diaconu, care a salutat intenţia autorităţilor po-
loneze de susţinere, în diferite domenii, a activi-
tăţii poliţieneşti, în special ce ține de proiectele 

derulate în anii 2011-2013, aducînd la cunoş-
tinţa înalţilor oaspeţi ultimele evoluţii privind 
reforma MAI.

Viceministrul S. Diaconu a abordat şi el 
necesitatatea consolidării relaţiilor bilaterale 
în ceea ce privește aspiraţiile de integrare euro-

peană a Republicii Moldova, sublini-
ind importanţa susţinerii poloneze în 
contextul Summitului de la Vilnius 
din noiembrie curent.

La fel, s-a discutat şi despre coo-
perarea bilaterală referitoare la proiec-
tele privind ordinea publică, gestiona-
rea situaţiilor de criză, monitorizarea 
traficului rutier, accesarea fondurilor 
europene precum şi alte domenii de 
interes pentru MAI.

Drept răspuns, P. Stachanczyk 
a salutat implementarea proiectelor 
bilaterale, precum şi a propus împăr-
tăşirea experienţei poloneze în dome-
niul luptei cu corupţia în organele de 
drept, dar şi în alte sfere de instruiri 
de interes comun.

La finalul discuțiilor, părțile au 
stabilit oportunitățile de colaborare 
bilaterală continuă dintre Polonia şi 
Republica Moldova, iar oaspeții au 
propus efectuarea schimbului de ex-

perienţă şi a bunelor practici în scopul de a de-
păşi toate problemele ce pot surveni în procesul 
integrării europene.

Colaborarea moldo-poloneză pe segmentul 
afacerilor interne se dezvoltă în mod construc-
tiv şi relevă activități comune care asigură tran-
sferul de cunoştințe şi experiențe, ca garant al 
proximității valorilor europene, se mai preci-
zează în comunicatul MAI.

L.D.

Consolidarea relaţiilor de colaborare moldo - 
poloneze privind integrarea europeană, lupta cu 
corupţia în organele de drept şi alte domenii de 

interes pentru MAI

Bulgaria susţine 
Moldova în aspirațiile 

sale  de integrare 
europeană

R epublica Moldova este susţinu-
tă de Bulgaria în aspiraţiile sale 

europene.  
Cu acest mesaj a venit la Chişinău 

ministrul Afacerilor Externe al Bulgari-
ei Kristian Vigenin, la invitaţia omolo-
gului său moldovean Natalia Gherman.

Kristian Vigenin a declarat, în ca-
drul unei conferinţe de presă, că speră 
că Summitul de la Vilnius să fie unul 
din succesele mari ale Republicii Mol-
dova. „Trebuie să subliniez că Bulgaria 
susţine şi integritatea teritorială a Repu-
blicii Moldova. UE va juca un rol şi mai 
mare în soluţionarea problemei trans-
nistrene. Între Moldova şi Bulgaria nu 
există probleme nerezolvate şi avem un 
spaţiu mare pentru colaborare. Comuni-
tatea bulgară din Moldova este o punte 
firească de colaborare între cele două 
ţări şi credem că această comunitate va 
ajuta Moldova să parcurgă calea euro-
peană”, a remarcat oficialul bulgar.

Ministrul a mai spus că experienţa 
Bulgariei, care nu demult a parcurs 
calea europeană, poate fi foarte folo-
sitoare pentru Republica Moldova, iar 
cele două ţări ar putea activ să împartă 
această experienţă.

Oficialul a fost întrebat despre im-
presiile sale vizavi de lupta Moldovei în 
combaterea corupţiei şi a spus că pro-
blema există în mai multe ţări, inclusiv 
în UE. „Impresiile mele sînt că Guver-
nul Republicii Moldova se străduieşte şi 
are rezultate în acest sens”, a subliniat 
Kristian Vigenin.

Ministrul bulgar a avut întrevederi 
şi cu premierul Iurie Leancă, şi preşe-
dintele Parlamentului Igor Corman.

A utorităţile moldovene în-
registrează succese în ra-

cordarea legislaţiei la standardele 
Uniunii Europene, dar nu şi la im-
plementarea acestora. Concluzia 
aparține experților Asociaţiei pen-
tru Politica Participativă (ADEPT). 
Potrivit lor, la capitolul reforma 
justiţiei s-a înregistrat un pro-
gres moderat. Restante rămîn 
a fi reforma procuraturii, dar 
şi combaterea corupţiei. 

„În statisticile CNA se con-
stată că au fost deschise un 
şir de dosare penale, aproape 
300. Ceea ce se remarcă este 
că statistica este negativă, 
preponderent pentru primari. 
Acelaşi lucru este caracte-
ristic CNI. Vedem că practic 
CNI nu depistează conflicte 
de interese atunci cînd e vor-
ba despre judecători cu anu-
mită pondere, înalţi demnitari. 
Este vorba preponderent la 
conflicte de interese în rîndul 
primarilor”, a declarat direc-
torul executiv al asociaţiei ADEPT, 
Igor Boţan.  

