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Comunitatea noastră, a juriş-
tilor din Republica Moldo-

va, consemnează astăzi o frumoasă 
sărbătoare, o sărbătoare ce aparţine 
în exclusivitate celor care veghează 
asupra ordinii şi înţelepciunii statului 
nostru de drept. E Ziua Juristului. 

Aceasta reprezintă un moment 
de apreciere şi gratitudine pentru 
acei care, printr-un act de conştiin-
ţă şi devotament au îmbrăcat haina 
prestigioasei profesii de jurist, con-
sacrîndu-şi viaţa şi eforturile întru 
consolidarea sistemului nobil de va-
lori – ordinea, echitatea, adevărul, 
dreptatea etc., or, în lipsa acestora, o 

civilizaţie modernă este de neconceput. 
Acum cînd societatea este plină de frămîntări, atingînd nişte 

cote ce duc uneori dincolo de limitele acceptate de democraţie, in-
stituţiile statului pierd şi în ultimă instanţă, pierdem noi, cetăţenii. 
Iar aici, justiţia vine ca o salvare, deoarece constituie coloana de 
susţinere a sistemului social. Prin urmare, noi, juriştii, nu avem 
alternativă şi devine imperios necesar să ne consolidăm eforturile, 
să punem în ordinea de priorităţi ceea ce este cu adevărat impor-
tant, lăsînd la o parte interesele proprii şi orgoliile mari şi rănite. 
Aceasta implică multă înţelepciune, echilibru, colaborare, pace în 
ţară, şi nu în ultimul rînd, sprijin şi consens politic. Numai astfel 
vom putea merge în direcţia corectă, ca în final, să constatăm că 
nu am dat greş, că am cîştigat cele mai de preţ lucruri – indepen-
denţa justiţiei ca valoare ireversibilă şi mandatul de încredere al 
cetăţeanului. Tocmai de aceea, încurajez toţi juriştii să continue, 
fără să ţină seama de presiunile foarte mari ce se exercită acum 
asupra justiţiei, să nu abdice de la obligaţiile Constituţiei şi Co-
dul deontologic, opunînd rezistenţă oricărei forme de subminare a 
autorităţii judiciare. Acum, mai mult decît oricînd, trebuie să de-
monstrăm că în Republica Moldova, supremaţia legii nu reprezintă 
un simplu deziderat, ci este o realitate concretă, iar eficienţa ei se 
reflectă în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor.

Ştiu, există impedimente şi acestea nu sînt puţine. Mă refer, 
în acest caz, la insuficienţa resurselor financiare şi umane, inco-
erenţa reglementărilor şi alte situaţii ostile, dar împreună, prin 
voinţă, putem crea un climat favorabil, ce va duce la creşterea 
legitimităţii  în societate, demonstrînd tuturor că justiţia nu poa-
te fi ignorată. 

Ar fi păcat să renegăm progresele înregistrate în domeniul 
vizat, iar ceea ce am reuşit să facem este apreciat şi pe plan 

19 octombrie – Ziua Juristului 

internaţional, de către experţii europeni. Aceasta ne dă un imbold 
substanţial, ne ambiţionează şi mai mult să continuăm lupta, şi 
credem că lucrurile încă se pot schimba în bine. Să fim, deci, soli-
dari, dînd un plus de valoare statutului de jurist, justificîndu-i  pe 
deplin apartenenţa la una dintre cele mai de elită profesii.

Acum, la zi aniversară, vreau să felicit pe toţi cei implicaţi în 
actul de justiţie, care îşi îndeplinesc cu demnitate şi stoicism dato-
ria de jurist, susţinînd zilnic examenul de capacitate în faţa Legii, 
în faţa cetăţeanului. Vă doresc multă sănătate, optimism, realizări 
remarcabile, iar munca să vă fie răsplătită din plin prin satisfacţia 
reuşitelor profesionale. 

Astăzi, 19 octombrie, 
începînd cu ora 12.00, în in-
cinta Teatrului Naţional ,,Mihai 
Eminescu”, va avea loc festivi-
tatea dedicată sărbătorii profesio-
nale  – Ziua  Juristului.

Dintre invitaţii de onoare fac 
parte personalităţi din conduce-
rea de vîrf a statului, precum şi 
nume marcante din justiţia na-
ţională.

Cuvîntul justiţie e cel mai frumos din limbajul oamenilor, şi e vai de cei care ajung să nu-l mai înţeleagă.
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Justiţia – coloana de susţinere 
a sistemului social

Mult stimaţi jurişti,
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Începe ziua cu DREPTUL!
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Stimaţi colegi, 
La 19 octom-

brie, comunitatea 
juriştilor din Re-
publica Moldova 
celebrează sărbă-
toarea  profesională 

– Ziua Juristului.
Marele nostru 

om politic, jurist, 
savant şi scriitor 
Constantin Stere 

spunea că statul este haina juridică a po-
porului. Acest adagiu reflectă pe deplin 
importanţa meseriei de jurist, or, prin 
prestaţia lor profesională, anume juriştii 
sînt cei ce urmează să dea substanţă no-
ţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie 
a Legii. De modul cum înţeleg cei care 

profesează dreptul să-şi exercite meseria 
depinde şi încrederea societăţii în insti-
tuţiile statului. De aceea, este de datoria 
noastră – a juriştilor – să continuăm să 
cizelăm „haina juridică a poporului”, în 
fiecare zi.

Cu ocazia sărbătorii profesionale – 
Ziua Juristului, în numele meu şi al Curţii 
Constituţionale, vreau să-i felicit pe toţi 
cei care au îmbrăţişat această nobilă pro-
fesiune. 

Vă urez pace şi prosperitate şi vă în-
demn să vă faceţi datoria de a lucra, după 
măsura modestelor puteri, pentru binele 
şi propăşirea neamului şi, după măsura 
priceperii, întru realizarea marilor idei de 
Dreptate şi Libertate.

Alexandru TĂNASE
preşedintele Curţii Constituţionale

Stimați colegi, 
Sînt onorat să 

vă aduc tuturor – 
magistrați și pro-
curori, avocați, 
notari și execu-
tori judecătorești, 
funcționari și uni-
versitari, precum 
și reprezentanți ai 
societății civile – 
sincere felicitări 
cu ocazia Zilei 
Juristului. 

