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Ministrul Justiţiei 
a avut o întîlnire 
cu ambasadorul 
Ungariei în RM

Investigarea evenimente-
lor din aprilie 2009, asigura-
rea alegerii Preşedintelui Re-
publicii Moldova, implemen-
tarea reformelor de consolida-
re instituţională democratică, 
promovarea supremaţiei legii 
sînt unele din prevederile de 
bază ale Rezoluţiei adopta-
te astăzi de către Adunarea 
Parlamentară a Consiliului 
Europei (APCE) cu privire la 
funcţionarea instituţiilor de-
mocratice din Moldova. 

Potrivit rezoluţiei, Adu-
narea Parlamentară regretă 
şi condamnă evenimentele 
postelectorale care au avut 
loc în Moldova după alege-
rile parlamentare din aprilie 
2009 şi îndeamnă autorităţile 
moldoveneşti să desfăşoare o 
investigaţie amplă şi indepen-
dentă în privinţa acelor eve-
nimente. Totodată, Adunarea 
Parlamentară îndeamnă auto-
rităţile din R. Moldova să for-
meze un organ administrativ 
competent care să se ocupe de 
plîngerile parvenite împotriva 
poliţiei şi a organelor de men-
ţinere a ordinii publice. 

În rezoluţie se arată că 
APCE felicită poporul mol-

dovenesc pentru participarea 
activă la alegerile parlamen-
tare din acest an şi pentru 
exprimarea opţiunilor poli-
tice într-un mod democra-
tic. Adunarea Parlamentară 
notează că autorităţile naţio-
nale au asigurat organizarea 
în scurt timp şi într-un mod 
calm desfăşurarea alegeri-
lor parlamentare anticipate. 
De asemenea, în rezoluţie 

se menţionează recomandări 
pentru ca ţara noastră să reia 
cooperarea cu Comisia de la 
Veneţia pentru îmbunătăţirea 

Codului electoral, ca pe viitor 
să fie asigurate alegeri libere 
şi echitabile etc.

,,Alegerile din 29 iulie au 
schimbat balanţa de forţe po-
litice în Republica Moldova, 
iar tranziţia politică are loc 
într-un mod democratic, în 
concordanţă cu prevederile 
constituţionale”, se menţi-
onează în document. APCE 
cere noii conduceri majorita-
re şi opoziţiei să se angajeze 
în negocieri pentru ca alege-
rea Preşedintelui ţării să aibă 
loc. ,,O schimbare a puterii 
pe cale paşnică stă la baza 
maturităţii sistemului poli-
tic şi a calităţii democraţiei 
într-o ţară”, se subliniază în 
rezoluţie. 

Totodată, APCE invită 
Comitetul de miniştri şi alte 
instituţii ale Consiliului Eu-
ropei să pregătească un pa-
chet de programe - ţintă de 

Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu  a avut recent o 
întrevedere  cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Ungare în Moldova, E.S. Dl Gyorgy VARGA.  

În debutul întrevederii, ambasadorul ungar l-a felicitat pe 
Mihai Ghimpu cu ocazia alegerii în funcţia de Preşedinte al 
Parlamentului şi a exercitării funcţiei de preşedinte interimar, 
salutînd, totodată, învestirea noului Guvern. De asemenea, 
ambasadorul a adresat Preşedintelui Parlamentului invitaţia de 
a efectua o vizită oficială în Ungaria.    

La rîndul său, spicherul Mihai Ghimpu a mulţumit pentru 
felicitările adresate, precum şi pentru invitaţia de a vizita Un-
garia, subliniind că noul Parlament va contribui la intensifica-
rea relaţiilor moldo-ungare pe diferite domenii de colaborare.  

Diplomatul a reiterat interesul ţării sale pentru aprofunda-
rea relaţiilor moldo-ungare, declarînd, în acest sens, că va fi 
reluat proiectul de tip Twinning de asistenţă a Parlamentului 
Republicii Moldova, finanţat de Comisia Europeană şi susţinut 
de Parlamentul Ungariei şi cel al Franţei. Totodată, Ungaria 
şi-a confirmat sprijinul pe care îl va acorda şi în continuare 
Republicii Moldova în realizarea aspiraţiilor de integrare eu-
ropeană. În contextul liberalizării regimului de vize cu ţările 
membre ale UE, diplomatul ungar a dat asigurări că ţara sa 
manifestă disponibilitate în lansarea dialogului în această pri-
vinţă la nivel european, apreciind, totodată, abolirea regimului 
de vize pentru cetăţenii români.  

Mihai Ghimpu, preşedintele Parlamentului, la rîndul său, 

AnUnţ
La 17 octombrie 2009, începînd cu ora 10.00 

pînă la ora 14.00, în incinta Palatului Naţional din Chi-
şinău va avea loc un program festiv, dedicat jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Uni-
versităţii de Stat din Moldova, precum şi Zilei Profesi-
onale a Juristului.

Deschiderea Programului va începe cu solemne 
discursuri de felicitare din partea oaspeţilor de onoare, 
după care va urma un  concert extraordinar şi va culmi-
na cu un fourchette. 

Dintre oaspeţii de onoare fac parte personalităţi 
din conducerea de vîrf a statului, personalităţi marcan-
te  din domeniul judiciar din ţară, precum şi de peste 
hotare, profesori, reprezentanţi ai primei promoţii de 
absolvenţi ai Facultăţii de Drept USM ş.a.

La remarcabilul eveniment sînt invitate toate cate-
goriile de jurişti din ţară.

Organizator: 
Uniunea Juriştilor din Republica Moldova 

cooperare pentru a asista Re-
publica Moldova în procesul 
de consolidare instituţională 
democratică şi promovarea 
supremaţiei legii. În acest 
context, Republica Moldova 
trebuie să acorde o atenţie 
urgentă cadrului electoral, 

libertăţii mass-media, refor-
melor în justiţie. 

Implementarea acestei 
rezoluţii, precum şi a celor 
precedente trebuie să repre-
zinte o prioritate pentru noile 
instituţii de stat, se arată în 
Rezoluţie.

şi-a exprimat mulţumirea pentru susţinerea acordată de auto-
rităţile ungare în multiple domenii, dînd asigurări că Republi-
ca Moldova va continua promovarea reformelor democratice 
pentru liberalizarea economiei, asigurarea unei justiţii libere 
şi corecte, a libertăţii mass-media. În context, Mihai Ghimpu 
a specificat că procesul de promovare a reformelor nu va fi 
unul uşor, în condiţiile unui deficit bugetar, a lipsei investiţiilor 
străine, a barierelor existente în transferul puterii. 

Ambasadorul ungar l-a informat pe Preşedintele Parlamen-
tului şi despre oportunităţile oferite cetăţenilor moldoveni de 
Centrul Comun de Eliberare a Vizelor din cadrul Ambasadei 
Republicii Ungaria la Chişinău, specificînd că sînt semnale 
pozitive venite din partea populaţiei, precum şi a parteneri-
lor externi cu privire la funcţionarea acestuia. E.S. Dl Gyorgy 
VARGA a adus la cunoştinţa Preşedintelui Parlamentului că 
de la 1 octombrie 2009, cetăţenii moldoveni pot obţine vize 
şi pentru Finlanda, iar începînd cu anul viitor vor fi elibera-
te vize şi pentru Regatul Belgiei, Confederaţia Elveţiană şi 
Republica Elenă, de asemenea, se poartă negocieri privind 
aderarea la Centrul Comun de Eliberare a Vizelor a Croaţiei 
şi Slovaciei.  

În final, părţile au făcut un schimb de opinii cu referire la 
situaţia actuală creată în Republica Moldova, optînd pentru ra-
porturi moldo-ungare constructive şi de durată, în special care 
vizează intensificarea relaţiilor economice, dezvoltarea unor 
proiecte investiţionale viabile în interesul ambelor state. 

Mihai Ghimpu, Preşedintele Parlamentului,  
s-a întîlnit cu ambasadorul Ungariei în Moldova

„Un om cu un singur ceas ştie cît e ora. Un om cu două ceasuri nu este sigur niciodată.”
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APCE recomandă Moldovei 
implementarea reformelor de consolidare 

instituţională democratică
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Flashu
Moldova rămîne o ţară prioritară 
în politica externă a Cehiei
 Moldova rămîne o ţară prioritară în politica externă a Ce-

hiei, care optează pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale între 
cele două ţări. Despre aceasta se spune în mesajul de felicitare 
adresat prim-ministrului Vald Filat de către premierul ceh Jan 
Fischer.

Serviciul de presă al Guvernului a relatat că Jan Fischer l-a 
felicitat pe omologul său moldovean cu prilejul desemnării în 
funcţia de premier, dorindu-i succes în noua activitate.

„Decizia de asumare a responsabilităţii pentru guvernarea 
ţării şi pentru fiecare cetăţean al să în condiţiile crizei econo-
mice globale este, desigur, una deloc uşoară şi cere mult curaj. 
Sînt convins de faptul că Guvernul Moldovei, condus de Dom-
nia voastră, va fi capabil să gestioneze aceste situaţii dificile”, 
se spune în mesaj.

Jan Fischer a dat asigurări că Cehia va susţine aspiraţiile 
europene ale Moldovei şi este dispusă să acorde asistenţă şi 
să-şi împărtăşească experienţa în transformările orientate spre 
integrarea europeană.

În sistemul de 
învăţămînt al Moldovei va surveni un 
şir de reforme
Programul de activitate a Guvernului în domeniul învăţă-

mîntului presupune promovarea unui şir de reforme, a spus 
Leonid Bujor, ministrul Educaţiei.

Aceste reforme, potrivit spuselor ministrului, includ, în 
particular, adoptarea Legii învăţămîntului, simplificarea pro-
gramei şcolare, acordarea autonomiei totale instituţiilor de 
învăţămînt, soluţionarea problemei finanţării instituţiilor de 
învăţămînt superior, perfecţionarea nivelului profesional al 
corpului didactic al ţării.

În acelaşi timp, după cum a menţionat premierul Vladimir 
Filat, Guvernul va acorda mai multă atenţie învăţătorilor, a 
promis că angajamentele asumate anterior vor fi onorate şi că 
este inadmisibilă politizarea învăţămîntului – ,,politica nu are 
ce face în şcoală”, a specificat el.

Moldovenii de peste hotare vor putea 
beneficia de servicii juridice de la 
distanţă
Serviciul nou urmează să îi ajute pe moldovenii din afa-

ra ţării să economisească timp şi să evite barierele birocratice, 
precum şi să le asigure accesul la serviciile organelor publice 
locale şi de stat.

Cetăţenii R. Moldova care muncesc sau locuiesc peste 
hotare vor putea beneficia de noi servicii oferite de „Consult 
Group”: perfectare a paşaportului pentru plecarea în străinăta-
te, perfectarea buletinelor de identitate, ridicarea duplicatelor 
actelor stării civile, perfectarea cazierului judiciar al Republicii 
Moldova, perfectarea altor acte şi certificate eliberate de către 
organele de stat. 

Potrivit unui comunicat al companiei, această nouă li-
nie de servicii a apărut în urma unei cereri reale pe piaţă din 
partea cetăţenilor moldoveni aflaţi în Uniunea Europeană şi 
SUA. Serviciul nou urmează să îi ajute pe moldovenii din 
afara ţării să economisească timp şi să evite barierele biro-
cratice, precum şi să le asigure accesul la serviciile organelor 
publice locale şi de stat.

Restricţii la Aeroportul Internaţional 
Chişinău
Pe perioada Summitului şefilor statelor CSI, 8 - 9 octom-

brie este limitat numărul locurilor de parcare pe teritoriul afe-
rent aeroportului, este modificată schema de părăsire a acestuia 
şi intensificat controlul efectuat de către reprezentanţii servi-
ciului de securitate al aeroportului. 

Unele porţiuni de drum ar putea fi închise de către poliţia 
rutieră, iar unele rute ar putea fi reţinute, precizează un comu-
nicat de presă al întreprinderii.

De la începutul anului în Moldova 
au fost repatriaţi 28 de copii rămaşi 
fără tutela părinţilor
De la începutul anului în cadrul a treisprezece misiuni 

în Moldova au fost repatriaţi 28 de copii şi minori rămaşi fără 
tutela părinţilor. Acţiunile pentru revenirea lor au fost organizate 
de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului 
cu suportul misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 
şi al reprezentanţei Fundaţiei elveţiene ,,Terre des Hommes”.

În cadrul ultimelor două misiuni doi fraţi şi o soră în vîrstă 
de la 5 pînă la 12 ani au fost readuşi în Patrie din Federaţia 
Rusă. Din România, de asemenea, au fost repatriate două su-
rori gemene în vîrstă de 13 ani.

În 2007 au fost organizate 5 atare misiuni, readuşi în patrie 
14 copii, în 2008 – 12 acţiuni în cadrul cărora au fost repatriaţi 
44 de copii.

Ministrul Justiţiei Ale-
xandru Tănase a avut recent 
o primă întîlnire cu György 
Varga, ambasadorul Ungariei 
în Republica Moldova.