În ceea ce priveşte reglementa-
rea transnistreană experţii spun că 
s-a înregistrat un regres, referindu-
se în special la rezistenţa adminis-
traţiei de la Tiraspol de a fi instala-
te posturile de control migraţional. 
Şi la capitolul drepturile omului 
lucrurile nu stau tocmai bine, deşi 

au fost realizate şi cîteva progrese, 
spun experţii. Guvernul a adoptat 
mai multe regulamente care ar 
facilita integrarea cetăţenilor de 
etnie romă, a celor în etate, dar şi 
a persoanelor cu dizabilităţi. Însă, 
un şir de alte regulamente adoptate 
contravin drepturilor fundamenta-

le ale omului spune experta Polina 
Panaite: „Mă refer la intrarea în vi-
goare a modificărilor Codului con-
travenţional care presupun sancţi-
uni pentru difuzarea informaţiilor 
ce propagă alte relaţii decît cele 
legate de căsnicie şi familie. Acest 
amendament a trezit un val de 
reacţii din partea societăţii civile, 
dar şi a organismelor internaţio-

nale, deoarece acest amendament 
încalcă principiul constituţional al 
nediscriminării”.

În ceea ce priveşte domeniul 
economic, modestele progrese, 
constată experţii, sînt umbrite de 
probleme grave. Una dintre care 
este relaţia incertă cu FMI, urma-

re a unor decizii 
adoptate de auto-
rităţile moldovene 
ce contravin re-
comandărilor fon-
dului, printre care 
majorarea  pensii-
lor şi salariilor, dar 
şi situaţia Băncii 
de Economii. Deşi 
organizaţia ,,Ex-
pert Grup” consi-
deră că privatizarea 
Băncii de Econo-
mii este o soluţie 
eficientă, modul 
în care s-a produs 
această tranzacţie 
lasă de dorit, spu-

ne directorul executiv, ,,Expert 
Grup”, Adrian Lupuşor: „Nu s-au 
respectat o serie de prevederi ce 
ţin de transparenţa procesului de 
privatizare. Totodată, rămîne un 
semn de întrebare şi un mister de 
ce s-a privatizat la un preţ atît de 
redus”.

Experţii s-au referit şi la relaţi-
ile comerciale dificile cu Federaţia 

Rusă, care au scos în vizor slăbi-
ciunile autorităţilor de a preveni şi 
gestiona situaţiile de criză, dar şi 
lacunele sistemului de asigurare a 
calităţii produselor moldoveneşti.

Autorii raportului de monito-
rizare recomandă autorităţilor să 
accelereze ritmul reformelor în 
toate domeniile. Întrebat fiind în 
ce măsură sînt receptive autorită-
ţile la recomandările experţilor şi 
care este impactul acestor monito-
rizări, Adrian Lupuşor  a menţionat 
că, „societatea civilă îşi exercită 
astfel una din sarcinile de bază de 
a crea presiuni asupra guvernării. 
Informează opinia publică despre 
progresul şi regresul unor reforme 
pentru a motiva Guvernul să-şi 
dinamizeze procesul de reforme. 
Autorităţile se interesează de opi-
nia societăţii civile, de evaluările 
noastre, dar avînd în vedere faptul 
că problemele în sectoarele-che-
ie perpetuează, concludem că de 
multe ori procesul de consultări 
cu societatea civilă este unul pur 
formal”.

Expertul Adrian Lupuşor mai 
spune că în mare parte autorităţile, 
în special Guvernul, trec cu vede-
rea recomandările societăţii civile 
în domeniile problematice, cum 
ar fi reforma procuraturii, lupta cu 
corupţia sau liberalizarea mediului 
de afaceri.

ADEPT: Guvernul de la Chișinău are restanţe  la reforma 
procuraturii și combaterea corupției

Noi posibilităţi pentru 
denunţarea actelor de 

corupţie

Cetăţenii vor avea mai multe po-
sibilităţi să denunţe actele de 

corupţie. În loc de Linia de încredere 
instituită anterior la CNA, pentru sesi-
zarea cazurilor de corupţie, vor apărea 
alte trei tipuri: Linia naţională antico-
rupţie, Liniile anticorupţie specializate 
(în toate instituţiile publice) şi Linia 
informativă. Totodată, va fi simplifica-
tă procedura de verificare a informaţii-
lor comunicate de cetăţeni, iar procesul 
va fi mai operativ. Un proiect de lege 
în acest sens urmează a fi examinat de 
plenul Parlamentului.

Potrivit notei informative care înso-
ţeşte proiectul de lege, prin includerea 
celor 3 tipuri de linii telefonice societa-
tea va fi antrenată mai eficient în lupta 
împotriva corupţiei, iar Centrul Naţi-
onal Anticorupţie (CNA) va avea mai 
multe pîrghii pentru a întreprinde acţi-
uni operative imediat după denunţ.

Actualmente, cadrul legal naţional 
nu conţine prevederi care ar stabili pro-
cedura de preluare, prin intermediul li-
niilor telefonice, a informaţiilor ce se re-
feră la aspecte legate de comiterea unor 
acte de corupţie. Instituirea anterioară a 
telefoanelor de încredere s-a dovedit a 
fi ineficientă.