E un prilej deosebit să le mulțumesc 
celor care profesează dreptul, pentru 
această alegere, deoarece în acest fel 
v-ați angajat, întîi de toate, în slujba 
întregii societăți și a fiecărui cetățean, 
totodată. Misiunea voastră este să faceți 
dreptate și cu atît mai grea este povara 
responsabilității ce se așează pe ume-
rii voștri acum, cînd trebuie să redăm 
cetățenilor Republicii Moldova încrede-
rea în actul Justiției. 

Sîntem cu toții, astăzi, antrenați din 

plin într-un complex proces de reformă a 
întregului sistem al Justiției și, tocmai din 
această cauză, mizez pe sprijinul întregii 
bresle. Mai mult decît atît, sînt convins 
că nu avem prea multe șanse de reușită 
fără implicarea plenară a acelora dintre 
voi, care înțeleg că doar din interior, prin 
propriile noastre eforturi, putem urni ca-
rul din loc, pentru a le asigura cetățenilor 
accesul la o Justiție cu adevărat indepen-
dentă, eficientă, transparentă, realizată 
profesionist și responsabil față de soci-
etate. E necesar ca voi înșivă să deveniți 
acei agenți ai schimbării, care nu vor mai 
tolera fărădelegea, orice haină ar îmbrăca 
aceasta – corupție, incompetență sau in-
capacitate. De prestanța voastră morală 
și profesională depinde, astăzi, nu doar 
imaginea profesiei de jurist, dar și viitorul 
Republicii Moldova ca stat de drept.

Vă urez, deci, succes pe această cale, 
pe care urmînd-o veți obține respectul în-
tregii societăți, însoțit de meritate reușite 
profesionale și personale. 

Cu deosebit respect,
Oleg EFRim 

ministrul Justiției

Felicitări de Ziua Juristului

SĂ  CONSOLiDĂm  
EFORTURiLE

Stimați colegi,
Ziua Juristului, 

deși este o sărbătoa-
re profesională, s-a 
constituit și afirmat 
pe parcursul anilor 
ca o dată deosebită 
nu numai pentru cei 
care au îmbrățișat 
această profesie, ci 
și pentru întreaga 

societate, fiind marcată în toată republica, 
în semn de recunoștință față de persoanele 
care contribuie prin activitatea lor la con-
solidarea statului de drept. Anume juriștii, 
indiferent în care domeniu activează, sînt 
acei care au misiunea importantă de a pro-
paga și promova principiile de asigurare și 
protecție a drepturilor și libertăților omului, 
consfințite în Constituția Republicii Moldo-
va, în Pactele  și Convențiile internaționale 
și europene la care statul nostru este parte. 
Responsabilitatea, competența, principiali-
tatea, imparțialitatea imprimă profesiei de 
jurist particularități distincte și care situea-
ză acest specialist, fie că e judecător, procu-
ror, avocat, executor judecătoresc, notar, fie 
că ocupă o altă funcție, în fruntea promoto-
rilor valorilor democratice.

Desigur, un rol aparte în domeniul dat 
le revine judecătorilor, acei care zi de zi 
se consacră activității de înfăptuire a  ac-
tului de justiție, care determină diagnoza 
nedreptății în mijlocul  cetățenilor prin 

hotărîrile lor la judecarea diferitelor cauze,  
,,vindecă rănile”  injustiției și astfel, contri-

buie la instaurarea în  societate a păcii și a 
bunei conviețuiri. Iar cerințele față de ma-
gistrat sînt tot mai mari și mai mari. Și acest 
lucru este unul firesc, deoarece cetățenii 
doresc de fiecare dată să li se facă drepta-
te potrivit legislației, în termeni rezonabili, 
apreciind verticalitatea, imparțialitatea, 
competența, demnitatea, comportamentul 
demn de înalta funcție încredințată repre-
zentantului uneia din cele trei ramuri ale 
puterii în stat.

Sistemul judecătoresc trece printr-o 
perioadă foarte și foarte responsabilă, fiind 
permanent în vizorul comunității, monito-
rizării din partea societății civile și a orga-
nismelor internaționale, în primul rînd, a 
autorităților Consiliului Europei, a  Uniunii 
Europene în procesul integrării europene. 
De fapt, de activitatea justițiarului depinde 
în mare măsură bunăstarea de ansamblu a 
țării, dar și a fiecărui cetățean în parte. Iată 
de ce se acordă o atenție mare anume sis-
temului judecătoresc, reformelor de aici, 
necesității sporite de consolidare a imagi-
nii prin acțiuni responsabile și calitative ale 
judecătorului.

În această operă un rol aparte îi revi-
ne Consiliului Superior al Magistraturii, 
unicul organ de autoadministrare judecă-
torească cu atribuții constituționale de asi-
gurare a independenței sistemului judecă-
toresc. Evident, cînd spunem ,,asigurarea 
independenței” nu avem în vedere doar 
acțiunile de a feri judecătorul de imixtiune, 
de a-i crea condiții decente de muncă și de 

trai, ci și de a-l responsabiliza, de a-l face 
să fie imparțial, echidistant, cît mai compe-
tent, aplicînd metodele și formele permise 
de lege împotriva abaterilor disciplinare, a 
comportamentului și conduitei neconforme 
funcției. Și trebuie să menționez că activi-
tatea Consiliului este permanent orientată 
anume spre realizarea acestor sarcini. Așa 
va fi și în continuare, deoarece astfel poate 
fi sporită perceperea autorității, a imaginii 
magistratului și a Consiliului în societate.

Operările recente în legislația aferen-
tă activității instanțelor judecătorești, a 
Consiliului Superior al Magistraturii, cre-
area Colegiului pentru selecția și cariera 
judecătorilor, a Colegiului de evaluare a 
performanțelor judecătorilor, consolidarea 
Colegiului disciplinar, alte modificări și 
completări care urmează a fi făcute, po-
trivit Strategiei de reformare a sectorului 
justiției, vor impulsiona pozitiv, în opinia 
mea, calitatea actului de justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii 
folosește prilejul sărbătorii profesionale a 
juristului pentru a-și exprima sentimentul 
de considerațiune pentru munca onorabilă, 
responsabilă a judecătorilor, pentru a-i  fe-
licita călduros, dorindu-le tradițional multă 
sănătate, fericire personală, cît mai multă 
competență, răbdare și cît mai multe fapte 
bune și demne de profesia aleasă.

Voi menționa, în contextul dat, că nu 
demult, Consiliul Superior al Magistraturii 
a susținut propunerile unor președinți de 
instanță pentru decorarea unor magistrați 
cu distincții de stat. Iar zilele acestea un 
șir de judecători au fost nominalizați pen-

tru a li se conferi, în ajunul Zilei Juristului, 
titlurile onorifice de  ,,Decan al autorității 
judecătorești” și ,,Veteran al sistemului 
judiciar”, precum și pentru a li se acorda 
Diploma de Onoare a Consiliului Superior 
al Magistraturii. 