Ambasadorul Ungariei în 
Republica Moldova a ţinut 
să transmită ministrului Jus-
tiţiei un mesaj de susţinere 
din partea ţării sale, amintind 
că Ungaria este un partener 
de nădejde pentru Republica 
Moldova în dorinţa acesteia 
de a se alinia la statele comu-
nităţii europene. 

Alexandru Tănase a men-
ţionat că drumul parcurs de 
Ungaria în procesul de inte-
grare europeană constituie 
un exemplu interesant pen-
tru Republica Moldova şi, în 
acest sens, acest stat reprezin-
tă un partener strategic pentru 
ţara noastră. În acest context, 
a fost menţionat sprijinul deja 
acordat Republicii Moldova 
de autorităţile ungare, în spe-
cial la demararea procesului 
de armonizare a legislaţiei 
naţionale la cea comunitară, 
în domeniul penitenciar şi 

probaţiunii, precum şi în ca-
drul proiectului twining cu 
Parlamentul Republicii Mol-
dova sau asistenţa oferită în 
domeniul protecţiei datelor 
cu caracter personal. Minis-
trul Justiţiei a mulţumit am-
basadorului Ungariei pentru 
sprijinul acordat Republicii 
Moldova în dezvoltarea par-
lamentarismului, domeniu în 
care Ungaria are o experienţă 
bogată.

Ministrul Justiţiei a vor-
bit cu ambasadorul Ungariei 
şi despre formarea unui sis-
tem judecătoresc care nu va 
avea interferenţă cu partidele 
politice, asigurînd astfel in-
dependenţa justiţiei. În acest 
context, ministrul Justiţiei a 
reiterat angajamentul ferm al 
noii guvernări de a moder-
niza justiţia. „Modernizarea 
justiţiei, nu numai asigurarea 
drepturilor omului, dar şi in-
dependenţa efectivă  a siste-
mului judecătoresc, constitu-
ie o premisă indispensabilă 
pentru realizarea celorlalte 
reforme şi în acest sens suc-

cesul depinde şi de sprijinul 
partenerilor noştri”.

În discuţia cu dl György 
Varga, Alexandru Tănase a 

declarat că noua guvernare 
va liberaliza cadrul juridic 
cu privire la audiovizual 
şi va susţine investiţiile în 
acest domeniu, încurajînd 
venirea în Republica Mol-
dova a trusturilor media 
europene şi internaţionale, 
pentru a asigura activitatea 
companiilor de radiodifuzi-
une, inclusiv a companiei 
publice „Teleradio-Moldo-
va”, în condiţiile unei con-

,,Nu putem interveni brutal în domeniul justiţiei, dar vom 
opera modificări legislative, care ne va permite să responsa-
bilizăm magistraţii pentru deciziile luate”, a declarat noul mi-
nistru al Justiţiei, Alexandru Tănase, în cadrul unei emisiuni 
radiofonice. 

Alexandru Tănase a negat faptul că în justiţie corupţia este 
generată nu doar de actul politic, ci şi de salariile mici. Politi-
cul nu se mai amestecă în actul justiţiei, iar salariile judecăto-
rilor, deşi mai mici decît ale colegilor din alte state, sînt de 3-4 
ori mai mari decît ale unui pedagog, de 6-7 ori mai mari decît 
ale altor angajaţi”.

Potrivit lui Tănase, un judecător care ia mită de ordinul a 
zeci de mii de euro nu are nevoie de salariu mai mare, chiar 

AnUnţ
La 16 octombrie 2009, începînd cu ora 10.00 

pînă la ora 17.00, în blocul 7 al USM (str. Gh. Iablocikin         
nr.  2/1), aula 103, se va desfăşura Conferinţa Interna-
ţională  Ştiinţifico-pratică cu genericul „Educaţie şi 
cercetare într-un stat bazat pe drept”, prile-
juită de aniversarea a 50 de ani de la fondarea Facultăţii 
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi de Ziua 
Profesională a Juristului. 

Evenimentul va întruni profesori şi studenţi din cadrul 
facultăţilor de drept din instituţiile de învăţămînt superior 
din ţară, precum şi oaspeţi de peste hotare.

ORGAnIZATOR:
                                 Facultatea de Drept USM 

în parteneriat cu UJM şi AGEPI

AnUnţ
La 16 octombrie 2009, ora 15.00, în incinta Casei 

de cultură a Universităţii de Stat din Moldova (str. Tighi-
na nr. 2), va avea loc cel de-al III-lea Congres ordinar al 
Uniunii Juriştilor din Moldova.

Ordinea de zi:

1. Darea de seamă a preşedintelui UJM;
2. Darea de seamă a Comisiei de revizie;
3. Alegerea organelor de conducere;
4. Diverse.

    Gheorghe AvORnIC,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al UJM

Ministrul Justiţiei a avut 
o întîlnire cu ambasadorul Ungariei în RM

curenţe reale pe piaţa media 
naţională.

György Varga a discutat, 
de asemenea, cu ministrul 

Justiţiei despre 
experienţa Un-
gariei în alegerea 
Preşed in te lu i , 
care poate fi un 
exemplu intere-
sant pentru Re-
publica Moldova 
pentru a reduce 
riscul unor ale-
geri repetate din 
cauza neînţelege-
rii dintre partide-
le care acced în 

Parlament. Alexandru Tăna-
se a declarat că noua guver-
nare va găsi o soluţie pentru 
alegerea Preşedintelui şi a 
menţionat că se depun toate 
eforturile pentru a găsi cea 
mai eficientă cale pentru a 
rezolva acest moment critic. 
Ministerul Justiţiei va elabora 
amendamentele necesare la 
cadrul normativ pentru a evi-
ta pe viitor situaţii similare de 
impas politic.

dacă i se va oferi un salariu mare, el va continua să ia mită. 
„Vom avea nevoie de timp pentru a asana domeniul prin auto-
reglementare”, a aformat ministrul.

În scurt timp vor fi prezentate modificări ale legislaţiei 
privind responsabilizarea celor care se fac vinovaţi de adop-
tarea deciziilor incorecte. Au fost deja supuse evaluării do-
sarele pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Numai în anul trecut Guvernul a plătit 21 mln euro, în anul 
curent – peste 7 mln. euro pentru erorile judecătorilor. „Vom 
elimina din justiţie oamenii care se fac vinovaţi de încălcarea 
drepturilor omului. Scopul nostru este să avem un sistem ju-
decătoresc funcţional, cu magistraţi incoruptibili”, a mai spus 
ministrul Justiţiei.

Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat miercuri, 
un proiect de lege prin care 
au fost excluse prevederi-
le legislative existente care 
instituie obligaţia statului 
de a asigura unele categorii 
de persoane cu spaţiu loca-
tiv sau cu alte plăţi în acest 
sens.

Astfel, potrivit proiectului 
adoptat de executiv, poliţiştii, 
militarii, judecătorii şi alte 
categorii de persoane nu vor 

mai avea dreptul de a fi asigu-
raţi cu locuinţe de către stat.

Potrivit ministrului Justi-
ţiei, Alexandru Tănase, care 
a prezentat proiectul respec-
tiv, prevederile legale exis-
tente creează un dezechili-
bru în societate şi condiţii 
inegale pentru cetăţenii ţării, 
pentru că unele categorii de 
persoane sînt avantajate în 
raport cu altele. În plus, a 
menţionat Tănase, în prezent 
statul nu dispune de resurse-

le necesare pentru a îndeplini 
prevederile legale existente, 
iar neîndeplinirea acestora 
conduce la condamnarea ţă-
rii la CEDO.

Fosta guvernare a făcut 
promisiuni pe care statul nu 
are posibilitatea să le îndepli-
nească, a menţionat în cadrul 
şedinţei premierul Vlad Filat.

Proiectul respectiv de 
lege trebuie să fie votat de 
parlament, pentru ca să intre 
în vigoare.

În cadrul aceleiaşi şedin-
ţe, Guvernul a desecretizat o 
hotărîre a fostului executiv 
privind distribuirea a nouă 
mii de tone de grîu gratuit 
Combinatului „Franzeluţa” 
şi Combinatului de pîine din 
Bălţi, acestea urmînd să re-
turneze grîul primit.

Iurie Leancă, ministrul 
Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, a anunţat des-
pre discuţia telefonică avută 
cu ministrul interimar de 
Externe al României, Cătălin 
Predoiu, menţionînd că aces-
ta este aşteptat pentru săptă-
mîna viitoare la Chişinău.

nu putem interveni brutal în domeniul justiţiei

Poliţiştii şi judecătorii nu vor mai avea dreptul 
la locuinţe asigurate de stat
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Jubileu: Facultatea de Drept din cadrul USM la 50 de anil

„Gîndul de a face studii la Facultatea de Drept 
a USM mă făcea 

să îmi simt viitorul profesional în siguranţă”

Svetlana DUşA, 
studentă Facultatea de Drept USM 

Întîmplarea a  făcut astfel încît eu  să fac  
studii la Facultatea de Drept a USM. Am fă-
cut o şcoală profesională şi voiam să continui 
studiile în domeniul respectiv. Dar la un mo-

ment dat am avut oportunitatea să particip la o şcoală de 
vară unde erau persoane care îşi făceau studiile la această 
facultate cu renume. Interacţionînd cu ei, mi-am dat sea-
ma că  domeniul lor (jurisprudenţa) devenise ceva intere-
sant şi  pentru mine. Ca urmare,  am decis să-mi continui 
studiile  la  drept. 

Astfel, prestigiu instituţional, bază ştiinţifică durabi-
lă, studii de calitate  racordate la noile standarde impuse 
de rigorile timpului oferite de către  profesori  care se 
dedică cu abnegaţie   activităţii ce o desfăşăară  nu pot 
să găsesc decît aici unde fac acum studii – Facultatea de 
Drept USM. 

Sînt deja în anul IV şi afirm cu certitudine că pe par-
cursul acestor ani de studii am avut parte de profesori 
excepţionali. Dl  Baeş, dl Mandraburca, dl Jecev, dl Ar-
sene, dna Vîzdoagă, dna  Aramă, dl Cimil, dna Botnaru, 
dl Brînză sînt doar cîţiva dintre acei care veghează asupra 
profesionalismului nostru. Iar noi studenţii, profesioniş-
tii de mîine, cu siguranţă nu le vom dezamăgi aşteptările 
pentri că au stăruit prea mult la formarea noastră ca jurişti 
prin exemple reale, lecţii stimulative, activităţi extracur-
riculare foarte interesante etc. 

Acum în prag de sărbătoare felicit pe toţi cei care de-
pun eforturi pentru a păstra bunul renume al Facultăţii de 
Drept USM.

Tatiana TIMUş, 
studentă la Facultatea de Drept USM
M-a  copleşit o foarte mare incertitudine atunci cînd 

eram pusă în situaţia  să aleg pe ce drum voi merge în 
viaţă. În cele din urmă am ales ceva şi nu regret. Am 
ales Facultatea de Litere. Mai apoi, am inteles că pentru 
mine devenise imperios necesar sa studiez Dreptul, din 
necesitatea de a promova  cultura juridică atît de nece-
sară societăţii noastre şi mai ales copiilor. Aceste fiinţe 
care reprezintă viitorul societăţii trebuie să cunoască 
drepturile  şi libertăţile fundamentale ale omului şi ca 
rezultat să  avem o societate paşnică şi prosperă.

Avînd deja la bază experienţa unei facultăţi, eram 
sigură că Dreptul  îl voi studia anume la USM, pri-
ma universitate din Moldova unde calitatea studiilor 
nu poate fi pusă la îndoială. M-am convins de acest 
fapt cînd am făcut studii la prima facultate. Tot mai 
convinsă rămîn acum cînd fac studii la Facultatea de 
Drept. În pofida faptului că jurisprudenţa este un do-
meniu foarte interesant şi mai interesant devine atunci 
cînd ai parte de profesori cu iq-ul înalt. Or, coeficientul 
de inteligenţă al profesorilor de la Facultatea de Drept 
din cadrul USM este unul dintre cele înalte şi este vo-
lens-nolens  retransmis discipolilor, studenţilor dornici 
de a descoperi Adevărul şi Dreptatea pentru oameni. 
Dovada este clară, astăzi în instituţiile de profil juri-
dic prevalează angajaţi care au absolvit Facultatea de 
Drept  a USM.

Iar cea de-a  50-a aniversare a ei îmi oferă o oportu-
nitate în plus de a mulţumi celor care au stat la edifica-
rea acesteia, precum şi actualilor profesori, de a le ura 
multă sănătate, putere continuă de muncă, iar colegilor 
mei studenţi la fel le doresc sănătate şi să preia de la  
mentorii justiţiei tot ce este mai bun pentru că sînt plă-
cute şi utile pentru viaţă învăţămintele lor.