Linia naţională anticorupţie va pre-
lua direct la CNA apelurile care se vor 
referi la comiterea actelor de corupţie. 
Linii anticorupţie specializate vor exis-
ta în toate instituţiile publice pentru re-
cepţionarea informaţiei privind compor-
tamentul corupţional al angajaţilor, iar 
liniile informaţionale vor oferi date  ce 
țin de lupta împotriva corupţiei. 
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Vitalie MODRÎNGĂ

? Care este procedura de evacuare din spaţiul 
locativ, în cazul în care acest fapt este prevăzut  
în hotărîrea emisă de instanţa de judecată?

Pavel Bortă,
r-n Hînceşti

Articolul 147 din Codul 
de executare reglementează 
procedura de evacuare din 
spaţiul locativ. 

Potrivit normelor men-
ţionate, evacuarea constă în 
eliberarea spaţiului locativ 
indicat (încăperii indicate) 
în documentul executoriu 
de către persoanele nomi-
nalizate în acest document 
împreună cu bunurile care 
le aparţin. Dacă debitorul nu 
eliberează benevol spaţiul 
locativ indicat (încăperea 
indicată) în documentul exe-
cutoriu, executorul judecăto-
resc procedează la evacuare 
silită. Executorul judecăto-
resc îl anunţă pe debitor re-
feritor la ziua şi ora evacuării 
silite, însă neprezentarea lui 
nu împiedică executarea do-
cumentului executoriu.

Articolul menţionat pre-
vede că sînt supuse evacuării 
silite toate persoanele indica-
te în documentul executoriu 
împreună cu bunurile care le 
aparţin sau, dacă evacuarea 
se efectuează dintr-o încăpe-
re nedestinată locuitului, îm-
preună cu bunurile aflate în 
încăpere.  

În cazul în care documen-
tul executoriu prevede trans-
miterea bunului ipotecat, iar 
debitorul refuză eliberarea 
lui benevolă, executorul ju-
decătoresc va evacua silit din 
imobil atît debitorul, cît şi 
persoanele care locuiesc cu 
acesta. Dacă persoana care 
urmează să fie evacuată se 
ascunde sau nu-i permite exe-
cutorului judecătoresc să intre 
în încăperea pe care o ocupă, 
sau comite alte acte ce împie-
dică executarea documentu-
lui executoriu, evacuarea se 
face prin pătrundere forţată în 
încăpere în prezenţa a 2 mar-
tori asistenţi, iar la necesitate, 
şi cu participarea colabora-
torilor organului afacerilor 
interne sau a reprezentanţilor 
autorităţii administraţiei pu-
blice locale. În cazul existen-
ţei unor împedimente, exe-
cutorul judecătoresc amînă 
evacuarea şi înaintează, după 
caz, instanţei de judecată un 
demers privind explicarea 
executării, informînd credito-
rul. Legea, în acelaşi articol, 
prevede că cheltuielile legate 
de evacuarea silită le suportă 
debitorul.

C ăsătoria încetează în 
urma decesului sau 

a declarării pe cale judecă-
torească a decesului unuia 
dintre soţi.  Căsătoria poa-
te înceta prin divorţ (desface-
re), în baza cererii unuia sau 
a ambilor soţi ori a tutorelui 
soţului declarat incapabil. În 
lipsa acordului soţiei, soţul 

nu poate cere desfacerea că-
sătoriei în timpul gravidită-
ţii acesteia şi timp de un an 
după naşterea copilului dacă 
acesta s-a născut viu şi tră-
ieşte.

În baza acordului comun 
al soţilor care nu au copii 
minori comuni sau înfiaţi de 
ambii soţi, în cazurile cînd 
între aceştia nu există liti-
gii referitoare la partaj sau 
la întreţinerea soţului inapt 
de muncă, căsătoria poate 
fi desfăcută de către oficiul 
de stare civilă în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul 
unuia dintre soţi, cu partici-
parea obligatorie a ambilor 
soţi.  La cererea unuia dintre 
soţi, căsătoria poate fi desfă-
cută la oficiul de stare civilă 
dacă celălalt soţ:

a) a fost declarat incapa-
bil;

b) a fost declarat dispă-
rut;

c) a fost condamnat la 
privaţiune de libertate pe un 
termen mai mare de 3 ani.

Desfacerea căsătoriei 
şi eliberarea certificatului 
de divorţ au loc după expi-
rarea termenului de o lună 
din ziua depunerii cererii de 
divorţ.  În cazul apariţiei li-
tigiilor între soţi cu privire la 

copii, la partaj sau la întreţi-
nerea soţului inapt de muncă 
care necesită sprijin materi-
al, desfacerea căsătoriei se 
face pe cale judecătorească. 
Dacă, după desfacerea căsă-
toriei de către oficiul de stare 
civilă, între soţi apar litigii 
referitoare la partaj, la între-
ţinerea copiilor minori sau 
a soţului inapt de muncă, 
acestea se vor soluţiona pe 
cale judecătorească.