Sistemul judecătoresc trece prin reforme 
importante. Considerăm că judecătorii tre-
buie să fie interesați și să participe cît mai 
activ și calitativ la implementarea acestor 
reforme, fiindcă anume pe seama lor cade 
sarcina primordială de aplicare în practică 
a modificărilor și completărilor în legislație. 
Și nu de dragul reformelor, ci întru proteja-
rea la un înalt nivel profesional a interese-
lor, a drepturilor și libertăților cetățenești. 
Or, implicarea magistraților în procesul de 
îmbunătățire a efectuării justiției urmează să 
fie făcută cît mai responsabil.

Folosim această ocazie pentru a reitera 
atașamentul colegial, gratitudinea,  respec-
tul și recunoștința noastră veteranilor Cor-
pului judecătoresc, urîndu-le, de asemenea, 
sănătate durabilă, vigoare, energie, și să se 
bucure de căldura sufletească a celor dragi 
inimii.

La fel, adresăm urări de prosperitate, 
succese, fericire familiilor magistraților, 
confirmînd și pe această cale înțelegerea că, 
prin contribuția lor indirectă sînt obținute în 
mare măsură realizări dintre cele mai fru-
moase în cariera profesională a acestora.

Sărbătoare fericită tuturor!

 Nichifor COROChii,
președintele Consiliului Superior al 

magistraturii

Stimaţi colegi,
Cunoscînd în profunzime provocările şi performanţele acestei 

nobile profesii, astăzi, de Ziua Juristului, am onoarea şi deosebita sa-
tisfacţie, ca prin acest mesaj, să Vă aduc sincere felicitări cu ocazia 
sărbătorii profesionale şi să Vă doresc multă sănătate, prosperitate 
şi succese importante în viaţă şi în activitatea nobilă, dar și plină de 
responsabilitate  ce o desfășurați.

Vă doresc să aveți pace în suflet, putere de viaţă şi multiple rea-
lizări creatoare în domeniul ştiinţelor juridice, deoarece  dreptul este 
acel instrument care asigură securitatea dezvoltării umanităţii, iar 
respectarea şi exercitarea legii și ordinii de drept sînt condiţiile esen-
ţiale ale coexistenţei paşnice şi bunăstării poporului.  

Să tindem mereu spre perfecţiune, să ne conducem de ideea că un jurist ideal trebuie să 
aibă înţelepciunea regelui Solomon, răbdarea lui Hristos, logica lui Aristotel şi inventivitatea 
lui Edison.

Mereu să Vă însoţească cutezanţa, optimismul şi sentimentul datoriei împlinite.
Cu respect, 

mihai POALELUNgi,
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Un braţ de flori pentru colegii noştri!
Stimaţi colegi, cu ocazia Zilei Juristului, Institutul Naţional al 

Justiţiei are deosebita plăcere să Vă adreseze cele mai sincere 
felicitări. Totodată, Vă transmitem urări de sănătate. Să Vă bu-

curaţi de armonie în familie şi să aveţi tărie de caracter pentru a 
reuşi să Vă desfăşuraţi plenar şi eficient activitatea profesională, 
asigurînd dreptatea şi Supremaţia legii. 

Un gest aparte merită din partea noastră Consiliul Superior 
al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Gene-
rală, Ministerul Justiţiei, alte instituţii naţionale care activează în 
sistemul justiţiei şi ne susţin cu noi colaborări colegiale, bazate 

pe respect reciproc. Graţie acestor colaborări, Institutul Naţional al Justiţiei şi-a stabilit 
locul şi rolul în sistemul de drept al Republicii Moldova. Azi, Institutul nostru are uşile 
deschise mereu pentru fiecare dintre Dumneavoastră. 

Vă îndemnăm să fim responsabili, principiali şi consecvenţi în activitatea noastră, 
pentru a realiza una dintre cele mai importante sarcini ale Republicii Moldova pe calea ei 
spre o democraţie civilizată – reforma sistemului de justiţie. 

Fiecăruia dintre Dumneavoastră Vă dorim ca ochiul ager al Zeiţei Femida şi balanţa 
dreptăţii să Vă fie alături atunci cînd daţi dovadă de curaj, răbdare, imparţialitate şi perse-
verenţă în munca pe care o depuneţi pentru binele cetăţenilor şi al întregii societăţi. 

Sănătate şi prosperitate!
Anastasia PASCARi,

director executiv,
institutul Naţional al Justiţiei 
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„meseria de jurist poate fi considerată pe bună dreptate nobilă”

Practic, în toate domeniile activităţii umane, în instituţiile statale activează 
specialişti în drept. Prin urmare, respectarea drepturilor şi libertăţilor fun-

damentale ale omului devine o obligaţie a statului în reglementarea relațiilor dintre 
cetățeni.

În Moldova, după instaurarea independenţei, au fost adoptate  legi care vizează 
majoritatea direcţiilor de dezvoltare umană şi constituirea statului de drept. Aceste 
legi rezistă criticilor, chiar şi celor mai dure: Constituţia Republicii Moldova, legile 
organice, codurile de drept material şi de drept procesual, legile instituţionale ale 
organelor de drept, legile cu privire la Guvern, Parlament, legile cu privire la alegeri, 
legile sănătăţii, ale învăţămîntului etc., şi chiar Legea nucului (29.10.1999), Legea 
despre sămînţă (29.10.1999), Legea vinului şi altele... Observăm că toate domeniile 
de activitate umană au legi speciale, dublate de regulamente şi mecanisme de apli-

care a acestora, fapt ce ne înaripează pentru a avansa în domeniul constituirii unei comunităţi atractive 
pentru contemporaneitate. De fapt, numai aşa, putem intra cu cinste în Europa şi nu doar din punct de 
vedere geografic.

Astfel, Republica Moldova, fiind un stat relativ tînăr, se poate lăuda cu legi destul de moderne. Mai 
rămîne, pe alocuri, de a le armoniza la unele rigori ale tratatelor, convenţiilor şi altor acte internaţionale 
la care țara noastră este parte.

Toate acestea se datorează juriştilor care activează cu abnegaţie în diferite funcţii în instituțiile de 
stat sau în întreprinderi. Așadar, activitatea lor  este una nobilă şi pe dreptate, consider de bun augur, de 
Ziua Juristului, să le exprim recunoştinţă pentru munca lor asiduă, dorindu-le mult spirit de creaţie, multă 
sănătate, lor şi celor apropiaţi, virtute şi prosperare în toate realizările. 