Daniela MORARU, 
absolventă a Facultăţii de Drept USM
Din liceu încă îmi doream ca activitatea ce o voi des-

făşura pe parcursul vieţii să fie ceva măreţ, nobil, astfel 
încît să mă simt utilă acestei societăţi. Ideea de a deveni 
jurist mă tenta din ce în ce mai mult. În final, am ales 
să studiez dreptul, şi nu în oricare altă instituţie, ci anu-
me la USM, deşi alternative mai existau. Gîndul de a 
face studii la Facultatea de Drept a USM mă făcea să îmi 
simt viitorul profesional în siguranţă, deoarece numai în 
această facultate vedeam o şcoală a justiţiei prestigioasă 
cu variate tradiţii, recunoscută ca fiind una care pregăteş-
te specialişi de un profesionalism înalt. Astăzi, după ce 
am absolvit şi am reuşit să fiu angajată în acest domeniu, 
recunosc că am făcut o alegere corectă pentru  viitorul 
meu. E ceva ce mă ajută foarte mult şi în viaţă. Le sînt 
recunoscătoare profesorilor care mi-au ghidat  cei mai 
frumoşi ani ai vieţii – anii de studenţie, anii de formare 
profesională. Şi nu pot ca să nu menţionez în acest sens 
numele Eugeniei Cojocari, profesoara de Dreptul antre-
prenoriatului; Victor Moraru, profesorul de Drept execu-
ţional-penal şi mulţi alţii.

Iar la acest moment jubiliar tuturor celor care depun 
efort întru promovarea fascinantei ştiinţe  a Dreptăţii (ju-
risprudenţa) le doresc forţe interminabile de activitate, 
precum şi realizări notorii pe plan personal.

Maria COvRIGhIn, 
absolventă a Facultăţii de Dept USM

Două mari lucruri sînt importante în viaţa omului. 
Unul din ele este alegerea profesiei. Şi deoarece am şti-
ut din timp ce  vreau să devin după absolvirea liceului, 
am depus actele la o facultate de drept. 

Iniţial am ales să fac dreptul la o instituţie privată 
de învăţămînt superior. Am studiat acolo aproximativ o 
jumătate de an, după care m-am transferat la USM. Prin 
urmare,  sînt în drept să fac o comparaţie între instituţi-
ile  respective. Şi cu certitudine pot să  afirm că aici la 
USM am găsit ştiinţa fundamentală în domeniul drep-
tului. Aici am avut parte de profesori cu renume în do-
meniul ales, aici am avut parte de cele mai intreresante 
subiecte şi istorii reale la lecţiile practice. Iar faptul că 
am făcut studii aici m-a ajutat enorm de mult să-mi gă-
sesc serviciul mult dorit de orice absolvent. Am reuşit, 
am cucerit, datorită cunoştinţelor pe care le-am obţinut 
de la profesorii de la USM în faţa cărora mă plec cu 
toată consideraţiunea şi respectul meu.

Valentin Zubic, minis-
trul adjunct de Interne, a 
prezentat Guvernului un 
raport privind cererea sa 
de demisie din funcţia ocu-
pată. Ministrul de Interne, 
Victor Catan, a declarat 
miercuri, 7 octombrie, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă că ceilalţi doi miniştri 
adjuncţi sînt în aşteptarea 
unei decizii a executivului 
în acest sens. Potrivit lui 
Catan, avînd anumite res-

Remanieri de cadre
ponsabilităţi în vederea asi-
gurării ordinii publice în peri-
oada summitului CSI la Chi-
şinău, Zubic a fost de acord 
să-şi exercite atribuţiile pînă 
cînd Guvernul se va pronunţa 
pe marginea cererii depuse.

În 2001, cînd la putere a 
venit guvernarea comunistă, 
Valentin Zubic era vicecomi-
sar al sectorului Botanica din 
capitală. În scurt timp, acesta 
a urcat pe scara ierarhică, a 
fost numit comisar al secto-

Republica Moldova va 
primi din partea SUA un grant 
în valoare de 262 mln USD în 
cadrul Planului Preliminar de 
Ţară prin intermediul Progra-
mului „Compact”. 
Banii vor fi utili-
zaţi pentru reabili-
tarea drumurilor şi 
pentru dezvoltarea 
agriculturii şi pro-
curarea sistemelor 
de irigare. 

Un anunţ în 
acest sens a făcut 
ieri în şedinţa de 
Guvern premierul 
Vladimir Filat.

Şeful Cabinetului de mi-
niştri, Vladimir Filat, a spe-
cificat că trebuie întreprinse 
toate măsurile pentru ca acor-
dul final în acest sens să fie 
semnat pînă la sfîrşitul anului 
curent. 

Anterior, Filat a subliniat 
că implementarea acordului 
va începe imediat după sem-

Congresul SUA a acceptat 
acordarea Moldovei a grantului 

în valoare de 262 mln USD
narea lui. Care drumuri vor 
fi reparate în baza asistenţei 
primite urmează a fi stabilite 
ulterior, a precizat prim-mi-
nistrul. 

Programul „Provocările 
Mileniului” a fost lansat de 
Congresul SUA în anul 2004, 
la iniţiativa Preşedintelui Geor-
ge W. Bush. Acesta prevede 
acordarea de ajutor financiar 
sub formă de investiţii neram-
bursabile statelor cu venituri re-
duse pe cap de locuitor pentru 
dezvoltarea economică.

Poliţia va limita accesul cetăţenilor 
în zonele cu măsuri de securitate 

sporită
Pentru anumite perioade de timp, vor fi închise mai multe 

străzi, cetăţenii fiind chemaţi să planifice mai puţine depla-
sări în centrul capitalei şi în apropierea străzilor pe care se 
deplasează tradiţional cortegiile.

Circulaţia în capitală, precum şi accesul în unele zone cu 
măsuri de securitate sporită, vor fi limitate pentru cetăţeni în 
zilele de joi şi vineri, 8 şi 9 octombrie, în perioada summitu-
lui CSI la Chişinău. 

Restricţiile sînt impuse de necesitatea asigurării securi-
tăţii reprezentanţilor delegaţiilor internaţionale la summit, 
precum şi a asigurării bunei desfăşurări a evenimentului in-
ternaţional, a declarat miercuri, 7 octombrie, într-o conferinţă 
de presă Igor Bodorin, şeful Serviciului protecţie şi pază de 
stat. 

Potrivit oficialului de la MAI, vor fi create anumite obsta-
cole în calea liberei circulaţii a transportului şi a cetăţenilor 
pe unele porţiuni de drum şi în unele sectoare ale municipiu-
lui Chişinău. Pentru anumite perioade de timp, vor fi închise 
mai multe străzi, cetăţenii fiind chemaţi să planifice mai pu-
ţine deplasări în centrul capitalei şi în apropierea străzilor pe 
care se deplasează tradiţional cortegiile – bulevardele Traian 
şi Ştefan cel Mare, străzile Ciuflea şi Bucureşti. 

Reprezentanţii delegaţiilor vor fi cazaţi în hotelurile „Co-
dru”, „Jolly Alon” şi „Leo Grand”, precum şi în reşedinţa 
prezidenţială de pe strada Nicolae Iorga şi în reşedinţa VIP de 
pe strada Maria Cibotari. În perimetrul înconjurat de străzile 
Bănulescu Bodoni, Bucureşti, Maria Cibotari şi 31 august, 
care va constitui „zona zero” de securitate, accesul cetăţe-
nilor şi al transportului va fi permis doar în baza permiselor 
perfectate din timp. După ora 18.00 în zilele de joi şi vineri 
vor fi închise străzile ce duc spre oraşul Cricova. 

Bodorin a promis că se va încerca să se lucreze în formă 
de „undă verde”, ceea ce presupune deschiderea drumurilor 
imediat după trecerea cortegiilor. 

Ministrul de Interne, Victor Catan, a declarat că măsuri-
le pentru asigurarea securităţii în perioada summitului CSI 
au început cu o săptămînă în urmă. În vederea evitării unor 
conflicte nedorite, poliţiştii i-au vizitat pe toţi cetăţenii aflaţi 
la evidenţa poliţiei, printre care persoanele vulnerabile, utili-
zatorii de droguri şi recidiviştii. Acestora li s-a cerut să evite 
deplasările în apropierea zonelor cu un grad sporit de secu-
ritate. 

Catan a spus că poliţiştii vor asigura, în primul rînd, se-
curitatea traficului rutier. Pe perimetrul traseelor parcurse de 
delegaţiile oficiale se vor afla poliţişti, care vor avea grijă să 
nu permită traversarea acestora de către „alte vehicole, per-
soane, animale sau alte obiecte” . 

Aproximativ 30 la sută din poliţiştii din municipiu vor fi 
antrenaţi în asigurarea bunei desfăşurări a lucrărilor summi-
tului, restul vor continua să asigure ordinea publică în muni-
cipiu. Vor fi întreprinse măsuri pentru a evita ambuteiajele, 
iar un număr de poliţişti se vor deplasa la hotarul transnis-
trean pentru a nu permite circulaţia elementelor criminale.

rului Centru, după care a de-
venit vicecomisar al munici-
piului Chişinău, şef al poliţiei 
municipale.

Din februarie 2006 este 
viceministru de Interne. A 
primit şi grade militare, ajun-
gînd, în februarie 2009, la 
gradul de general-maior de 
poliţie. Zubic este cunoscut ca 
o persoană atentă şi prudentă, 
dar a fost implicat în mai mul-
te scandaluri.

Recent, ministrul de Inter-

ne a făcut publică decizia de 
destituire a şefului poliţiei 
municipale Iacob Gumeni-
ţă.

De asemenea, a fost eli-
berat din funcţie în baza ce-
rerii depuse şi viceministrul 
administraţiei publice loca-
le Radu Căruţă – în legătură 
cu desfiinţarea structurii.

Natalia Gherman a fost 
confirmată în postul de vi-
ceministru al Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene.
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Legislativul a stabilit în şedinţa de miercuri, 7 octombrie, 
data de 23 octombrie pentru alegerea preşedintelui R. Moldo-
va. Amintim că la această funcţie, Alianţa pentru Integrarea 
Europeană a propus candidatura liderului PD, Marian Lupu.

Decizia a fost aprobată cu votul majorităţii deputaţilor. 
Parlamentarii au creat şi o comisie specială, care va primi 
dosarele candidaţilor la Preşedinţie şi va gestiona întreaga 
procedură de inregistrare şi vot.

Comisia include 3 deputaţi comunişti şi cîte un deputat 
din celelalte patru fracţiuni parlamentare. 

Candidatul Alianţei pentru Integrarea Europeană la func-
ţia de şef al statului, liderul PD, Marian Lupu, nu este sigur 
că va fi ales în această funcţie.

„Cred ca sînt suficiente şanse ca alegerea să aibă loc. În 
acelaşi timp, eu cred că există şi suficiente riscuri ca alegerea 

şefului statului să sufere eşec. Cel puţin aşa reiese din declaraţi-
ile făcute pînă acum de PCRM. Alegerea şefului statului nu în-
seamnă că PCRM va vota pentru Marian Lupu, ci dacă vom ieşi 
sau nu din criza politică în care ne aflăm”, a spus Marian Lupu. 

Pe de altă parte, comuniştii rămîn pe aceleaşi poziţii. De-
putatul PCRM, Vadim Mişin, a spus că „nu crede ca fracţiunea 
din care face parte va vota pentru Marian Lupu” la funcţia de 
şef al statului. 

Potrivit Constituţiei, alegerile pentru un nou preşedinte al 
ţării se organizează în termen de două luni de la data cînd func-
ţia a devenit vacantă. Dacă tentativa de alegere din 23 octom-
brie va eşua, atunci vor fi organizate noi alegeri în cel mult 15 
zile. Dacă şi a doua oară deputaţii nu vor reuşi să aleagă un şef 
de stat, atunci în Republica Moldova va avea loc, din nou, un 
scrutin parlamentar. 

Cu votul a 53 de depu-
taţi, avocatul Valeriu Zub-
co a fost numit miercuri 
de Parlament în funcţia de 
Procuror General al Re-
publicii Moldova, pentru 
un mandat de 5 ani. Zubco 
a jurat în faţa deputaţilor 
că va apăra ordinea, drep-
turile şi interesele cetăţe-
nilor.

Numirea sa în funcţie a 
stîrnit o adevarată furtună 
de întrebări în rîndul depu-
taţilor din opoziţie.

În speţă, comuniştii l-au 
acuzat pe Zubco că ar fi 
susţinut de partide politice 
şi l-au întrebat cum are de 

Valeriu Zubco – noul Procuror General
gînd să asigure independenţa 
Procuraturii.

„Foarte simplu. Voi res-
pecta Constituţia Republicii 
Moldova şi mă voi conduce 
de lege”, a răspuns Zubco.

Un deputat PCRM l-a în-
trebat pe noul procuror dacă 
va recurge la epurarea cadre-
lor. „Da ce, la noi este încă 
deschis sezonul de vînătoare? 
Credeam că Guvernul l-a în-
chis”, a intervenit preşedintele 
Parlamentului Mihai Ghimpu

Deputatul comunist Vic-
tor Stepaniuc i-a dorit lui 
Zubco să fie „un procuror al 
Republicii Moldova şi nu al 
preşedintelui Parlamentului, 

al prim-ministrului sau al alt-
cuiva”.