Dacă soţii au copii mi-
nori comuni, cu excepţia ca-
zurilor expuse mai sus pen-
tru cazurile declarării unui 
soţ incapabil, dispărut şi 
condamnat la privaţiune de 
libertate,  sau în lipsa acor-
dului la divorţ al unuia din-
tre soţi, desfacerea căsătoriei 
are loc pe cale judecătoreas-
că.  Desfacerea căsătoriei 
are loc pe cale judecătoreas-
că şi în cazurile cînd există 
acordul la divorţ al ambilor 

soţi, însă unul dintre ei refu-
ză să se prezinte la oficiul de 
stare civilă pentru soluţiona-
rea problemei. Instanţa jude-
cătorească va desface căsăto-
ria dacă va constata că con-
vieţuirea soţilor şi păstrarea 
familiei în continuare sînt 
imposibile. Dacă, în proce-
sul examinării cererii de des-

facere a căsătoriei, 
unul dintre soţi 
nu-şi dă acordul 
la divorţ, instanţa 
judecătorească va 
amîna examinarea 
cauzei, stabilind 
un termen de îm-
păcare de la o lună 
la 6 luni, cu ex-
cepţia cauzelor de 
divorţ pornite  din 
motivul violenţei 
în familie confir-
mate prin probe.  
Dacă măsurile 
de împăcare nu au 
dat efecte şi soţii 
continuă să insiste 
asupra divorţului, 
instanţa judecăto-
rească va satisface 
cererea respectivă.

La desfacerea 
căsătoriei, soţii pot 
prezenta instanţei 
judecătoreşti un 
acord privind îm-

părţirea bunurilor lor propri-
etate în devălmăşie şi plata 
pensiei de întreţinere a copi-
ilor şi soţului inapt de muncă 
ce necesită sprijin material, 
indicînd mărimea acesteia, 
precum şi privind determi-
narea părintelui împreună cu 
care vor locui copiii minori 
comuni.  În cazul lipsei unui 
acord între soţi sau dacă se 
va dovedi că acordul lezea-
ză drepturile şi interesele co-
piilor minori sau ale unuia 
dintre soţi, instanţa judecă-
torească este obligată:

a) să împartă, la cererea 
soţilor (a unuia dintre ei), 
bunurile lor proprietate în 
devălmăşie;

b) să determine care 
dintre părinţi va plăti pensia 
de întreţinere a copiilor mi-
nori şi mărimea acesteia;

c) să stabilească, la cere-
rea soţului inapt de muncă, 
care are dreptul la pensia 

de întreţinere de la celălalt 
soţ, mărimea şi modul de 
plată a acestei pensii;

d) să stabilească cu cine 
dintre părinţi vor locui copiii 
minori după divorţ. Litigiile, 
altele decît cele expuse mai 
sus, nu pot fi soluţionate în 
procesul de desfacere a că-
sătoriei, cu excepţia acţiunii 
de contestare a paternităţii 
la cererea soţului. Dacă, 
la împărţirea bunurilor pro-
prietate în devălmăşie a so-
ţilor, vor fi atinse interesele 
persoanelor terţe, instanţa 
judecătorească va dispune 
examinarea cererii respecti-
ve într-un proces aparte.

În cazul desfacerii căsă-
toriei la oficiul de stare civi-
lă, aceasta încetează din ziua 
înregistrării divorţului, iar 
în cazul desfacerii căsătoriei 
pe cale judecătorească – din 
ziua cînd hotărîrea instanţei 
judecătoreşti a rămas defini-
tivă. 

Dacă problema divor-
ţului a fost soluţionată pe 
cale judecătorească, acesta 
urmează a fi înregistrat în 
modul prevăzut pentru în-
registrarea de stat a actelor 
de stare civilă. Soţii nu au 
dreptul să încheie o nouă 
căsătorie pînă la obţinerea 
certificatului de divorţ de 
la oficiul de stare civilă în a 
cărui rază teritorială se află 
domiciliul acestora. Instanţa 
judecătorească este obligată 
să transmită, în termen de 3 
zile de la data cînd hotărîrea 
privind desfacerea căsători-
ei a rămas definitivă, o copie 
a acesteia oficiului de stare 
civilă din raza ei teritorială.

În cazul apariţiei soţului 
declarat, în modul stabilit de 
lege, decedat sau dispărut şi 
anulării hotărîrii respective 
a instanţei judecătoreşti, ofi-
ciul de stare civilă poate re-
stabili căsătoria respectivă, 
la cererea comună a soţilor, 
dacă celălalt soţ nu a înche-
iat o nouă căsătorie.  În ca-
zul restabilirii căsătoriei, se 
consideră că aceasta nu a 
fost întreruptă. Bunurile do-
bîndite în perioada de absen-
ţă a unuia dintre soţi aparţin 
soţului care le-a dobîndit.

Încetarea căsătoriei
(Capitolul 7 din Codul familiei)

P ăturile puţin asigurate ale populaţiei 
din Moldova vor avea posibilitatea 

să arendeze locuinţe sociale pentru perioa-
da dificultăţilor financiare. Aceasta prevede 
proiectul de lege examinat marţi de către 
grupul de lucru din cadrul Comisiei parla-
mentare pentru economie, buget şi finanţe.