Tudor POPOVICI, 
vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din Republica Moldova

Profesia de jurist este una nobilă, de înalt prestigiu social, dar în 
acelaşi timp, şi una care presupune o mare doză de responsabilitate. În 
acest context, ziua profesională constituie, de fiecare dată, un prilej pen-
tru evaluarea realizărilor şi stabilirea unor noi obiective pentru viitor. 
Este şi cazul celor care se află mereu la straja legalităţii şi a ocroti-
rii drepturilor cetăţenilor - juriştii din Republica Moldova, care se pot 
mîndri cu faptul că practică una dintre cele mai prestigioase profesii 
din ţară. Cel puţin aşa stau lucrurile potrivit unei cercetări realizate de 

Asociaţia Sociologilor şi a Demografilor. La fel susţin, însă, şi juriştii 
propriu-zişi, care s-au afirmat deja pe plan profesional – personalităţi 
notorii din jurisprudenţa naţională, cu care am discutat despre mese-
ria pe care le-a oferit-o destinul. Astfel, am încercat să aflăm care sînt 
atuurile şi ce sacrificii comportă această profesie, ce calităţi trebuie să 
posede un bun jurist şi ce sacrificii trebuie să facă, precum şi alte lucruri 
interesante, pe care vi le oferim, în cele ce urmează şi dumneavoastră, 
cititorilor noştri fideli.

Profesia de jurist: Prestigiu, Onoare, Demnitate, 
dar și Responsabilitate

Stimați juriști,
Cu prilejul Zilei Juristului, In-

stituţia Naţională a Ombudsmanu-
lui Vă adresează sincere felicitări şi 
urări de bine. 

Sărbătoarea profesională este 
un prilej pentru a ne exprima soli-
daritatea şi consideraţiunea faţă de 
toţi cei care activează în domeniul 
jurisprudenţei, manifestînd multă 

responsabilitate, dăruire de sine şi competenţă.
Vă dorim succese remarcabile în activitatea pe 

care o desfăşuraţi şi împlinirea aspiraţiilor întru asigu-
rarea supremaţiei legii,  consolidarea statului de drept, 
protecţia drepturilor şi libertăţilor omului – valori fun-
damentale ale societăţii.  

 Anatolie mUNTEANU,              
avocat     parlamentar, directorul Centrului pen-

tru Drepturile Omului din moldova                                                            

Stimaţi colegi,
Sînt onorat să adresez astăzi, 

tuturor celor care reprezintă Justi-
ţia din Republica Moldova, felici-
tări cordiale şi sincere urări de să-
nătate cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Juristului.

Prin acest eveniment simbolic 
s-a creat prilejul de a marca recu-
noaşterea cuvenită a rolului şi im-
portanţei profesiei de jurist, reuniţi 

din toate sferele de activitate: procurori, avocaţi, judecă-
tori, notari, profesori şi studenţi ai facultăţilor de drept de la 
instituţiile de învăţămînt, toţi cei care aspiră la profesia de 
jurist, precum şi reprezentanţii societăţii civile, implicaţi în 
lupta pentru asigurarea Supremaţiei legii. 

Toţi profesioniştii din justiţie însă au o unică menire – 
esenţială şi nobilă, cea de a realiza şi apăra cîteva valori 
umane fundamentale: legalitatea, adevărul, dreptatea, mo-
ralitatea şi justiţia socială.

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

Astăzi, cînd orice domeniu al activităţii umane este ghi-
dat de lege, iar cetăţenii îşi pun mari speranţe în cei care 
sînt chemaţi să proclame dreptatea şi adevărul, juriştii tre-
buie să asigure, fără niciun echivoc, realizarea acestor ide-
aluri milenare.    

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

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

La ceas de sărbătoare profesională a juriştilor, permi-
teţi-mi să adresez în nume personal, precum şi al întregu-
lui Corp de Procurori al Republicii Moldova, tuturor celor 
care s-au consacrat slujirii Adevărului, cordiale felicitări 
şi sincere gînduri de preţuire, forţe inepuizabile şi succese 
depline în impunerea şi statornicia spiritului de dreptate în 
toate compartimentele vieţii sociale.

Cu profund respect,
Valeriu ZUBCO

procurorul general al Republicii moldova

Dragi colegi,
Rezistenţa în lanţ este sintagma cu 

multiple semnificaţii: de reanimator al 
ideilor şi conştiinţei naţionale, de purtător 
al idealului, de portdrapel, de portavoce, 
de rezistenţă neîntreruptă, multe dintre 
semnificaţiile acestea fiind personificate 
strălucit de către colegii noştri: avocaţi, 
judecători, procurori, cei care au menirea 
directă de a perpetua un lanţ forte în îm-

prejurări încă suficient de ostile deplinei noastre eliberări...
Vă dorim şi ne dorim tuturor, cu ocazia Zilei Juristului, 

să nu rupem lanţul continuităţii, să nu pierdem vigilenţa şi să 
continuăm a fi, fiecare în parte şi toţi împreună, veriga esen-
ţială, de rezistenţă, care, de la înălţimea sa justiţiară, pune în 
capul mesei Adevărul şi Dreptatea. Mult succes!

gheorghe AmihALAChiOAiE, 
preşedintele Uniunii Avocaţilor 

din Republica moldova

mesaj de felicitare!
Uniunea Notarilor din Republica Moldova  aduce cele 

mai sincere felicitări și urări de bine tuturor juriștilor din 
țară, cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului.

Apartenența la una dintre cele mai nobile și de elită 
profesii, ne impune să demonstrăm devotament și respon-
sabilitate, dar și alese calități morale. Și aceasta pentru că 
a sluji cu credință Zeiței Themis, înseamnă, mai întîi de 
toate, a apăra demnitatea omului, legalitatea și echitatea 
socială. Or, profesiunea de jurist este de neimaginat fără a 
pune, mai presus de orice, valoarea umană și supremația 
legii.

Sînt ferm convinsă că juriștii din întreaga țară își con-
solidează eforturile întru stabilirea adevărului și triumful 
dreptății sociale, protejînd și îmbunătățind, totodată, ide-
alurile profesiei de jurist ca o chemare și dedicație pentru 
serviciul public, justificîndu-i pe deplin locul și rolul ei 
primordial în arealul profesiilor existente. 