Colega sa Maria Postoico 
s-a interesat dacă noul procu-
ror îşi va schimba numărul de 
telefon mobil. Zubco i-a pro-
mis că nu-l va schimba, chiar 
dacă a fost ameninţat, atît el, 
cît şi familia sa, la acest nu-
măr. „Toţi care vor fi la li-
bertate vor putea să sune”, a 
adăugat, în glumă, spicherul 
Mihai Ghimpu. 

Valeriu Zubco promite 
că în procuratură vor activa 
doar „persoane profesionis-
te, capabile şi depolitizate”. 
Totodată, el susţine reforma 
procuraturii, prevăzută în 

programul Guvernului, in-
clusiv acordarea statutului 
de magistraţi procurorilor. 

În vîrstă de 44 de ani, Va-
leriu Zubco este avocat, con-
ferenţiar universitar la Univer-
sitatea de Stat, doctor în drept. 
El conduce Agenţia pentru sus-
ţinerea învăţămîntului juridic şi 
a organelor de drept „Ex lege”. 
Este autor al mai multor manu-
ale şi lucrări de specialitate. 

Zubco l-a înlocuit în 
această funcţie pe tizul său 
Valeriu Gurbulea, care şi-a 
dat demisia pe 25 septembrie, 
cînd a fost instituit în funcţie 
noul Guvern.

S. C.

Noul Guvern învestit recent în 
funcţie s-a declarat a fi unul re-
formator şi şi-a asumat responsa-
bilitatea instalării unei noi ordini 
economice în ţară. Agenda refor-
matoare a noului executiv derivă 
în primul rînd din necesitatea im-
plementării unui şir de reforme – 
necesare, dar dureroase – pe care 
fostul Guvern nu a fost capabil 
să le aplice. Pentru moment, noul 
executiv manifestă suficientă vo-
inţă politică pentru implementarea 
reformelor respective.

Dar, în condiţiile în care încă 
persistă riscul alegerilor anticipate, 
Guvernul evident că nu doreşte să 
fie penalizat de păturile socialmen-
te vulnerabile în urma implementă-
rii reformelor nepopulare pe care va 
trebui să le implementeze. Singura 
şansă a Guvernului este de a plani-
fica reformele astfel încît numărul 
pierdanţilor să fie mai mic decît 
numărul cîştigătorilor. Şi din cauza 
că impactul pozitiv al reformelor se 
manifestă cu un anumit decalaj în 
timp, acestea ar trebui să fie declan-
şate cît mai devreme.

Guvernul a iniţiat deja o serie de 
acţiuni. Care ar trebui să fie priori-
tăţile care ar garanta noului guvern 
maximizarea capitalului politic?

Ameliorarea relaţiilor cu parte-
nerii strategici

Guvernul deja a anulat regi-
mul de vize instituit pentru cetăţe-
nii României şi au apărut primele 
semne de îmbunătăţire a relaţiilor 
bilaterale cu această ţară. Destul 
de sugestivă este şi prima vizită a 
prim-ministrului la Bruxelles, pre-
cum şi susţinerea promisă de struc-
turile europene. Totodată, este vital 
ca noua politică externă să fie una 
echilibrată, astfel încît să nu fie 
neglijate nici relaţiile strategice cu 

Federaţia Rusă. Informarea clară şi 
fără echivoc a Rusiei de către noua 
guvernare vizavi de interesele naţi-
onale ale Moldovei este indispen-

sabilă: or, Rusia deţine un potenţial 
imens de absorbţie a exporturilor 
moldoveneşti, dar şi suficiente ca-
nale de influenţă care ar putea sub-
mina agenda de politică externă şi 
internă a noului Guvern.

Demonopolizarea pieţelor in-
terne

Voinţa politică este necesară 
pentru eliminarea pe termen scurt 
a monopoliştilor de pe piaţa pro-
duselor alimentare (în special, de 
carne, peşte, băuturi, produse lac-
tate) şi a medicamentelor. Aceasta 
ar permite o diminuare imediată 
a preţurilor la aceste produse cu 
circa 20%-30%. Luînd în consi-
deraţie cît de sensibile sînt aceste 
produse pentru majoritatea popu-
laţiei, asemenea acţiuni ar aduce 
un număr enorm de „bile albe” 
pentru Guvern, fără nici un cost 
social. Dar, „locul sfînt nu rămîne 
pustiu” (pe termen lung), de aceea 
Agenţia Naţională pentru Protec-
ţia Concurenţei ar trebui să veghe-
ze în mod constant asupra funcţio-
nării pieţelor. Altfel, Guvernul va 
trebui să asigure permanent „diri-
jarea manuală” a pieţelor.

Liberalizarea procedurilor de 
export

Eliminarea restricţiilor cu privi-
re la exportul de soiuri tehnice şi a 
producţiei vinicole în vrac imple-
mentată la 28 septembrie este una 
din măsurile în acest sens. Facili-
tarea exporturilor presupune mari 
externalităţi economice şi sociale. 
Astfel, prin diminuarea restricţiilor 
companiilor privind accesul mai li-
ber la pieţele de desfacere, acestea 
îşi vor putea accelera durata de ro-
taţie a activelor. Aceasta pe termen 
scurt va asigura unele companii cu 
lichidităţi pentru plata restanţelor 
la salarii şi la achitarea cu furnizo-
rii de materie primă, iar pe termen 
mediu şi lung va duce la extinderea 
cotelor pe pieţele externe a compa-
niilor autohtone şi crearea de noi 
locuri de muncă.

Liberalizarea reglementării ac-
tivităţii antreprenoriale

Aceasta se referă în primul rînd 
la necesitatea de a interzice poliţiei 
efectuarea oricăror controale eco-
nomice la agenţii economici, cla-
rificarea mai bună a competenţelor 
Centrului de Combatere a Crimelor 
Economice şi Corupţiei şi simpli-
ficarea procedurilor birocratice la 
eliberarea permiselor de activitate 
şi autorizaţiilor de construcţie.

Renunţarea la toate facilităţile 
acordate deputaţilor şi funcţionari-
lor de rang înalt

Este o măsură mai mult popula-
ră decît una economică ce va tem-
pera o eventuală indignare crescîn-
dă din partea populaţiei în urma 
implementării reformelor socio-
economice. La implementarea unor 
politici de austeritate este foarte 
important ca şi cei responsabili de 
elaborarea şi implementarea aces-
tora să se conformeze.

Noua ordine economică anunţată 
de Guvernul Filat

vladimir Filat va prezida 
summitul şefilor de Guvern 

din CSI
Summitul şefilor de guvern din CSI, care va avea loc 

în luna noiembrie curent în oraşul ucrainean Ialta, va fi 
prezidat de Vladimir Filat. Agenda reuniunii în cauză 
va cuprinde cca 26 subiecte, relatează Serviciul de pre-
să al Guvernului.

Acest fapt a fosat menţionat în cadrul întrevederii 
premierului Vladimir Filat cu Serghei Lebedev, preşe-
dintele Comitetului Executiv CSI. În cadrul întrevederii 
au fost discutate aspecte protocolare în legătură cu des-
făşurarea summitului şefilor de state din cadrul Comu-
nităţii Statelor Independente, pe 8-9 octombrie 2008, la 
Chişinău.

 Serghei Lebedev a menţionat importanţa desfăşu-
rării lucrărilor summitului respectiv la Chişinău, ţinînd 
cont de schimbările politice care au avut loc în Moldo-
va. El şi-a exprimat speranţa că reuniunea va constitui 
un prilej pentru oficialii Republicii Moldova, în vederea 
stabilirii relaţiilor de cooperare cu colegii din ţările CSI 
şi dezvoltării colaborării multidimensionale în interesul 
tuturor statelor membre ale Comunităţii.

Lebedev a remarcat prestaţia Republicii Moldova pe 
parcursul exercitării preşedinţiei în cadrul CSI, menţi-
onînd buna organizare a reuniunii Consiliului Econo-
mic CSI, a Conferinţei Bancare şi a Forumului Intelec-
tualităţii CSI, care au avut loc  la Chişinău.

Prim-ministrul Vladimir Filat a reiterat disponibi-
litatea Republicii Moldova de a asigura organizarea 
şi desfăşurarea summitului şefilor de state ale CSI la 
cel mai înalt nivel şi a menţionat că pentru ţara noastră 
este foarte important ca deciziile aprobate în cadrul în-
trunirilor de acest gen să fie constructive, să răspundă 
intereselor ţărilor noastre şi, nu în ultimul rînd, să fie 
respectate şi implementate integral.

Noul ministru de iIterne îşi do-
reşte ridicarea autorităţii poliţiei în 
societate. Potrivit lui Victor Catan, 
imaginea poliţiei a fost şifonată pen-
tru că precedenta conducere a Mi-
nisterului Afacerilor Interne (MAI) 
a fost excesiv de politizată. 

Principalele direcţii de reformare  
se vor axa pe atestarea colaboratori-
lor MAI şi pe lichidarea piramidelor 
de corupţie din cadrul ministerului, 
a declarat Victor Catan.  

„Cred eu că cea mai importantă 
misiune a mea este ridicarea autori-
tăţii poliţiei în societate. Poliţia este 
născută din popor şi este obligată să 
asigure poporului respectarea drep-
turilor şi intereselor legitime ale 
cetăţenilor”, a declarat ministrul. 
Pentru a atinge acest obiectiv, ofici-
alul a spus că nu mai trebuie admise 
acte de tortură, de tratări inumane a 
deţinuţilor şi altor persoane de către 
poliţişti. 

„Poliţia naţională a fost excesiv 
de politizată, fiind implicată în dife-
rite acţiuni sub egida partidului de 
guvernămînt, aceasta fiind cea mai 
importantă condiţie care a favorizat 
abuzurile nu doar la 7 aprilie, dar şi 
înainte”, a spus Victor Catan. „Noi 
anunţăm depolitizarea totală a po-

Ridicarea autorităţii poliţiei în 
societate – o necesitate

liţiei. Noi nu ne vom uita la culo-
rile politice sau la apartenenţele de 
partid sau de grup şi vom asigura 
supremaţia legii”, a mai spus mi-
nistrul. 

Victor Catan a comunicat că mi-
nisterul dispune de un nucleu profe-
sionist, însă aproximativ jumătate 
din efectivul de poliţie îl constituie 
tineri cu vîrstă de pînă la 26 de ani. 
„Tinerii nu au experienţa necesară. 
Vom conjuga eforturile pentru a-i 
instrui în lucru operativ de investi-
gaţii, astfel încît aceşti poliţişti să 
respecte strict drepturile şi libertăţi-
le fundamentale ale omului”, a de-
clarat ministrul. 

El a vorbit şi despre reducerea 
efectivului MAI cu 5% în scopuri de 
economisire a resurselor financiare. 
Ministrul a mai spus că vor fi căutate 
găurile prin care s-au făcut scurgeri 
de bani, vor fi identificate resurse 
pentru procurarea echipamentu-
lui necesar, menţionînd că aparatul 
MAI dispune de destule automobile 
frumoase. 

Întrebat cine vor fi numiţi vice-
miniştri, Victor Catan a refuzat să 
dea nume. Nu a spus nici dacă ac-
tualii viceminiştri vor rămîne sau nu 
în aceste funcţii.

China oferă Moldovei 500 de mii 
de euro nerambursabili

Ministerul Apărării din Republica Moldova şi Ministerul Apă-
rării chinez au semnat un acord privind acordarea de către China a 
unui ajutor nerambursabil Chişinăului de 500 000 euro.

Acordul a fost semnat la Beijing, în cursul vizitei oficiale în Chi-
na a generalului de divizie Ion Coropcean, comandantul Armatei 
Republicii Moldova, vizită desfăşurată în perioada 21-28 septem-
brie.  În prezent o comisie din cadrul Armatei Naţionale elaborează 
o listă de necesităţi, pentru a se decide asuspra destinaţiei finale a 
fondurilor acordate de China.
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Direcţia generală educaţie, 
tineret şi sport constată 

corectitudinea procesului 
de organizare a alimentaţiei elevilor

În urma controalelor efectuate recent la liceele din 
capitală „Mihai Viteazul”, „Mircea Eliade”, „Titu Maio-
rescu” şi „Spiru Haret”, reprezentanţii Direcţiei generale 
educaţie, tineret şi sport nu au constatat încălcări în proce-
sul de organizare a alimentaţiei elevilor. 

S-a constatat că documentele privind organizarea ali-
mentaţiei gratuite a elevilor sînt perfecate corect, se res-
pectă cerinţele tehnologice de pregătire a bucatelor, păs-
trarea produselor alimentare se efectuează în conformitate 
cu normele sanitaro-igienice, la elaborarea meniului zilnic 
se respectă preţurile stabilite prin actele normative. 

În 146 instituţii preşcolare care funcţionează în mu-
nicipiul Chişinău sînt hrăniţi de 4 ori pe zi peste 30 mii 
de copii. Meniul bucatelor se întocmeşte ţinîndu-se cont 
de norma de 10,5 lei pentru un copil pe zi. Părinţii achită 
3,5 lei din suma respectivă, restul 7 lei fiind asiguraţi din 
buget. 

Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD) va semna, pînă la 
sfîrşitul anului curent, un şir 
de proiecte de investiţii în  
Republica Moldova, în suma 
totală de 80 de milioane de 
euro, anunţă un comunicat de 
presă al instituţiei.

Este vorba de investiţii 
în domeniul transportului, 
infrastructurii municipale, 
precum şi în proiecte de efici-
enţă energetică. „O prioritate-
cheie în activitatea BERD va 
rămîne susţinerea sectorului 

Moldova primeşte 80 de milioane de la BERD

Pentru prima dată, pe parcursul lunii octombrie cu-
rent, Comisia Electorală Centrală efectuează o analiză 
postelectorală a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 
2009 şi a alegerilor anticipate din 29 iulie 2009.  

Acest proces presupune organizarea a trei evenimen-
te succesive interdependente care au ca scop elaborarea 
unui şir de propuneri şi recomandări vizavi de organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor în Republica Moldova şi, 
de asemenea, conturarea unui plan de acţiuni pe termen 
mediu menit să perfecţioneze activitatea organelor elec-
torale. 

În cadrul primului eveniment, membrii CEC şi 
funcţionarii aparatului CEC vor pune în discuţie cele 
mai importante aspecte din practica electorală şi vor 
planifica cel de-al doilea eveniment. Acesta din urmă 
constituie o analiză internă, în cadrul sistemului de 
organe electorale, cu atragerea altor instituţii cu atri-
buţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Ultimul 
eveniment se va desfăşura la sfîrşitul lunii octombrie. 
Obiectivul principal este prezentarea spre dezbate-
re publică a rezultatelor analizei interne efectuate pe 
parcursul lunii. 

CEC îşi propune să obţină consensul tuturor actorilor 
implicaţi în procesul electoral asupra aspectelor legisla-
tive şi procedurale care trebuie perfecţionate, consens 
materializat în concluziile conferinţei. 

Această analiză este posibilă cu suportul PNUD 
Moldova/UE şi IFES Moldova şi cu participarea Con-
siliului Europei.

Comisia Electorală Centrală 
începe analiza postelectorală 

a alegerilor parlamentare 
din anul 2009

financiar în condiţiile actuale 
dificile cauzate de criza glo-
bală. BERD va contribui la 
sporirea nivelului de interme-
diere financiară în economia 
Republicii Moldova prin linii 
de credit noi oferite băncilor 
şi instituţiilor de microfinan-
ţare”. În implementarea pro-
iectelor în Republica Moldo-
va, BERD va continua să co-
laboreze cu Banca Europeană 
de Investiţii şi cu Uniunea 
Europeană prin intermediul 
Facilităţii pentru Investiţii în 
Vecinătate (NIF).

Paul-Henri Forestier, di-
rectorul BERD pentru Cau-
caz, Moldova şi Belarus, a 
efectuat o vizită oficială în 
Republica Moldova.

Dl Forestier va avea în-
trevederi cu premierul Vlad 
Filat, membri ai Cabinetului 
de miniştri, cu  preşedintele 
în exerciţiu şi spicherul Mi-
hai Ghimpu, cu Dorin Chir-
toacă, primarul municipiului 
Chişinău, Dorin Chirtoacă. 
De asemenea, este planificată 
o întîlnire cu Marin Moloşag, 
viceguvernatorul Băncii Na-

ţionale a Moldovei, cu repre-
zentanţii organismelor inter-
naţionale la Chişinău şi con-
ducerea companiilor benefi-
ciare de investiţiile BERD.

De la începutul activităţii 
sale în Republica Moldova şi 
pînă în prezent, BERD a inves-
tit peste 300 milioane euro în 
domeniul infrastructurii, pre-
cum şi în sectoarele corporativ, 
bancar şi energetic. Proiectele 
finanţate de BERD au atras in-
vestiţii suplimentare în valoare 
de 235 milioane euro în econo-
mia Republicii Moldova.

Cronica poliţistă
Poliţist învinuit de tortură

Procuratura anunţă că recent a fost finalizată urmărirea pe-
nală în privinţa unui poliţist, învinuit de aplicarea torturii în 
privinţa unui minor.

Potrivit procurorilor, fără bază legală, sub pretextul stabi-
lirii persoanelor care au participat la dezordinile în masă din 
aprilie 2009, colaboratorul MAI a reţinut un minor,  ulterior 
cauzîndu-i vătămări corporale medii.

Pentru a-şi legitima acţiunile, poliţistul a încercat să încar-
cereze minorul în izolatorul unui comisariat de poliţie, însă 
acest lucru nu i-a reuşit.

În cazul în care va fi recunoscut vinovat, poliţistul riscă o 
pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activi-
tate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

Martor condamnat pentru 
declaraţii mincinoase

Prin sentinţa Judecătoriei Botanica, Bobernaga Lilia a fost 
condamnată pentru declaraţii mincinoase la 3 ani închisoare, 
executarea pedepsei fiind suspendată pe un termen de probă 
de 1 an.

Reamintim că Bobernaga L., în cadrul judecării unei cau-

zei penale, fiind audiată în calitate de martor şi fiind preîntîm-
pinată de răspunderea penală, cu bună-ştiinţă a dat declaraţii 
mincinoase.

În cazul dat, cu scopul de a ajuta altă persoană să evite răs-
punderea penală, martorul a ajuns pe banca acuzaţilor.

Aventurile unui escroc s-au sfîrşit 
cu sentinţă de condamnare

Recent, prin sentinţa judecătoriei Centru mun. Chişinău, 
Veveriţa Viorel de 23 ani a fost recunoscut vinovat de uzurparea 
de calităţi oficiale, însoţită de săvîrşirea pe această bază a altei 
infracţiuni: privarea ilegală de libertate a unei persoane, trafic 
de influenţă, fiind condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare.

Potrivit sentinţei, în noiembrie 2008, Veveriţa V., prezen-
tîndu-se drept colaborator de poliţie, l-a urcat forţat pe un cetă-
ţean într-un automobil, declarîndu-i că este bănuit de comite-
rea unei infracţiuni şi urmează a fi transportat la un comisariat 
de poliţie din mun. Chişinău pentru a clarifica situaţia. 

Profitînd de faptul că persoana l-a crezut că este angajat al 
organelor de poliţie, contrar voinţei ultimului, l-a transportat în 
mun. Chişinău, unde l-a încuiat într-un garaj şi prin ameninţare 
cu aplicarea violenţei fizice l-a impus să facă o declaraţie scri-
să în care recunoştea că e vinovat de sustragerea unei arme de 
foc, nefiind, de fapt, comisă de ultimul. 

Obţinînd recunoaşterea persoanei precum că ea a sustras 
arma respectivă, susţinînd că are influenţă asupra unor repre-

zentanţi ai organelor de drept, Veveriţă V. a extorcat 3000 euro 
pentru ca aceştia să nu-şi îndeplinească acţiunile de tragere a 
lui la răspundere penală pentru crima săvîrşită. 

În final, Veveriţă V. a primit de la partea vătămată suma 
estorcată – 1500 euro.

Este de menţionat faptul că anterior Veveriţă V. s-a mai 
aflat în conflict cu legea.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege. 

Copii în capcana unei escroace
Procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău a remis pentru 

examinare în instanţa de judecată cauza penală de învinuire a 
cet. Şepeleva Eugenia.

Potrivit actului de învinuire, aceasta a intrat în două apar-
tamente din sect. Rîşcani, unde se aflau copii minori şi sub 
pretextul că este o prietenă a mamei le cerea aur şi bani.

Astfel, Şepeleva E. a obţinut bunuri şi bani în sumă totală 
de 12 000 lei şi 400 euro.

Prin acţiunile sale, Şepeleva Eugenia a săvîrşit escrocherie, 
adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelă-
ciune şi abuz de încredere, cu cauzare de daune în proporţii 
considerabile.

Pentru faptele comise, tînăra în vîrstă de 25 ani riscă pe-
deapsă de la 2 la 6 ani închisoare.

Procuratura face apel către părinţi să atenţioneze copiii 
pentru a nu deveni victime în astfel de cazuri.

Procuratura Generală

Vlad Filat, premierul mol-
dovean, i-a solicitat lui Victor 
Catan, ministrul de Interne al 
Republicii, să elimine restric-
ţile de circulaţie de pe strada 
din Chişinău unde locuieşte 
fostul preşedinte Vladimir 
Voronin.

Circulaţia este interzisă pe 
strada Lazo situată în centrul 
Chişinăului în intervalul orar 
18.00 - 07.00, fiind amplasat 
un indicator în acest sens. 

În anul curent, Ziua vinu-
lui va fi sărbătorită la 10 şi 11 
octombrie, la Centrul Mol-
dexpo, dar nu în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, cum a fost 
în toţi anii precedenţi. Totoda-

tă, în acest an cheltuielile pen-
tru organizarea evenimentului 
vor fi de cîteva ori mai mici 
faţă de cele din anul trecut. 

„Bugetul de stat este unul 
auster, de aceea mijloacele 
vor fi direcţionate pentru alte 
domenii mai sensibile decît 
pregătirea sărbătorii vinului”, 
a declarat ministrul Agricul-

Eliminarea restricţiilor de circulaţie 
de pe starda lui v. voronin

De asemenea, două maşini 
ale poliţiei împiedică accesul 
în apropierea reşedinţei lui 
Vladimir Voronin în fiecare 
seară. 

Măsura a fost introdusă 
în urma unor focuri de armă 
trase în urmă cu cîţiva ani, în 
apropierea reşedinţei lui Vo-
ronin. Cel care a tras era de 
fapt un vecin al fostului pre-
şedinte, care se întorcea de la 
o petrecere.

turii şi Industriei Alimentare 
Valeriu Cosarciuc, miercuri, 
7 octombrie, la şedinţa Gu-
vernului. 

Valeriu Cosarciuc a spus 
că toate cheltuielile vor fi 
acoperite din contul sponso-
rizărilor. „Am căutat oame-
nii de bună-credinţă care au 
ajutat la organizarea acestui 
eveniment şi chiar contri-
buţia unor artişti autohtoni, 
care vor prezenta un pro-
gram artistic din inimă şi 
fără a fi remuneraţi”, a spus 
ministrul, menţionînd că Mi-
nisterul Culturii se ocupă de 
programul artistic. 

Potrivit unui proiect pre-
liminar, cheltuielile pentru 
desfăşurarea zilei vinului ar 
putea constitui 600-700 mii 
lei, faţă de circa 1,2 mln. lei 
în anul trecut.

Sărbătoarea vinului va avea loc 
la „Moldexpo” pe 10 şi 11 octombrie 

Alexandru Tănase, minis-
trul Justiţiei,  a efectuat prima 
sa vizită de lucru la Departa-
mentul Instituţiilor Penitenci-
are, unde s-a întîlnit cu şefii 
penitenciarelor şi cu efectivul 
departamentului pentru a dis-
cuta despre situaţia actuală a 
instituţiilor penitenciare şi a se 
informa asupra problemelor 
cu care se confruntă acestea.

„Aveţi toată susţinerea 
mea în munca pe care o în-
depliniţi şi, în virtutea func-
ţiei pe care o deţin în cadrul 
Guvernului, veţi beneficia de 
întregul meu sprijin, dar ţin 
să vă aduc la cunoştinţă şi să 
subliniez că nu voi tolera şi nu 
voi încuraja actele de corupţie, 
iar sancţiunile pentru încălca-
rea şi nerespectarea sarcinilor 
de serviciu vor fi aspre, chiar 
pînă la disponibilizarea la cel 
mai înalt nivel”, a declarat mi-
nistrul Justiţiei la întrevederea 
cu colaboratorii Departamen-
tului Instituţiilor Penitenciare.

Ministrul a remarcat faptul 
că s-au efectuat multe schim-
bări în bine în cadrul peniten-
ciarelor din ţară, dar procesul 
început trebuie să continue. El 
a ţinut să menţioneze şi faptul 
că condiţiile de astăzi din peni-
tenciare prezintă un risc sporit 
de constatare de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omu-
lui a nerespectării drepturilor 
deţinuţilor. De aceea, pentru a 

le soluţiona şi pentru a reduce 
numărul dosarelor depuse la 
CEDO cu privire la condiţiile 
de detenţie, Alexandru Tăna-
se a anunţat că vor fi imple-
mentate un şir de politici pe 
termen lung, care vor include 
construcţia unui penitenciar, 
pentru reamplasarea peniten-
ciarului nr.13-Chişinău în afa-
ra municipiului Chişinău, pre-
cum şi construcţia caselor de 
arest, pentru preluarea funcţiei 
detenţiei provizorii de către 
instituţiile penitenciare. De 
asemenea, ministrul Justiţiei 
a rugat şefii penitenciarelor să 
fie cît mai deschişi în dialogul 
cu mass-media pentru a reflec-
ta corect şi transparent situaţia 
din instituţiile penitenciare.

În cadrul întîlnirii, şefii 
penitenciarelor au informat    
despre procesul de pregăti-
re a instituţiilor penitenciare 
pentru sezonul rece, precum 
şi despre situaţia cadrelor din 
instituţiile penitenciare.