Şefa Direcţiei Generale Arhitectură a 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor Elena Bejenaru a comunicat că 
proiectul se bazează pe mai multe legi adop-
tate în ultimii 30 de ani.

,,Unul dintre cele mai importante aspecte 
ale proiectului de lege respectiv este locuinţa 
socială, care va fi oferită acelor categorii de 

cetăţeni ce nu o vor putea cumpăra nici-
odată. Statul le va da în arendă spaţiu lo-
cativ pentru o anumită plată. Suma plăţii 
pentru arendă va fi stabilită în funcţie de 
starea financiară a arendaşului, şi nu de 
costul de piaţă”, a spus E. Bejenaru.

Potrivit şefei direcţiei, în cazul im-
posibilităţii de plată a sumei stabilite, 
proiectul prevede acordarea ajutorului 
din partea administraţiei locale, exclusiv 
pentru perioada de arendă.

,,Beneficiarul va fi asigurat cu spaţiu 
locativ pînă cînd situaţia lui financiară 
se va îmbunătăţi. El va prezenta periodic 
datele privind situaţia financiară şi, în ca-

zul în care aceasta nu se va redresa, 
va putea folosi spaţiul locativ toată 
viaţa”, a menţionat sursa citată. 

De asemenea, proiectul de lege 
vizează locuinţa de serviciu, lista 
beneficiarilor în acest sens urmînd 
să fie examinată de Guvern. ,,În pro-
iect se menţionează că beneficiari 
ai locuinţelor de serviciu pot fi atît 
funcţionarii, cît şi cetăţenii care au 
semnat un contract cu anumite insti-
tuţii de stat, cum ar fi Forţele Armate 
şi Ministerul Apărării, MAI, procu-
ratura”, a conchis E. Bejenaru. 

Păturile social vulnerabile ale populaţiei din Moldova vor putea 
primi temporar locuinţe sociale
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Popesco Anatolie, pentru data de 26 noiembrie 2013, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea înainta-
tă de Cernova Tatiana privind decăderea din drepturile părin-
teşti.

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şapa (Munjiu) Natalia, pentru data de 27 noiembrie 2013, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Munjiu Artur privind recunoaşterea persoanei ca decăzută din 
dreptul la spaţiul locativ.

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leu Valeriu, do-
miciliat: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn, nr. 10, apt. 
120, pentru data de 30 octombrie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 315) în calitate 
de pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de Leu Olga 
privind partajul proprietăţii comune în devălmăşie.

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

Judecător     Igor Mânăscurtă    
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Olari Petr, cu ultimul domiciliu: satul 
Peresecina, Orhei, pentru data de 30 octombrie 2013, ora 9.40, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît la cererea depusă de Lozan (Olari) Valentina privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi   
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bulaş Ioana, cu domiciliul: satul 
Bălăureşti, Nisporeni, pentru data de 25 octombrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea intentată de AEÎ 
,,Bălăureşti” privind încasarea datoriei restante.

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

Judecător      Grigore Şişcanu    
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet-lor: Burlacov Victor şi Burlacov (Po-
pescu) Eugenia, cu ultimul domiciliu: satul Ivancea, Orhei, 
pentru data de 6 noiembrie 2013, ora 12.30, la şedinţa de ju-
decată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi la ce-
rerea depusă de Vieru Maria privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Moldasig”, mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 
nr. 2, pentru data de 25 octombrie 2013, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile: Rotaru Alexandru, 
mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1/2, către SRL ,,Moldasig”, 
intervenienţi accesorii Peiu Afanasie, mun. Chişinău, com. Gră-
tieşti, str. Prieteniei, nr. 4, apt. 20 şi II ,,Făt-Ftumos Martin”, sa-
tul Cuşnirca, Şoldăneşti privind încasarea datoriei.

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

 Judecător      V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Dodon Svetlana, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. 
Gohberg, nr. 2, apt. 117 şi Dodon Victor, cu ultimul domiciliu: 
satul Sadova, Călăraşi, pentru data de 8 noiembrie 2013, ora 
8,30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 61), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Reu Nico-
lae către: Dodon Svetlana, Dodon Victor privind recunoaşterea 
obligaţiei comune şi solidare.

 Judecător      Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Plugaru Polina Tudor, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 66) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea depusă de Muturniuc 
Ivan privind recunoaşterea valabilă a contractului de vînzare-
cumpărare şi declararea dreptului de proprietate privată.

Judecător     A. Catană
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea cet. Ursu Alexandru, 
domiciliat: mun. Chişinău, str. Lisabona, nr. 2, bl. 3, apt. 15, 
pentru data de 10 octombrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît la 
cererea înaintată de Departamentul Poliţiei de Frontieră privind 
încasarea datoriei.

Judecător     Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şaran Nadejda, născută pe data de 18.09.1959, IDNO–
2006002004617, domiciliată: mun. Chişinău, str. Fructelor, nr. 
32, pentru data de 7 noiembrie 2013, ora 9.45, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 225, 
în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), unde va 
avea loc examinarea cauzei la cererea de chemare în judecată 
depusă de SA ,,Apă-Canal Chişinău” privind încasarea datoriei 
în sumă de 10147,54 lei.