Îmi exprim speranța că, prin muncă asiduă, prin con-
solidarea capacităților actorilor din sistemul justiției: ju-
decători, procurori, avocați, notari, executori, consilieri 
juridici, experți consultanți, mediatori, grefieri, referenți, 
vom reuși să menținem, la cel mai înalt nivel, prestigiul și 
onoarea de a fi jurist.

Am tot respectul și admirația pentru cei care își fac cu 
cinste și în mod profesionist meseria.

Nu în ultimul rînd, am în vedere aici și colectivul 
redacțional al Săptămînalului juridic Dreptul, precum și 
cititorii acestei publicații, care este unica de acest gen.

Apreciem dăruirea, înaltul profesionalism în diversita-
tea problemelor abordate în paginile publicației respective, 
și sîntem siguri că vă bucurați de recunoștința și apreci-
erile binemeritate din partea cititorilor. Informațiile, co-
mentariile și studiile, plasate în paginile Ediției Dreptul, 
creează o punte durabilă de comunicare între instituțiile de 
drept, juriștii din țară și cetățeni. Doar cu aportul dumnea-
voastră am   reușit schimbarea spre bine a  modalității în 
abordarea unor  aspecte din justiția moldovenească.

 Noi, juriștii sîntem adînc recunoscători colaboratori-
lor redacției și apreciem, la justa valoare contribuția Zia-
rului Dreptul la implementarea  Strategiei de reformare a 
justiției, promovarea pe scară largă a cunoștințelor juridi-
ce, a valorilor de bază despre dreptate și adevăr.

Cu ocazia Zilei Juristului, adresez tuturor celor ce fac 
parte din acest sistem, inclusiv celor care muncesc la edi-
tarea Ziarului Dreptul, un mesaj de solidaritate colegială, 
sincere urări de bine și mari realizări în edificarea statului 
de drept. 

Cu respect,
Tatiana UNgUREANU,

președintele Uniunii Notarilor 
din Republica moldova

„Un jurist bun se călăuzeşte de principiul: important 
este nu de partea cui e puterea, ci de partea cui e legea!”

Î n principiu, profesia de jurist nu este una ordinară, de-
oarece ea, în sens direct, influenţează modul cum trăiesc 

oamenii, cum este organizată viaţa în societate, cît de eficient 
funcţionează instituţiile statului. Această meserie impune ce-
lor care au îmbrăţişat-o, pe lîngă legislaţie, să aplice mereu în-
ţelepciunea şi experienţa de care dispun. Și asta deoarece chiar 
dacă în legislaţie sînt încorporate multe reguli, ele nu sînt în 
stare să acopere absolut toate cazurile din viaţă.

Cu cît avansăm în edificarea statului de drept, cu atît 
mai mult creşte importanţa profesiei de jurist. Este regreta-

bil faptul că, la moment, tot mai des întîlnim jurişti pragmatici, pentru care nihilis-
mul juridic din societate, greutăţile cu care se confruntă cetăţenii zi de zi sînt doar 
oportunităţi de a cîştiga bani  pe durerea altora. 

Sînt convins că viitorul în profesie aparţine juriştilor romantici, care dispun de aşa 
calităţi înnăscute cum ar fi: bunătatea, onoarea, demnitatea, responsabilitatea, dorinţa 
de a contribui la triumful dreptăţii şi echităţii. Acestea, în cumul cu profesionalismul 
înalt, omenia şi înţelepciunea, în opinia mea, sînt componentele de bază ale noţiunii 
de „jurist bun”, care în  activitatea sa cotidiană se călăuzeşte de principiul: Nu este 
important de partea cui e puterea, important este de partea cui e legea!

 Valeriu BALABAn, 
fost procuror general al Republicii Moldova

Continuare în pag.4-5
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VALOAREA  JURiŞTiLOR  ÎN  STATUL  DE  DREPT: 

REALiTĂŢi  Şi  EXigENŢE
,,Noi, juriştii, avem multe de făcut pentru 

ca legea să stea în capul mesei”
Cuvîntul  Jurist, din latină - iura, ius 

– drept, drepturi, defineşte o persoană cu 
studii academice, care a absolvit facul-
tatea de ştiinţe juridice. Deci, Ziua Juris-
tului, care a fost proclamată prin decret 
prezidenţial, este o sărbătoare a tuturor 
celor care au studii juridice. Mi-am dorit 
să am astfel de profesie, am depus efor-
turi să realizez multe şi cu drag am activat 
şi activez, pînă în prezent, în domeniu, 
cunoscînd mulţi oameni cumsecade, pro-

fesionişti, care mi-au apreciat aptitudinile, au contribuit la dez-
voltarea mea profesională şi cărora le sînt foarte recunoscător 
pentru aceasta. Printre ei aş vrea să-i menţionez pe Dumitru 
Postovan, Valeriu Catană, regretatul Ion Ceban şi alţii. 

Deşi în această zi de obicei lucrez, fireşte, pentru mine 
personal, este o zi semnificativă, care trebuie să ne unească 
pe toţi juriştii, indiferent de locul de muncă, deoarece avem 
multe de făcut pentru ca legea să stea în capul mesei. Personal, 
am activat 28 de ani în organele procuraturii, apoi am lucrat şi 
în calitate de jurist, actualmente sînt avocat. Soţia mea şi fiica, 
de asemenea, au studii juridice. Toţi am activat şi continuăm 
să lucrăm pe acest tărîm, ne străduim, de rînd cu sute şi mii 
de alţi jurişti, colegi,  aducîndu-ne contribuția la consolidarea 
legalităţii în ţara noastră, protejarea drepturilor Omului, edifi-
carea unui stat de drept. 

Bineînţeles, ,,Ziua Juristului”, care se sărbătoreşte anual 
la 19 octombrie, este un prilej în plus să ne întîlnim cu colegii, 
să mai discutăm, să ne bucurăm de succesele pe care le-am 
obţinut şi de ce nu, să trasăm şi planuri de viitor.

Cu prilejul sărbătorii, vreau să-i felicit  pe toţi juriştii din 
R. Moldova, şi în special pe toţi cei cu care am lucrat şi îi 
cunosc, să le doresc multă sănătate, optimism, prosperitate, 
realizări şi  bucurii. 

Valeriu PASCARU, 
arbitru al Curţii de Arbitraj de pe lîngă Asociaţia Internaţi-

onală a Transportatorilor 
Auto din Moldova, avocat

Profesia de jurist a apă-
rut în lume conco-

mitent cu dreptul, fiind una 
dintre cele mai vechi meserii 
din istoria civilizaţiei uma-
ne. Rolul acesteia a crescut 
pe măsura dezvoltării şi ra-
mificării legislaţiei, creşterii 
valorii dreptului în viaţa so-
cietăţii şi a omului. Treptat, 
cunoaşterea dreptului şi apti-
tudinea de a-l aplica a devenit 
o condiţie importantă pentru 
realizarea multor funcţii ale 
statului.