Ministrul Justiţiei a comu-
nicat că în curînd va efectua şi 
cîteva vizite la penitenciarele 
din ţară pentru a verifica situ-
aţia şi pentru a veni cu soluţii 
pentru ameliorarea condiţiilor 
de detenţie din cadrul peniten-
ciarelor.

În prezent, în Republica 
Moldova sînt 17 instituţii pe-
nitenciare, unde sînt deţinute 
circa 6500 de persoane.

„nu voi tolera corupţia 
din penitenciare”
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Pe timpuri eram membru de sindicat care cît 
de puţin ne apăra dreptul  la muncă. La întreprin-
derea în care activez în prezent nu există orga-
nizaţie sindicală. Mă interesează ce împuterniciri 
acordă legea actuală organizaţiilor sindicale pen-
tru a apăra dreptul la muncă al membrilor săi?

Victoria GîLcă, 
Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Articolul 16 al Legii sindi-
catelor nr. 1129 din 07.07.2000 
prevede că  sindicatele  apără 
dreptul membrilor săi la mun-
că, dreptul de  a dispune  liber 
de aptitudinile lor, de a alege 
domeniul de activitate şi pro-
fesia,  dreptul  la remunerarea 
muncii, care ar asigura un  ni-
vel  de trai decent.

Sindicatele  participă  la 
elaborarea politicii de stat  
privind utilizarea  forţei  de  
muncă,  propun măsuri  de  
protecţie  socială  a persoane-
lor  disponibilizate  de la uni-
tăţi, exercită controlul  obştesc 
asupra respectării legislaţiei 
cu privire la utilizarea forţei 
de muncă.

Lichidarea,  reorganiza-
rea  unităţii  sau schimbarea  

formei  de proprietate,  între-
ruperea totală sau parţială a 
procesului de producţie din  
iniţiativa  patronului,  fapte  ce 
conduc la reducerea  în  masă  
a locurilor  de  muncă  sau 
la înrăutăţirea condiţiilor de 
muncă,  pot  fi efectuate  doar  
cu condiţia informării, cu cel 
puţin 3 luni înainte,  a sindica-
tului  din ramura respectivă şi 
iniţierii negocierilor  colective 
în vederea respectării dreptu-
rilor şi intereselor lucrătorilor.

Desfacerea, din iniţiativa 
patronului, a contractului indi-
vidual de muncă cu lucrătorul 
membru de sindicat poate avea 
loc doar cu acordul organului 
sindical (organizatorului sin-
dical), fapt menţionat deja în 
numărul anterior al ziarului. 

?
Conform articolului 80  al 

Codului familiei, copiii majori  
apţi  de muncă sînt obligaţi să-
şi  întreţină  şi să-şi  îngrijeas-
că  părinţii  inapţi  de  muncă  
care  necesită  sprijin material. 
Dacă nu există   un  contract  
privind  întreţinerea  părinţilor 
inapţi  de  muncă  ce necesi-
ta sprijin  material,  problema  
achitării pensiei  de  întreţinere 
de către copiii majori se solu-
ţionează pe  cale judecătoreas-
că. Copilul poate   fi  eliberat  
de  obligaţia  de  a-şi  întreţine 
părinţii  inapţi  de muncă ce 
necesită sprijin material dacă  
instanţa judecătorească  va  
stabili că aceştia s-au eschivat 
de la  îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti faţă de acest copil.

Potrivit articolului 81 din 

acest cod, în circumstanţe  
excepţionale  (boală  gravă, 
mutilare  sau  alt viciu  al  
părintelui  etc.),  copiii ma-
jori pot fi  obligaţi  de  către 
instanţa   judecătorească  să  
participe  la  cheltuielile  su-
plimentare generate  de  aces-
te circumstanţe daca lipseşte 
un contract între  părţi sau 
dacă copiii refuză să partici-
pe benevol la aceste cheltu-
ieli. Instanţa judecătorească 
este în drept să elibereze co-
piii majori de participarea la 
cheltuielile suplimentare în 
favoarea părinţilor dacă se  va 
stabili că aceştia s-au eschivat 
de la îndeplinirea  obligaţiilor 
părinteşti  faţă de aceşti copii, 
chiar şi în cazul cînd copiii  
plătesc pensia de întreţinere.

Sînt divorţat  de mulţi ani. Feciorul, pe care 
l-am întreţinut, astăzi a ajuns la 40 de ani. Am ieşit 
la pensie, sînt singur şi am nevoie de ajutor. Pen-
tru că nu-mi ajunge pensia pentru medicamente şi 
întreţinere, m-am adresat feciorului de mai multe 
ori, dar mi-a spus să-mi caut de treabă, că n-are de 
gînd. Oare legea nu poate să-l impună ?

Liviu DîrzU, 
chişinău  

Condamnatul care exe-
cută pedeapsa închisorii în 
regim comun sau de resoci-
alizare sau care este lăsat să 
efectueze lucrări de deservire 
gospodărească în izolatorul 
de urmărire penală, precum şi 
condamnatul încadrat în pro-
gramul de pregătire pentru 
eliberare, dacă este caracteri-
zat pozitiv, poate beneficia, în 
decursul anului, de cel puţin 
o deplasare de scurtă durată, 
de pînă la 5 zile, în afara pe-
nitenciarului, pentru vizitarea 
familiei, rudelor, tutorelui 
sau curatorului, după caz, iar 
condamnaţilor înmatriculaţi 

în instituţiile de învăţămînt 
superior sau mediu de speci-
alitate – pe durata stabilită în 
Codul muncii pentru susţine-
rea examenelor. În cazurile 
prevăzute de  Codul de exe-
cutare, în legătură cu circum-
stanţe personale excepţionale, 
condamnaţii menţionaţi be-
neficiază de dreptul la depla-
sări de scurtă durată în afara 
penitenciarului pe o perioadă 
determinată de administraţia 
penitenciarului ca fiind utilă, 
dar nu mai mare de şapte zile. 
Deplasarea condamnatului în 
vîrstă de pînă la 16 ani este 
autorizată numai cu condiţia 
însoţirii lui pe întreg timpul 
călătoriei (tur-retur) de către 
rudele lui sau de către alte 
persoane desemnate. La sur-
venirea calamităţilor, depla-
sarea condamnaţilor este au-
torizată numai în cazul cînd 
în urma calamităţilor în cauză 
au suferit soţii, copiii, părin-
ţii, precum şi alte rude care 
conveţuiau cu condamnaţii 
pînă la detenţie şi au dus cu 
acesta gospodărie în comun. 

Modul de acordare a deplasărilor 
de scurtă durată în afara penitenciarului

Permisiunea pentru de-
plasare se perfectează din 
momentul primirii actelor au-
tentificate oficial (certificatul 
privind începerea sesiunii în 
instituţia la care este înmatri-
culat condamnatul, concluzia 
comisiei medicale consultati-
ve a instituţiei medicale sani-
tare publice privind maladia 
gravă care periclitează viaţa 
rudei condamnatului, certifi-
catul despre calamitate, emis 
de administraţia imobilului 
sau biroul de exploatare a lo-
cuinţelor, certificatul şi tele-
grama despre deces), care vor 
fi confirmate de autorităţile 

publice 
l o c a l e 
sau de 
organe-
le afa-
cer i lo r 
interne 
din lo-
c a l i t a -
tea unde 
au fost 
elibera-
te actele 
respec-
t i v e . 
Ş e f u l 
organu-
lui te-
ritorial 
al afa-
cer i lo r 

interne şi administraţia publi-
că locală, cărora cetăţenii le 
solicită confirmarea circum-
stanţelor personale extraor-
dinare survenite, sînt obli-
gaţi să verifice autenticitatea 
comunicării solicitantului în 
cel mult 24 ore din momentul 
solicitării. Dacă circumstan-
ţele menţionate se confirmă, 
autoritatea respectivă certifi-
că actul prin semnătura sa şi 
ştampila cu imaginea Stemei 
de Stat.

Pentru solicitarea unei 
deplasări de scurtă durată, 
condamnatul  depune o cere-
re în scris, la care trebuie să  
anexeze actul care confirmă 
existenţa circumstanţelor per-
sonale extraordinare sau alte 
temeiuri ale deplasării.  În ca-
zul cînd se decide permiterea 
deplasării de scurtă durată, se  
întocmeşte un aviz, în care 
se  indică datele de anchetă şi 
de caracterizare ale condam-
natului. Avizul se aprobă de 
către şeful instituţiei peniten-
ciare şi se aduce la cunoştinţa 
procurorului responsabil de 

supravegherea instituţiei în 
cauză. În baza acestui aviz, 
şeful instituţiei emite decizia 
de autorizare a deplasării de 
scurtă durată în legătură cu 
vizita anuală a familiei, cir-
cumstanţele personale excep-
ţionale sau studiile  şi elibe-
rează o adeverinţă, certificată 
prin ştampila penitenciarului 
cu imaginea Stemei de Stat.

Şeful instituţiei, înmînîn-
du-i condamnatului adeverin-
ţa în cauză, este obligat să-i 
aducă la cunoştinţă regulile 
de comportare pe durata află-
rii în afara locului de detenţie 
şi să-l avertizeze despre răs-
punderea ce-i revine în caz 
de neprezentare în termenul 
stabilit. Drept confirmare că 
a luat act şi că se obligă să 
revină la timp, condamnatul 
depune o declaraţie, care se 
anexează la materialele dosa-
rului personal. Despre faptul 
că i s-a permis deplasarea din 
instituţia penitenciară respec-
tivă condamnatul este înştiin-
ţat de către ofiţerul de servi-
ciu. În cazul în care condam-
natului i se refuză acordarea 
deplasării de scurtă durată în 
legătură cu vizita anuală, anu-
mite circumstanţe persona-
le excepţionale sau studiile, 
acestuia i se  anunţă, contra 
semnătură, decizia întemeia-
tă, care se anexează la dosarul 
lui personal.  La plecarea din 
instituţie, condamnatului i se 
eliberează banii de pe contul 
lui de peculiu sau aceştia se 
expediază pe adresa rudelor. 
Costul călătoriei îl suportă     
condamnatul sau rudele lui. 
Pentru perioada deplasării 
de scurtă durată, condamna-
tului i se eliberează îmbră-
cămintea civilă ce-i aparţine. 
O dată cu sosirea la locul de 
destinaţie, condamnatul este 
obligat, pînă la expirarea a 
24 de ore, să se prezinte în 
organul teritorial al afacerilor 
interne, iar în cazul localităţi-
lor îndepărtate periferice sau 
rurale – la inspectoratul poli-
ţiei de sector şi să comunice 
scopul sosirii sale, termenul 
aflării şi domiciliul prezumat. 
Şeful organului afacerilor in-
terne (inspectorul poliţiei de 
sector) notează în adeverinţa 
condamnatului data sosirii, 
întreţine cu el o conversaţie 
cu caracter educativ şi între-
prinde măsurile de rigoare în 
vederea controlului compor-
tamentului şi întoarcerii lui 

în termenul stabilit în peni-
tenciar. În ziua expirării ter-
menului de aflare în punctul 
de destinaţie, condamnatul 
este obligat să se prezinte la 
organul afacerilor interne nu-
mit pentru a i se consemna în 
adeverinţă menţiunea despre 
plecare. Menţiunile de sosi-
re şi plecare se certifică prin 
ştampilă cu imaginea Stemei 
de Stat. În cazul în care con-
damnatul se află în imposibi-
litate de a reveni în termenul 
stabilit în penitenciar din mo-
tiv de boală sau din alte moti-
ve întemeiate, el este obligat 
să solicite organului afaceri-
lor interne prelungirea terme-
nului de revenire şi să anunţe 
acest lucru şefului instituţiei 
penitenciare. În cazul prelun-
girii termenului de revenire 
în penitenciar, organul afa-
cerilor interne care a dispus 
prelungirea este obligat să co-
munice acest fapt, în termen 
de 24 ore, administraţiei pe-
nitenciarului, ulterior urmînd 
a fi prezentată şi confirmarea 
documentară de rigoare.

 Deplasările de scurtă du-
rată nu se acordă condamnaţi-
lor care au săvîrşit infracţiuni 
ce constituie recidivă pericu-
loasă sau deosebit de pericu-
loasă, condamnaţilor care au 
săvîrşit infracţiuni deosebit 
de grave sau excepţional de 
grave, condamnaţilor care 
au sancţiuni disciplinare ne-
stinse, condamnaţilor pentru 
infracţiuni intenţionate, să-
vîrşite în perioada executării 
pedepsei, condamnaţilor bol-
navi de tuberculoză în formă 
activă, condamnaţilor care nu 
au urmat tratamentul complet 
al bolii venerice, alcoolis-
mului, toxicomaniei, narco-
maniei, condamnaţilor care 
suferă de tulburări psihice ce 
nu exclud responsabilitatea. 
În calitate de măsură excep-
ţională, doar în caz de deces 
sau boală gravă a soţului ori 
a unei rude apropiate, în pre-
zenţa actelor constatatoare în-
tocmite în forma stabilită, pe 
un termen de o zi, pot fi de-
plasaţi, cu asigurarea pazei şi 
supravegherii necesare, şi alţi 
deţinuţi, cu condiţia suportă-
rii de către aceştia a tuturor 
cheltuielilor de deplasare 
(transport, cazare şi alimen-
tare), atît a deţinutului, cît şi 
a escortei. Prezenta regulă nu 
este aplicabilă condamnaţilor 
la detenţiune pe viaţă.

citaţii în judecată
Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Bogdan Valeriu 

Gheorghe, cu domiciliul în satul Crihana Veche, Cahul, pentru 
data de 28 octombrie 2009, ora 8.10, la şedinţa de  judecată     
(Cahul, str. Victoriei nr.8, bir. 205) în calitate de pîrît în pricina 
civilă nr. 2-1228/09 intentată de Bogdan Aliona către SC  Bog-
dan Valeriu privind partajul averii commune. 