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

Judecător    Iurie Ţurcan
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Arhigraf” SRL, pentru data de 8 noiembrie 
2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sales House ,,Hen-
drix Bail” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător     V. Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ovseanic Dom-
nica, c/p - 0961211819013, pentru data de 21 noiembrie 2013, 
ora 10.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în 
judecată depusă de SA ,,Apă-Canal Chişinău” privind încasarea 
datoriei. 

Judecător    Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bolocan Irina, pentru data de 7 noiembrie 2013, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
SA ,,Apă-Canal” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lupaşcu Vasile, pentru data de 18 noiembrie 2013, ora 12.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13), unde va 
avea loc examinarea cererii înaintată de Lazari Angela privind 
recunoaşterea privatizării şi a contractului de vînzare-cumpă-
rare nul.

Judecător     R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cotos  Valentin, pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea îna-
intată de SA ,,Apă-Canal Chişinău” privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Stratan

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 procurat 
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”

www
Judecătoria Soroca  solicită  prezentarea cet-lor: Lozan 

Anastasia, Lozan Petru, Papîmeri Tatiana, cu domiciliul: sa-
tul Cosăuţi, Soroca, pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (or. Soroca, str. Independenţei, 
nr. 62, bir. 8) în calitate de pîrîţi pe dosarul inaintat de ÎCS 
,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător     D. Gherman

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Firsov Artiom, 
a.n. 28.08.1983, c/p - 0971605894935, cu domiciliul: mun. 
Chişinău, str. P. Zadnipru, nr. 7/4, apt. 33, pentru data de 22 
octombrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sa-
doveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea cet. Firsova Ecaterina privind desfacerea căsăto-
riei.

 Judecător       Victor Burduh
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Saviţchii Ştefan Gheorghe, pentru data de 2 decembrie 
2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, 
bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
înaintată de Darie Ludmila privind încasarea împrumutului, 
dobînzii de întîrziere.

 Judecător      V. Stratan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Condraşov Iurie, IDNP - 2004002164863, domiciliat: 
mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 12/2, apt. 84, pentru data de 
11 noiembrie 2013, ora 12.20, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 225, et. 2, în incin-
ta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), unde va avea 
loc examinarea cauzei la cererea de chemare în judecată de-
pusă de Luta Sergiu privind restituirea împrumutului în sumă 
de 2000 euro.

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

Judecător      Iurie Ţurcan

R epublica Moldova 
va monitoriza, în-

cepînd de săptămîna viitoare, 
fluxul de cetăţeni străini care 
intră în ţară prin regiunea 
transnistreană, prin interme-
diul a şase puncte ale Birou-
lui Migraţie şi Azil. Potrivit 
Biroului de Reintegrare, mă-
sura face parte din planul de 
acțiuni pentru liberalizarea 
regimului de vize cu Uniu-
nea Europeană. 

Autorităţile de la Chişi-
nău dau asigurări că proce-
dura de înregistrare va fi una 
rapidă, gratuită şi benevolă. 

,,Cei din regiunea transnis-
treană nu vor mai avea pro-
bleme cu traversarea fronti-
erei Republicii Moldova, iar 
oaspeţii care vin în ţară vor 
putea să îşi înregistreze şe-
derea la aceste oficii terito-
riale. Procedura este simplă, 
scurtă, gratuită şi benevolă. 

Nu este o obligaţiune ca ce-
tăţeanul străin să se înregis-
treze anume la punctul nou 
deschis. El poate să treacă 
pe lîngă acest punct şi, ajun-
gînd la Chişinau, ori în orice 
altă localitate a Republicii 
Moldova, să se înregistreze 
timp de 72 de ore”, a expli-
cat vicepremierul pentru Re-
integrare Eugen Carpov, în 
cadrul unui interviu.

 Cele şase oficii au fost 
amplasate în localităţile 
Hîrbovăţ din raionul Anenii 
Noi, Hagimus, raionul Cău-
şeni, Sănătauca, Floreşti, în 
oraşele Dubăsari, Criuleni 
şi Rezina. După ultimele 
negocieri purtate în urmă cu 
cîteva zile la Bruxelles, se-
paratiştii transnistreni au ate-
nuat retorica privind dreptul 
de circulaţie a cetăţenilor 
din regiunea controlată de 
Tiraspol.

Republica Moldova întăreşte 
controlul pe Nistru în 

concordanţă cu exigenţele uE u rmătorul Summit 
al Parteneriatului 

Estic va avea loc la Riga, în 
vara anului 2015. Anunțul a 
fost făcut în cadrul conferin-
ţei privind prioritățile, obiec-
tivele și realizările Parteneri-
atului Estic, de la Riga.

În marja participării la 
reuniunea miniștrilor de 
Externe ai statelor Baltice-

Benelux, viceprim-ministrul, 
ministrul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene Nata-
lia Gherman a avut o inter-
venţie, în calitate de invitat 
special, la masa rotundă: 

,,De la Vilnius spre Summi-
tul de la Riga: prioritățile, 
obiectivele și realizările Par-
teneriatului Estic”, organiza-
tă de Ministerul Afacerilor 
Externe al Letoniei.