În perioada contempora-
nă, creşterea rolului juriştilor 
a fost determinată, în princi-
pal, de dezvoltarea statutului 
juridic al persoanei, de ex-
tinderea drepturilor şi liber-
tăţilor omului şi cetăţeanu-
lui, precum şi de dezvoltarea 
vertiginoasă a infrastructurii 
vieţii sociale (liberalizarea 
relaţiilor economice, demo-
cratizarea relaţiilor sociale, 
creşterea iniţiativei particu-
lare). Transformările radica-
le din ultimele două decenii 
au implicat un număr enorm 
de cetăţeni, grupuri sociale 
şi societatea în ansamblu, 
generînd şi o activitate le-
gislativă şi normativă de 
amploare şi determinînd ne-
cesitatea acordării asistenţei 
juridice cetăţenilor, apărării 
şi protecţiei drepturilor şi li-
bertăţilor omului. 

Respectiv, în societatea 
de astăzi, profesia de jurist 
a devenit una dintre cele mai 
necesare şi utile pentru indi-
vid, societate şi stat, deoare-
ce anume în sarcina juriştilor 
este pusă protecţia vieţii, 
onoarei şi demnităţii omului, 
de ei depinde eficienţa acti-
vităţii desfăşurate de majori-
tatea organelor de stat.

În prezent, participarea 
profesională a juriştilor este 
practic indispensabilă pentru 
eficienţa procesului de legi-
ferare, de aplicare şi realizare 
a legilor, de aplicare a drep-

tului şi a răspunderii juridice 
pentru încălcarea acestuia. 
Asta deoarece juriştii con-
tribuie în mod substanţial la 
fundamentarea teoretică a 
măsurilor juridico-statale 
de organizare a societăţii, 
la elaborarea proiectelor de 
acte normative, desfăşura-
rea experimentelor juridice, 
participarea la procesul de 
creare a normelor juridice şi 
aplicarea acestora, determi-
narea măsurii şi eficienţei re-
alizării răspunderii juridice. 
Prin urmare, esenţa profesiei 
de jurist constă în asigurarea 
funcţionării mecanismului 
de reglementare juridică a 
relaţiilor sociale ca unul din-
tre principalele instrumente 
de conducere a statului, a 
societăţii şi a proceselor ce 
se desfăşoară în cadrul aces-
tora.

Vorbind despre aportul 
juriştilor la edificarea şi con-
solidarea statului de drept, 
precizăm că acesta începe cu 
participarea lor la importan-
tul proces de creare a norme-
lor de drept. Altfel spus, prin 
traducerea în limbajul cate-
goriilor juridice a necesită-
ţilor întregii societăţi, prin 
contribuirea la transforma-
rea voinţei cetăţenilor în vo-
inţă de stat, prin consacrare 
legislativă şi normativă. 

Detaliind acest aspect, 
considerăm necesar să spe-
cificăm că, de fapt, jurişti 
specializaţi în redactarea 
unui act normativ sînt pu-
ţini, deoarece activitatea de 
redactare a legilor necesită 
competenţe juridice specia-
le, bazate atît pe o excelentă 
înţelegere a metodologiei le-
gislative, cît şi pe o mare ex-
perienţă în domeniul tehnicii 
de redactare.

Întocmirea unui act nor-
mativ presupune aplicarea 
sistematică şi adesea deose-
bit de minuţioasă a unor cali-
tăţi speciale de analiză şi de 
redactare. Sarcina principală 
a aşa-numiţilor jurişti-redac-
tori este cea de a transpune 
o politică într-un ansamblu 
coerent de reguli normative, 
luînd în considerare propu-
nerile responsabililor cu ela-
borarea de politici. În acelaşi 
timp, ei trebuie să promo-
veze valorile democratice în 
cadrul relaţiilor sociale. 

Sub aspect profesional, 
ei au misiunea de a proceda 

astfel încît proiectul de lege 
să fie în conformitate cu alte 
texte legislative, metodele 
folosite să fie uşor de aplicat 
şi eficiente din punct de ve-
dere juridic, iar formularea 
juridică să fie pertinentă şi 
uşor de înţeles. Textul final 
al proiectului de lege trebuie 
să reflecte cu claritate impe-
rativele politico-sociale, dar 
şi legislative.

Redactarea legilor repre-
zintă un domeniu specializat, 
de aceea, majoritatea juriş-
tilor nu manifestă aptitudi-
nile necesare sau sînt slab 
pregătiţi din acest punct de 
vedere, ceea ce se reflectă 
şi în reglementările norma-
tive pe care le elaborează şi 
care, ulterior, se dovedesc a 
fi confuze, contradictorii şi 
greu aplicabile. 

Prin urmare, pentru ame-
liorarea calităţii modului de 
redactare a legilor este ne-
cesară atît o largă implicare 
a juriştilor, cît şi o investiţie 
pe măsură în profesionalis-
mul acestora, pentru ca ei 
să dispună de aptitudinile 
necesare şi să fie interesaţi 
de această activitate. În acest 
sens, un rol deosebit îi revi-
ne activităţii de pregătire a 
cadrelor de jurişti de înaltă 
calificare, în procesul căreia 
juriştii desfăşoară ample cer-
cetări ştiinţifice asupra prin-
cipalelor probleme cu care se 
confruntă societatea şi mem-
brii acesteia. În mod cores-
punzător, rezultatele ştiinţi-
fice obţinute servesc ca bază 
pentru crearea şi modificarea 
cadrului juridico-normativ al 
statului, în conformitate cu 
valorile democratice şi nece-
sităţile societăţii. 

Tot astfel este posibilă ra-
cordarea legislaţiei noastre la 
cea europeană pe baze ştiin-
ţifice, pe cercetări fundamen-
tale ce iau în consideraţie 
trecutul nostru istoric, obi-
ceiurile, tradiţia şi specificul 
societăţii noastre. 

În pofida rolului deose-
bit al juriştilor în procesul 
legislativ şi normativ, totuşi, 
profesionalismul activităţii 
acestora se manifestă mai 
amplu în practica aplicării 
actelor normative, a realiză-
rii dreptului, în această sferă 
fiind implicaţi cei mai mulți 
dintre jurişti. 