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

Judecător                                                   Petru Moraru 
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Şcerbatîi 
Serghei, cu domiciliul în Anenii Noi, str. Doina nr.1, pentru 
data de 27 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de  judecată   
(Anenii Noi,  str. Mărţişor nr.15) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă privind  încasarea clauzei penale. 

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

Judecător                                                           F. Gonţa 

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 

Guţul Tudor cu domiciliului Cricova, str. Minerilor nr. 11/3, 
apt. 3, pentru data de  13 noiembrie 2009, ora 16.00, la şedinţa  
de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît pe  cauza 
civilă cu acţiunea cet. Guţul Ana privind  prierderea dreptului 
de folosinţă a locuinţei.

Judecător                                                   Gh. v. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 
CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Popa Aurelia pentru data de  
27 octombrie 2009, ora 15.45, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev 
nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe  cauza civilă la acţiunea Regiei 
comunal-locative Cricova privind  încasarea datoriei.

Judecător                                                    Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Zadorojneac Ecate-
rina, pentru data de  26 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa  
de  judecată  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir.311) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de APLP 54/109 privind  în-
casarea datoriei.

Judecător                                               vladislav Clima

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  

cet. Anghelici Dumitru, pentru data de  10 noiembrie 2009, 
ora 13.30, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în 
calitate de pîrît pe  cauza civilă intentată la acţiunea lui Turtă 
Sergiu privind  încasarea sumei.

Judecător                                                      v. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Bodrova Alina, pentru data de  12octombrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 1) în ca-
litate de pîrît în legătură cu examinarea cauzei  civile intentată 
de  Bodrov  Veaceslav privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                    viorica Puica
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Zaporojanu 
Adrian şi Ou Nadejda, cu domiciliul în satul Gura Galbenei, 
Cimişlia, pentru data de 28 octombrie 2009, ora 14.00, la şe-
dinţa de  judecată  (Cimişlia, str. Constantin Stamati nr.1) în 
calitate de pîrîţi pe cauza civilă SC „Ameritrex-Prest” SRL 
către Zaporojanu Adrian, Ou Nadejda, Zaporojanu Andrei pri-
vind  încasarea sumei conform contractului.                                                                                  

Judecător                                                       Z. Aramă 
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www
Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Smentancă Vi-

talie, cu domiciliul în Cimişlia, str. Libertăţii nr.21, pentru data 
de 30 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de  judecată   (Cimi-
şlia, str. Constantin Stamati nr.1) în calitate de pîrît pe cauza ci-
vilă SC „Ameritrex-Prest” SRL către Smentancă Vitalie privind  
încasarea sumei conform contractului.                                                                                  

Judecător                                                        Z. Aramă
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Explorer” ÎM, pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 
14.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Dani-
leico Victor” către SRL „Explorer” ÎM.

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

Judecător                                                    Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a  reprezentanţilor SRL „Nanoprod” mun. Chişi-
nău,  pentru data de 13 octombrie 2009, ora 13.30, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît 
la examinarea cauzei civile a SA „Eximbank Gruppo Veneto 
Banca” privind încasarea datoriei. 

Prezenţa părţilor este obligatorie. 
Judecător                                                        I. Gancear

www
Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a  reprezentanţilor SRL „Evdox” cu sediul în 
mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.6, pentru data de 19 
octombrie 2009, ora 12.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît  pe  cauza civilă 
intentată la cererea  SRL „ICE Cream & CO” privind încasarea 
datoriei. 

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

Judecător                                                     Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezenta-
rea  reprezentantului  ÎI „Golban Ana”, pentru data de 27 octom-
brie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul  Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît  pe cauza civilă intentată 
de  „Drancor” SRL. 

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

Judecător                                               Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezenta-
rea  reprezentantului  „Guzuval-Com” SRL, pentru data de 28 
octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul  Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît  pe cauza civilă 
intentată de  SRL „Octopus-Prof”  privind încasarea datoriei. 

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

Judecător                                                Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezenta-
rea  reprezentantului  „Molazer Construction” SRL, pentru data 
de 23 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul  
Stefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît  pe 
cauza civilă intentată de „Romstal Trade” SRL.  

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

Judecător                                                Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Anmarin-Com” SRL, pentru data de 5 noiembrie 2009, ora 
10.45 la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea SRL Casa 
de Comerţ „Vita” privind încasarea sumei de 4272,42 lei.

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

Judecător                                                    Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului ÎI „Alexa-X” SRL, pentru data de 17 no-
iembrie 2009, ora 10.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intaintată 
de SC „Octopus-Prof” SRL.

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

Judecător                                                      Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Rom Prim”, pentru data de 8 de-
cembrie 2009, ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de SA „IM şi Compania Consulting Grup”.

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

Judecător                                                     Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Demirova Olga”,  pentru data de 18 
noiembrie 2009, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de SA „IM şi Compania Consulting Grup”.

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

Judecător                                                   Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului  
SRL„ Staslegol”,  pentru data de 20 noiembrie 2009, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Direcţia pază de stat 
mun. Chişinău privind încasarea datoriei. 

Judecător                                                        v. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mahu Nadejda cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, str. 
Coşniţa nr. 12/2 apt.1,  pentru data de 6 noiembrie 2009, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.67) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Morozovscaia 
T. către Mahu Nadejda şi Ceban Igor  privind încălcarea drep-
tului de vecinătate.

Judecător                                               v. Braşoveanu                                                                                                                                   

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ceban Igor cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, str. Coş-
niţa nr. 12/2 apt.2,  pentru data de 6 noiembrie 2009, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.67) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Morozovscaia T. că-
tre Mahu Nadejda şi Ceban Igor  privind încălcarea dreptului de 
vecinătate.

Judecător                                          v. Braşoveanu                                                                                                                                      
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Butnari Ghenadie cu domiciliu  în Chişinău, str. Negruzzi nr.10, 
apt. 38,  pentru data de 20 octombrie 2009, ora 16.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.61) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la cererea cet. Năsoilă Ludmila privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                              Djeta Chistol                                                                                                                                     
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Malcoci Artur Constantin, Malcoci Constantin Vasile,  pentru 
data de 15 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de reclamaţi  pe cauza civilă la 
acţiunea „East Autolada” SRL privind repararea prejudiciului  şi 
revendicarea averii.

Judecător                                             D. Suşchevici                                                                                                                                      
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ostapenco Iurie şi Ostapenco Ludmila, pentru data de 26 octom-
brie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir.61) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la cererea lui Coliban 
Serghei privind încasarea prejudiciului.

Judecător                                                Djeta Chistol                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Podogov Alexandr, a.n. 02.03.1962, pentru data de 27 octom-
brie 2009, ora 12.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir.61) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea  cet. Podogo-
va Marina privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                               Djeta Chistol                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popescu Iacov Zaharia cu domiciliul în satul Selişte, Nisporeni, 
pentru data de 28 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir.61) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
CIA „ASITO” SA privind restituirea prejudiciului.

Judecător                                            Djeta Chistol                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Samsonov Serghei cu domiciliul  în Chişinău, str. M.Varlaam 
nr. 74,  pentru data de 27 octombrie 2009, ora 16.20, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.43) în calitate de reclamat pe 
cauza civilă la acţiunea reclamantei Samsonova Maria privind 
decăderea din dreptutrile părinteşti.

Judecător                                              A. Andronic                                                                                                                                        
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Codreanu Alexei, Co-
dreanu Raisa, Codreanu Aurel şi Codreanu Victoria, cu domi-
ciliul în Chişinău, str. Piaţa Unirii Principatelor nr. 1, apt. 402, 
pentru data de 20 octombrie 2009, ora 16.30, la şedinţa de  jude-
cată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrîţi pe cauza 
civilă SA „Livservcom” privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Belistov Nicolae, pen-
tru data de 26 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de  judecată  
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
nr. 2-3268/09 la cererea cet. Borzina Ecaterina privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                             Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Murea Galina, pentru data de 4 noiembrie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată la acţiunea SC „Cerbacot” SRL 
către Murea Galina privind încasarea prejudiciului material.

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

Judecător                                                  Cojocaru Olga
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Luca Larisa Simion 
a.n. 31.08.1965 şi cet. Creţu Gheorghe Mihail a.n. 19.03.1985 
cu domiciliul Chişinău str. Piaţa Unirii Principatelor nr. 1 apt. 
191, pentru data de 4 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de  
judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrîţi pe 
cauza civilă nr. 2-3209/09 la cererea cet. Luca Lilia privind recu-
noaşterea dreptului pierdut asupra spaţiului locativ.

Judecător                                               Aliona Danilov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Arnaut Veaceslav cu 
domiciliul în Chişinău, str. Mesager nr. 5/2, (cămin), pentru data 
de 6 noiembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă BC 
„Mobiasbanca” privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Saenco Nicolae cu domiciliului Chişinău, str. V. Lupu nr. 6 „A”, 
apt. 24, pentru data de 10 noiembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa 
de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea reclamantului Grigorieva Ina privind 
încasarea prejudiciului cauzat.

Judecător                                                     L. Pruteanu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  re-
prezentanţilor SRL „Savitar Agro în proces de insolvabilitate”, 
ÎI „Coltun Elvira”, pentru data de  26 octombrie 2009, ora 13.00, 
la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de pîrîţi 
pe  pricina civilă intentată la cererea lui Cozma Gheorghe către 
SRL „Elma Grup”, BCR şi SRL „Savitar Agro” privind  repara-
rea prejudiciului.

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

Judecător                                                  valeriu Gîscă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Gorohov Iurii, pentru 
data de 26 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de  judecată  (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de cet. Nisterenco A. privind recunoaşterea dreptului 
pierdut la spaţiul locativ şi anularea vizei de reşedinţă.

 Judecător                                                       S. Lazari

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ungureanu Tudor, Cepraga Vitalie, Melnic Aurelia, Stoian Cris-
tina pentru data de 28 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de  
judecată  (str. Zelinski  nr. 13, bir. 17) în legătură cu examinarea 
cauzei civile la cererea Tatianei Mîţu către Sergiu Mîţu privind 
partajul averii comune în devălmăşie, cererea Tatianei Mîţu că-
tre Sergiu Mîţu, Aurelia Melnic privind recunoaşterea nulă a 
acordului de novaţie, cererea Tatianei Mîţu către Sergiu Mîţu 
privind recunoaşterea dreptului de proprietate la ½ cotă-parte 
din apartament, cererea reconvenţională a lui S. Mîţu către T. 
Mîţu privind evacuarea din apartament, cererea Cristinei Stoian 
către T. Mîţu privind ridicarea sechestrului de pe bunuri.

Judecător                                                 viorica Mihaila
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Petrova Irina şi Pe-
trov Pavel cu domiciliul în Chişinău, str. Mateevici nr. 111, apt. 
1, pentru data de 27 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de  
judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de cet. Vizitiu Nicolae, privind prelungirea 
termenului de acceptare a succesiunii.

 Judecător                                               Dorin Popovici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Ţurcanu Iurie cu domiciliul în Chişinău, str. A. Hîjdeu nr. 
73, apt. 3, pentru data de 26 octombrie 2009, ora 12.30, la şe-
dinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantei cet. Melnik/
Ţucanu/ Alina privind încasarea pensiei alimentare.

 Judecător                                                    I. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Oţel Alexei, pentru data de 26 octombrie 2009, ora 15.30, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantului cet. Zaharov 
Andreit privind încasarea prejudiciului material.

 Judecător                                                    I. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Steţco Victor, pentru data de 23 octombrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă nr. 2-3940/09, Steţco Matrona către Steţco 
Victor privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător                                                Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Volontir Nicolai pentru data de 27 octombrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Volontir Ala privind 
desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei alimentare şi stabilirea 
domiciliului copilului minor.

 Judecător                                    Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tîrbu Iurie, pentru data de 29 octombrie 2009, ora 15.30, la şe-
dinţa de  judecată  (str. Zelinski  nr. 13, bir. 17) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ţîgîrlaş Ana către Tîr-
bu Iurie, Compania „Taxi-1449” privind încasarea prejudiciului 
moral şi material.