Considerată drept lider 
al Parteneriatului Estic, Re-
publica Moldova a fost în 
centrul discuţiilor privind 
perspectivele acestei iniţi-

ative a UE pentru 
dimensiunea esti-
că a politicii sale 
de vecinătate. În 
viziunea diploma-
ţiei letone, repre-
zentată la eveni-
ment de secretarul 
de stat al ministe-
rului de Externe 
Andrejs Pildego-
vičs, parafarea de 
către ţara noastră 

a Acordului de Asociere în 
cadrul Summitului de la Vil-
nius va constitui unul dintre 
cele mai bune exemple de 
succes ale politicii de anga-
jare în regiune a UE.

următorul Summit al 
Parteneriatului Estic va avea 

loc în 2015, la Riga
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S pre regret, cumpărătorii sînt 
din ce în ce mai interesați 

de aspectul produselor şi nu îşi dau 
seama cît de dăunătoare sînt aces-
tea pentru sănătate. Roşiile ţuguiate 
provoacă boli grave şi sînt extrem 
de periculoase pentru sănătate. 

Cultivatorii și comercianții fac 
tot posibilul să-i mulțumească pe 
cumpărători. Vrei produse frumoa-
se? Ia-le, dar nu sînt  şi sănătoase.

De ceva timp au apărut pe pia-
ţă roşiile ţuguiate. Într-adevăr, sînt 
mai gustoase decît cele importate, 
cu părere de rău nu și mai sănătoa-
se.

De fapt ele sînt ţuguiate din 
cauza unei malformaţii apărute în 
urma utilizării în exces a următoa-
relor substanțe: Ethrel – stimulent 
de coacere; 2.4-D – stimulent și pesticid 
de tip hormonal.

,,Orice exces duce la acumulare în 
plantă, în fructe și implicit la efecte 
toxice asupra organismului consumato-

rului”, declară Floarea Burniche, cerce-
tător, Stația de Cercetare Experimentală 
Buzău.

Mîncatul noaptea, înainte de somn, aduce kilograme în 
plus. Asta deoarece caloriile acumulate seara se depun mai 
mult decît cele din timpul zilei. De asemenea, cei care mănîn-
că noaptea tîrziu, preferă produsele bogate în calorii.

Există totuşi alimente pe care le puteți mînca chiar înainte 
de culcare. 

Fructele
Fructele proaspete conțin o cantitate mare de apă, 

astfel că vă veți sătura foarte repede cu puține calorii. 
Cele mai indicate fructe în acest caz sînt bananele, pentru că 
au triptofan, un amino acid care vă ajută la procesul de linişti-
re și veţi dormi mai bine. Alte fructe bogate în fibre sînt porto-
calele, perele şi merele.

Legumele
Au același efect ca și fructele, pentru că și legumele 

conțin o cantitate impunătoare de apă și fibre. Fasolea, lin-
tea, mazărea și brocoli sînt surse importante de fibre. Carto-
fii și soia, de asemenea, vă vor linişti şi veţi dormi mai bine. 
Lactatele degresate sînt foarte bune în dietele pentru slăbit. 
Le puteţi consuma şi noaptea înainte de culcare, deoarece ele 
conţin calciu, iar acesta arde grăsimile şi te ajută să pierzi ki-
logramele în plus. 

Cerealele integrale
Organismul arde de două ori mai multe calorii prin des-

compunerea alimentelor integrale, în special a celor bogate în 
fibre, ca ovăzul şi orezul brun. Astfel, se reduc şi kilogramele. 

Alimentele pe care le poţi mînca noaptea, fără ca să te îngraşi

S-a pomenit cu un nas crescut pe frunte, în 
urma intervenţiei medicilor

O intervenţie plastică fără precedent va avea loc în ur-
mătoarele zile, în China. Unui tînăr de 22 de ani, din pro-
vincia Fujian, urmează să-i fie înlocuit nasul. Asta după ce, 
în urma intervenţiei medicilor, pe frunte i-a crescut un nou 
organ respirator pentru a-l înlocui pe cel vechi.

Vechiul nas s-a infectat după un accident rutier grav, în 
care tînărul a fost implicat, în august 2012. Nasul cel nou a 
fost conceput din cartilaj recoltat de pe coaste şi sculptat de 
chirurgi în formă de nas de-a lungul ultimelor nouă luni.

De ce nu ameţesc balerinele atunci cînd fac 
piruete? 

Balerinele pot efectua piruete fără să ameţească da-
torită creierului modificat în urma antrenamentelor. Este 
concluzia unui studiu efectuat de un grup de cercetători 
din Marea Britanie.

Aceştia au studiat un grup de 29 de balerine, dar şi 20 de 
tinere care făceau canotaj, avînd vîrsta şi forma fizică ase-
mănătoare cu ale dansatoarelor. Oamenii de ştiinţă au ajuns 
la concluzia că după ce se învîrt ani de zile, balerinele ajung 
să îşi modeleze creierul, care anulează semnalele trimise de 
structurile responsabile de echilibrul din urechea internă.