După cum se ştie, apli-
carea dreptului este o veri-

gă destul de importantă a 
sistemului de reglementare 
juridică. De aici derivă şi 
semnificaţia deosebită a per-
soanelor care aplică dreptul, 
care asigură transpunerea 
exactă şi necondiţionată a 
dispoziţiilor normative şi 
legislative în practică. Re-
spectiv, juriştilor le revine şi 
un important rol social. Prin 
aplicarea dreptului, aceştia 
apără interesele individului, 
drepturile, libertăţile, pro-
prietatea acestuia, interesele 
societăţii şi a statului faţă 
de atentate ilegale şi crimi-
nale. Ei sînt chemaţi să lupte 
permanent pentru dreptate, 
umanism, legalitate şi ordi-
nea de drept din societate. 

După cum atenţionează 
specialiştii din domeniu, pe-
rioada de tranziţie a marcat 
profund calitatea activităţii 
juriştilor pe acest segment 
al activităţii lor profesio-
nale, în special, activitatea 
organelor Afacerilor Interne, 
procuraturii şi a instanţelor 
judecătoreşti. Au devenit 
destul de răspîndite aborda-
rea părtinitoare în procesul 
desfăşurării urmăririi penale 
şi a şedinţelor de judecată, 
tergiversarea examinării ca-
zurilor de către instanţele şi 
organele competente, fiind 
destul de evidentă lipsa de 
respect faţă de simplul ce-
tăţean şi de soarta acestuia. 
Mijloacele de informare în 
masă abundă în exemple de 
comportament nu doar ile-
gal, ci chiar cinic şi criminal 
al diferitor organe de ocroti-
re a dreptului şi al angajaților 
acestora. De aici şi stringen-
ta necesitate de a asigura, 
mai întîi de toate, legalitatea 
activităţii juriştilor, exclude-
rea totală a cazurilor de reţi-
nere şi arestare neîntemeiată 
a cetăţenilor şi de atragere 
nefondată a acestora la răs-
pundere juridică.

Ţinînd cont de aceste 
practici negative, conside-
răm că în prezent, aflaţi fiind 
în plin proces de democra-
tizare a societăţii noastre, 
o atenţie deosebită trebu-
ie să acordăm profilului                                  
etico-moral al juristului, de 
la care practic şi porneşte 
umanismul, echitatea şi de-
mocraţia în relaţiile dintre 
cetăţeni. Sub acest aspect, 
e necesar să optăm şi să ac-

Justiţia este gloria 
încoronată a vir-

tuţilor, spunea Marcus    
Tulllius Cicero. Astăzi, 
în contextul sărbătorii 
Ziua Juristului, pot afir-
ma cu convingere: adevăr 
vorbea unul dintre cei 
mai prolifici scriitori ai 
tuturor timpurilor. De la 

mine voi adăuga doar că cel ce decide să-
şi dedice viaţa meseriei de jurist trebuie să 
conştientizeze că sensul existenţei sale va fi 
să stea de veghe la respectarea Legii.

Practicînd profesia de jurist din 1962, 

m-am convins că juristul, în calitate de Om al 
Legii, trebuie, el însuşi, să respecte strict Le-
gea, să apere drepturile şi interesele legitime 
ale cetăţenilor, să muncească în permanenţă şi, 
totodată, să participe la diferite cursuri de per-
fectare profesională. În această ordine de idei, 
voi menţiona că decretarea sărbătorii Ziua 
Juristului are o mare importanţă pentru noi, 
reprezentanţii acestui domeniu, deoarece a ri-
dicat autoritatea profesiei de jurist în societate.

Cu ocazia sărbătorii, vreau să aduc sin-
cere felicitări tuturor juriştilor din Republica 
Moldova, colegilor  şi conducerii Academi-
ei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI. Pro-
fit de ocazie ca să îl menţionez pe domnul        

Gheorghe Avornic, preşedintele Uniunii Ju-
riştilor, decan al Facultăţii de Drept a USM, 
rectorul Universităţii de Studii Politice şi 
Economice Europene „Constantin Stere”, 
doctor habilitat în drept, profesor universi-
tar, avocat, savant cu renume în ţară şi peste 
hotare, redactor şef al Revistei Naţionale de 
Drept şi al Ziarului Dreptul, om cu suflet 
mare şi cu credinţă în Dumnezeu. Credem 
că este unicul din elita juridică din ţară, ca-
pabil să organizeze şi să finanţeze, în mare 
parte din contul propriu, asemenea forumuri 
ştiinţifice, precum Sesiunea Ştiinţifică a 
Academiei Central-Europene de Ştiinţe, Li-
tere şi Arte din Paris, care s-a desfăşurat în 

vara acestui an, la Chişinău, cu participarea 
teoreticienilor şi practicienilor din ţară şi 
străinătate. 

Totodată, ne punem mari speranţe în re-
formarea justiţiei, şi credem în forţele dom-
nilor Nicolae Timofti, preşedintele R. Mol-
dova, Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, Oleg Efrim, ministrul 
Justiţiei, inclusiv şi acele personalităţi care 
fac parte din componenţa Consiliului de re-
formare a justiţiei.

Vasile FLoREA,
 doctor în drept, profesor la Catedra 

Drept Penal a Academiei 
de Poliţie  „Ştefan cel Mare” a MAI

ceptăm în societatea noastră 
doar jurişti ce dispun de: 

• o maturitate civică pro-
nunţată; 

• o cultură şi o etică pro-
fesională; 

• un respect profund faţă 
de lege şi o atitudine grijulie 
faţă de valorile sociale, ale 
statului de drept şi faţă de 
demnitatea omului; 

• o înaltă conştiinţă mo-
rală; 

• un sentiment profund al 
responsabilităţii; 

• o responsabilitate faţă 
de soarta oamenilor şi de ac-
tivitatea desfăşurată; 

• principialitate şi imparţi-
alitate în apărarea drepturilor 
şi libertăţilor omului; 

• o voinţă fermă şi perse-
verenţă în realizarea hotărîri-
lor luate, precum şi netolera-
rea încălcărilor de lege indi-
ferent de gravitatea acestora.

Aceste calităţi şi momen-
te sînt absolut indispensa-
bile juriştilor contemporani, 
mai ales că anume ei sînt 
chemaţi, într-o măsură mai 
mare, să contribuie în mod 

substanţial la ridicarea cul-
turii spirituale a societăţii, 
inclusiv morale, politice şi 
juridice. Anume ei trebuie 
să influenţeze şi să determi-
ne oamenii să conştientize-
ze valoarea vieţii umane, a 
păcii civile şi concordiei, să 
accepte imposibilitatea so-
luţionării prin forţă a contra-
dicţiilor sociale, interetnice 
şi de altă natură, să conteze 
în asemenea situaţii doar pe 
eficienţa normelor morale şi 
juridice. 