Judecător                                            viorica Mihaila
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
„Lemang” SRL, pentru data de 10 noiembrie 2009, ora 11.15, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213 et. 2) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „IM şi Compania 
Consulting Grup” privind încasarea sumei de 22 148,62 .

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

Judecător                                                   Ion Stepanov
www

Judecătoria Cahul, în conformiatate cu cerinţele art. 108 şi 
art. 103 ale CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sajin Natalia, 
născută la 20.04.1984, cu domiciliu în satul Baurci-Moldoveni, 
r-nul Cahul, pentru data de 26 octombrie 2009, ora 8.30, la şe-
dinţa  de judecată  (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în cali-
tate de intervenient accesoriui în pricina civilă nr. 2-864/09, la 
cererea Moşina Ludmila şi Calin Victor către Cioroi Ion şi SA 
„ASITO” privind repararea prejudiciului.

Intervenientului i se propune să prezinte probele de care dis-
pune referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de 
probe şi de neprezentare a intervenientului în instanţă, pricina va 
fi examinată în lipsa acestuia şi probelor de care dispune.

Judecător                                                   vitalie Movilă
      www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
Asociaţia de Binefacere pentru Susuţinerea Condamnaţilor, pen-
tru data de 26 octombrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la cererea IÎ „Gloria-Mitiş” privind încasarea sumei 
de 40 800 lei.

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

Judecător                                                    Ion Stepanov
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Albu Nicolae, pen-
tru data de 15 octombrie 2009, ora 9.40, la şedinţa   judiciară  
(str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Bondareva Evghenia, privind încasarea sumei.

Judecător                                                        S. Teleucă
www

Суд сектора Центр мун. Кишинэу  извещает ответчиков  
ICS „Inform-Mobil” SRL  и ООО «Информ-Мобил» о 
гражданском деле о прекращении трудовых отношений с 
истцом Балобинной Анной.

Судебное заседание назначено на 27.10.2009 в 15.00, в 
каб. 59, по улице Болгарская, 43 мун. Кишинэу.

Судья   Штефан Ницэ
www

AvIZ PUBLIC
Judecătoria Centru mun. Chişinău informează că examinea-

ză cauza civilă privind declararea lui Franţuz Nicolae ca fiind 
dispărut fără veste.

Cine posedă informaţii despre locul aflării lui Franţuz Ni-
colae solicităm să ne informeze la şedinţa din 27.10.2009, ora 
16.35, în bir. 43 din str. Bulgară nr.43 mun. Chişinău.

Judecător                                                 A. Andronic  
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Svetlana BALMUş, 
judecător Buiucani – 35 de ani

Mult stimată doamnă Svetlana Balmuş, 
În acest magnific spectacol de toamnă, ce se dă parcă 

în cinstea aniversării dumneavoastră, ne alăturăm şi noi 
celor ce vă spun în această zi cu totul şi cu totul specială 
pentru dvs. tradiţionalul şi semnificativul La mulţi ani!

Aţi reuşit să cuceriţi prin bunătatea sufletului, inteli-
genţă, amabilitate, onestitate, seriozitate, profesionalism 
– calităţi ce vă disting drept o personalitate remarcabilă.

Pentru tot ceea ce sînteţi vă dorim din adîncul sufle-
tului sănătate cît mai multă, noi realizări încununate cu 
succes în activitatea ce o desfăşuraţi. Fie ca anii ce se vor 
perinda de acum încolo să fie şi mai plini de împliniri şi 
armonie sufletească.

* * *
Andrian ciOBAnU, 

vicepreşedintele judecătoriei rîşcani – 35 de ani
Mult stimate domnule Andrian Ciobanu, pentru abne-

gaţia în muncă, pentru responsabilitatea şi comportamen-
tul exemplar pe care le manifestatţi în îndeplinirea atribu-
ţiilor şi misiunilor ce vă sînt încredinţate sîntem convinşi 
că rămîneţi pentru  toţi cei care înfăptuiesc actul de justiţie 
acel model de personalitate ce contribuie la promovarea 
valorilor justiţiei în societate.

Vă dorim ca sănătatea, prosperitatea, bunăstarea, ar-
monia sufletească să vă întregească fiecare clipă din viaţă. 
Noi realizări şi succese remarcabile.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere nina 
cernat, judecător CSJ;  ion Tutunaru, judecător Floreşti; 
Valerian Smochină, preşedintele judecătoriei Făleşti; 
Oleg Moruz, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi 
penale a Procuraturii Generale; Anatol Pîrnău, procuror, 
şef al Secţiei cooperare internaţională şi integrare euro-
peană din cadrul aparatului Procurorului General; Vale-
riu Botnari, procuror, adjunct al Procurorului General.

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.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de împli-
niri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi revista naţională de drept

Cercetătorii israelieni de 
la Universitatea din Haifa au 
realizat un sistem informati-
zat care analizează scriitura şi 
detectează neadevărurile. O 
echipă a departamentului de 
ştiinţe sociale şi sănătate din 
cadrul Universităţii din Haifa 
a pus la punct un sistem infor-
matizat de analiză a scriiturii 
care ar putea fi folosit ca de-
tector de minciuni.

Testul constă în a scrie, 
cu un stilou electronic, două 
texte: unul care să relateze 
evenimentul real şi un al-
tul de ficţiune. Un program 
analizează apoi diferenţele 
de grafologie, viteză şi ritm 

şi, de asemenea, presiunea 
stiloului pe hîrtie pentru a 
determina dacă textul este 
adevărat sau fals.

Dovezile arată, din punct 
de vedere ştiinţific, dacă per-
soana minte sau spune ade-
vărul, potrivit cercetătorilor 
care au testat tehnologia pe 
grupuri de voluntari.

În caz de minciună, spre 
exemplu, scriitura este mai 
puţin automată, iar presiu-
nea stiloului pe hîrtie este 
mai mare.

Potrivit profesorilor Gil 
Luria şi Sara Roseblum, 
coordonatori ai proiectului, 
noul sistem ar putea servi ca 

supliment la detectoarele de 
minciuni clasice, cu avantajul 
de a furniza rezultate obiec-

tive exercitînd o presiune 
psihologică mai slabă asupra 
persoanelor interogate.

Parlamentul rus va analiza un 
proiect de lege ce impune castrarea 

chimică a pedofililor
Parlamentul rus va analiza un proiect de lege ce impune 

castrarea chimică a pedofililor ce agresează sexual minori 
sub 14 ani, după ce Polonia a luat această decizie.

Parlamentarul Anton Beliakov a spus că o pedeapsă mai 
severă pentru pedofili este necesară, pentru că 97 la sută din 
aceştia recidivează în decurs de doi ani de la eliberarea din 
închisoare.

,,Pedofilii sînt oameni bolnavi şi periculoşi ce nu se vor 
integra niciodată complet în societate şi, de aceea, scopul 
nostru este să protejăm oamenii sănătoşi şi copiii, care au 
toată viaţa înainte”, a mai spus Beliakov.

Potrivit proiectului de lege, pedofililor li s-ar administra 
medicamentul Depo-Provera, utilizat în mod normal pentru 
contracepţie, ce conţine o versiune sintetică a hormonului 
feminin progesteron şi care scade nivelul de testosteron, re-
ducînd apetitul sexual.

,,În 2008, 1300 de copii au fost abuzaţi sexual în mod 
violent şi alţi 5233 au fost abuzaţi în mod neviolent în Ru-
sia”, a precizat Beliakov.

Conform legilor în vigoare, pedofilii ce abuzează mi-
nori sub 14 ani sînt condamnaţi la între opt şi 15 ani de în-
chisoare, însă majoritatea sînt eliberaţi după trei-patru ani, 
datorită înţelegerilor dintre avocaţi şi procurori.

Medicamentul a fost testat şi a arătat că reduce dorin-
ţa pedofililor de a abuza minori, însă unii experţi medicali 
susţin că Depo-Provera este ineficient şi că nu este un re-
mediu. Aceştia susţin că bărbaţii care iau acest medicament 
sînt capabili de acte sexuale şi că administrarea acestuia 

poate declanşa efecte secundare, precum depresie, oboseală, 
diabet şi cheaguri de sînge.

Iniţiativa legislativă mai prevede închisoare pe viaţă 
pentru pedofilii recidivişti dacă metoda castrării chimice se 
dovedeşte a fi ineficientă.

şapte state europene au legalizat 
prostituţia

 Toată Europa se confruntă cu problemele prostituţiei şi 
consumului de droguri uşoare. De la an la an, tot mai multe 
state reglementează aceste subiecte.

Se poate spune că prostituţia împarte Europa în trei ca-
tegorii, din punct de vedere juridic. Prostituţia este interzisă 
în mai toate statele balcanice şi din Europa de Est, inclusiv 
Rusia, dar care, pe de altă parte, sînt principale exportatoare 
de carne vie şi trafic de fiinţe umane. O excepţie originală: 
în Suedia şi Islanda, prostituţia este interzisă, însă pedepsit 
este clientul, nu femeia.

O a doua categorie o reprezintă ţările în care sexul ta-
rifat nu este ilegal, dar nici nu există legi speciale care să 
reglementeze această activitate. Majoritatea statelor Uniunii 
Europene intră în această categorie, inclusiv Franţa, Italia, 
Marea Britanie sau Spania. 

A treia categorie, în care intră şapte state europene, în frunte 
cu Germania şi Turcia, este cea a ţărilor care au legalizat prosti-
tuţia şi îi reglementează activitatea prin norme stricte. 

În ce priveşte consumul de canabis, în Olanda acesta este 
deja legal. În alte state, precum Germania, Cehia, Belgia sau 
Spania, posesia unei cantităţi mici pentru consum personal 
nu mai este pedepsită penal, în schimb toate statele interzic 
cultivarea şi vînzarea drogurilor uşoare. 

cel mai tînăr tată din lume are 13 ani
Un băiat de 13 ani din Marea Britanie a intrat în rîndul 

celor mai tineri taţi după ce prietena lui de 16 ani a născut. 
Familiile celor doi le-au promis tot sprijinul. Tatăl băiatu-
lui de 13 ani din Manchester a afirmat chiar că fiul lui va fi 
un tată mai bun decît cei de două ori mai bătrîni.

,,Se va descurca mai bine decît majoritatea bărbaţilor 
de 25 de ani. Şi-a luat responsabilităţile foarte în serios. 
Fiul meu este suficient de matur pentru vîrsta lui şi ştie ce 
face. Merge la o şcoală bună şi se descurcă bine”, le-a spus 
el jurnaliştilor britanici.

Tînărul tată a participat cu prietena lui la cursurile care 
îi pregătesc de naştere pe viitorii părinţi, iar acum lucrează 
în weekend-uri pentru a-şi întreţine familia.

El intenţionează totuşi să renunţe la şcoală pentru a 
avea un serviciu cu norma întreagă cu care să le asigure o 
viaţă bună prietenei şi copilului.

Marea Britanie înregistrează cel mai mare număr de 
sarcini în rîndul tinerilor. Potrivit statisticilor, 43 000 de 
adolescente devin mame în fiecare an.

Stiloul care culege culorile din natură
Designerul coreean Jinsu 

Park a realizat un stilou-con-
cept care împrumută în viaţa re-
ală funcţia eyedrop din Photos-
hop. Stiloul reuşeşte să scaneze 
culorile din mediul înconjurător 
şi să le redea cu fidelitate pe 
hîrtie.

Senzorul detectează, de 
exemplu, culoarea unui măr sau 
a unei frunze şi îi găseşte un co-
respondent de aşternut pe hîrtie. 
Un cartuş RGB aflat în interio-
rul stiloului amestecă cele trei tipuri de culori de cerneală 
(roşu, verde şi albastru) pentru a crea culoarea care a fost 
scanată.

Fiica Andreei Marin păzită de ,,bodyguarzi”
De fiecare dată cînd iese din casă, micuţa Violeta este 

strict supravegheată de bunica din partea tatălui, de două 
bone, dar şi de portar, care joacă uneori şi rolul de bodygu-
ard

Cum apariţiile publice ale micuţei ,,vedete” sînt foar-
te rare, paparazzii profită de orice eveniment pentru a o 
surprinde pe fetiţa celor două vedete, Ştefan Bănică jr şi 
Andreea Marin.

Astfel, la lansarea Disney Channel în România, unde 
Andreea a fost invitat de onoare, Ana Violeta, în vîrstă de 
aproape doi ani, a fost  tot timpul înconjurată de trei bone, 
de soacra vedetei, dar şi de sora acesteia. Şi pentru că ,,Zîna 
Surprizelor” a fost ocupată cu rolul de gazdă, bonele nu au 
scăpat-o din ochi pe Violeta. Acestea au avut grijă ca micu-
ţa să nu cadă, să nu fie lovită de alte persoane, dar mai ales 
să nu fie fotografiată.

Între timp, Andreea a sacrificat cîteva ore cu fiica sa 
pentru un onorariu de aproape 10 000 de euro, sumă pe care 
vedeta o primeşte, de obicei, pentru prezentarea unui eve-
niment monden. Astfel, Andreea conduce detaşat în topul 
celor mai bine plătite vedete.
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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

Minciunile descoperite în felul în care scriem
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