La majoritatea oamenilor, o rotaţie prea rapidă poate 
provoca o stare de ameţeală. Asta pentru că fluidele din 
urechea internă continuă să se mişte chiar după ce capul 
se opreşte.

Consumul de cafeină reduce dezvoltarea 
creierului

Consumul de cafeină nu face bine creierului în dezvol-

tare. Cercetătorii el-
veţieni avertizează 
că prea multă cafea, 
trei cutii de băuturi 
energizante sau o 
sticlă mare de cola 
băute zilnic reduc 
dezvoltarea creieru-
lui adolescenţilor.

Specialiștii au 
realizat un studiu 
pe rozătoare. Cercetările au arătat o scădere a activităţii 
creierului la rozătoarele cărora li s-a administrat cafeină.

În ultimii 30 de ani, consumul de cafeină printre copii 
şi adolescenţi a crescut cu 70 la sută, îndeosebi din cauza 
băuturilor energizante.

Bolnavii de cancer au şanse mai mari de 
supravieţuire dacă sînt căsătoriţi

Bolnavii de cancer au şanse mai mari de supravieţuire 
dacă sînt căsătoriţi. Specialiştii de la Universitatea Har-
vard din Statele Unite au stabilit că pacienţii aflaţi în mari-
aj pot depista boala mai devreme, înainte ca aceasta să se 
răspîndească în tot organismul.

Astfel, ei pot urma un tratament curativ şi trăi mai mult. 
Oamenii de ştiinţă au observat o reducere cu 20 la sută a 
deceselor în rîndul bolnavilor care au un soţ, comparativ 
cu cei necăsătoriţi.

La studiu au participat aproximativ 750 000 de persoa-
ne, cu diferite tipuri de cancer.

Liliana LAVRIC, 
magistru în drept, lector superior, Facultatea 

de Drept, uSM
Mult stimată doamnă Liliana Lavric, 
De o semnificaţie aparte pentru dumneavoastră sînt 

aceste splendide zile de toamnă bogată, deoarece marcaţi 
frumoasa sărbătoare a sufletului. Aceasta ne oferă plăcuta 
ocazie de a vă dori să aveţi parte de sănătate, să vă păstrați 
acele calități valoroase de care daţi dovadă în tot ceea ce 
faceţi.

Ajunsă aici, la acest minunat popas aniversar, să aveţi 
tot mai mult şansa de a îmbina spusele cu faptele, iar forţa 
exemplului propriu să rămînă, întotdeauna, un model pen-
tru discipolii dumneavoastră. Viaţă îndelungată, plină de 
succese şi bucurii de la cei dragi inimii!

La Mulţi Ani! 
* ** 

Nina Cernat, 
judecător, CA Chişinău

Mult stimată doamnă Nina Cernat,
Acum, cînd sărbătoriți o frumoasă vîrstă, cu senti-

mentele cele mai sincere de înaltă preţuire şi admiraţie vă 
adresăm alese cuvinte de felicitare, pentru dăruirea faţă de 
profesia deloc uşoară pe care v-a oferit-o viața.

Graţie profesionalismului, abnegaţiei, perfecţiunii, co-
rectitudinii şi exigenţei, cumsecădeniei... aţi cîştigat res-
pectul celor ce vă înconjoară.

În această remarcabilă zi, vă adresăm cele mai calde 
urări de sănătate, întru Mulţi Ani! şi aceeaşi slujire a ide-
alurilor dreptăţii!

* * *
Elena Covalenco, 
judecător, CSJ

 Mult stimată doamnă Elena Covalenco,
Cu ocazia minunatei dumneavoastră aniversări, vă 

adresăm sincere felicitări şi urări de bine. În acest an, ea 
semnifică vîrsta la care se împletesc în cel mai fericit mod 
realizările în muncă cu înţelepciunea vieţii, imprimînd 
sens existenţei.

Aveţi un stil aparte de a munci, de a face dreptate, ce 
presupune tenacitate, eforturi excepţionale, elan şi crez, 
cîştigînd prin aceasta stima celor din jur, plasîndu-vă în 
rîndul oamenilor merituoşi din domeniul ce vi l-aţi ales 
ca destin.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, fericire, în-
soţite de succese remarcabile, iar toate acestea să vă între-
gească imaginea şi să vă contureze efigia.

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Cristina 
Bancu, magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Tarlapan Artur, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Ion Dodon, magis-
tru în administraţie publică, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Dorin Josanu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Svetlana Balmuş, 
judecător, Buiucani; Angela Bostan, judecător, Hînceşti; 
Elena Gligor, inspector judecător principal; Andrian 
Ciobanu, judecător, Rîşcani; Petru ursache, judecător, 
CSJ; Mihai Dolghieri, judecător, Briceni; Ion Tutunaru, 
inspector judecător. 

 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, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept
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Divert is

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
Atenţie! Roşiile ţuguiate sînt un adevărat 

pericol pentru sănătate