Toate momentele enunţa-
te, în ansamblul lor, justifică 
pe deplin rolul deosebit al 
juristului într-o societate ce 
se vrea a fi democratică, în-
tr-un stat de drept real, me-
nirea căruia este nu doar să 
contureze imaginar aceste 
valori contemporane, dar şi 
să le aplice în practică, să 
le demonstreze viabilitatea 
şi indispensabilitatea pentru 
armonia socială. 

Gheorghe COSTAChI, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar

„Un adevărat jurist este cel care stă de veghe la respectarea Legii”



Dreptul 5VINerI,  19 octombrIe 2012Tema zilei

,,Jurist  –   profesie  plus  concept 
de viaţă”

 În perioada sovietică, la Universita-
tea de Stat ,,V. I. Lenin”, din or. Chişinău,  
se preda disciplina la care se studia pro-
cedura ,,repartizării locuinţelor de stat 
către cetățeni”. Atunci cînd am încercat 
să-mi valorific acest drept, reprezentan-
tul administraţiei publice locale demon-
strativ mi-a aruncat  actele pe podea… 

Exista Constituţia cu libertatea cu-
vîntului, dar era interzis Soljeniţîn…   

Au trecut anii… S-a  schimbat ceva?   
„...În ce constă  Puterea,  Frate? – ... 

Puterea este numai în Dreptate!”
La Mulţi Ani, Stimaţi  Colegi! Dreptatea să vă călăuzeas-

că calea!
Elena CONSTANTINESCU, 

doctor în drept, conferențiar, Catedra Drept Civil, 
USM, notar public

Profesia de jurist 
a fost, este şi va 

fi prestigioasă în ţara 
noastră, dar şi peste 
hotare. Comunitatea 
de jurişti ocupă un loc 
aparte în fiecare socie-
tate şi are o misiune de-
osebită. Este o profesie 
onorabilă, dar, pe de 
altă parte, şi destul de 

responsabilă. Practic, juriştii creează imagi-
nea unui stat de drept, democratic. Ei au misi-
unea de a educa cetăţenii în spiritul Legii, de a 
ridica nivelul de conştiinţă juridică a acestora, 
de a promova valorile societăţii. La moment, 
faţă de jurişti sînt înaintate cerinţe majore, 
pentru că cetăţenii noştri au nevoie, astăzi, de 
a cunoaşte legile.

Rolul deosebit al juriştilor constă în exer-
citarea justiţiei, aici ei demonstrează rezulta-
tul muncii lor, dînd dovadă de cunoştinţe, în 
primul rînd, de cunoaştere a legilor. Ei au 
diferite misiuni, activează în domeniul pro-
curaturii, judecătoresc, avocaturii, notariatu-
lui etc., participă şi la interpretarea legilor, la 
explicarea conţinutului legislaţiei naţionale. 
O parte din jurişti sînt antrenaţi în cercetare, 
vin cu diferite propuneri, sugestii cu referire 
la îmbunătăţirea calităţii legislaţiei în vigoare. 
Astfel, o să fac aici legătura cu instituția pe 
care o reprezint, autorităţile centrale şi loca-
le se adresează în permanenţă Institutului de 
Istorie, Stat şi Drept, cu rugămintea de a avi-
za proiecte de legi – este un lucru deloc uşor, 
de a aviza sesizările care sînt adresate Curţii 
Constituţionale, este o muncă deosebită şi ne-
cesită un profesionalism înalt pentru a forma 
și expune părerea, pentru a analiza un anumit 
proiect de lege inclus pe ordinea de zi. Noi 
practic ne ocupăm şi cu cercetarea, studiem 
calitatea dosarelor, deseori, a muncii juriştilor, 
şi ne expunem, din punct de vedere ştiinţific, 
referitor la multe instituţii. În vizorul nostru 
se află şi organele centrale, ne preocupă şi 
instituţia preşedintelui ţării, şi Guvernul – 

organul superior executiv din ţară, venim cu 
propuneri şi analizăm eficacitatea reformelor. 
Avem în obiectiv şi reforma justiţiei, şi Insti-
tutul de Istorie, Stat şi Drept şi-a expus opinia 
vizavi de realizarea acestei reforme în ţara 
noastră, şi deşi abia a demarat, ne întîlnim cu 
diferite probleme. 

În calitate de membru al Consiliului Su-
perior al Procurorilor, la fel, într-o perioadă 
destul de scurtă, ultimii trei ani de zile, am de-
pistat un şir de lacune, am venit cu propuneri 
pentru a modifica Legea cu privire la Procura-
tură, care şi ea a intrat în reformă. Din partea 
noastră, a juriştilor, se cere o responsabilitate 
mare pentru a ajuta, a consulta şi procuratura, 
şi avocatura, şi notariatul ș.a.

Cît privește calitățile unui jurist bun, am 
o expresie: omenia şi bunul simţ trebuie să îl 
conducă pe jurist în activitatea sa. El trebuie 
să înţeleagă că în faţa lui stă o persoană care 
are nevoie de o consultaţie, de ajutor. Cine mai 
bine decît un jurist poate să-l ajute pe un ce-
tăţean să-şi cunoască drepturile. Sondajele din 
ultima vreme ne arată că nivelul de cunoaştere 
a legilor în societate lasă de dorit. Oamenii nu 
cunosc prevederile legislative, poate că nici nu 
au surse de unde să se informeze în acest sens 
şi din această cauză, întîlnesc dificultăți. Un te-
ren la fel de vast este şi consultarea şi acordarea 
asistenţei juridice oamenilor de afaceri, agen-
ţilor economici, care, în ultimul timp, tot mai 
mult au nevoie de astfel de servicii. 

Cu prilejul Zilei Juristului, adresez sin-
cere felicitări tuturor celor care au îmbrățișat 
această profesiune, și desigur, studenţilor care 
îşi fac studiile la facultăţile de drept, care au 
ales să meargă pe această cale. Și chiar daca îi 
așteaptă o muncă titanică în viitor, dînd dova-
dă de profesionalism, inteligență și cumsecă-
denie, vor reuși să cucerească multe culmi.  Le 
doresc succese şi să pătrundă, cît mai profund, 
în tainele jurisprudenţei.

Andrei SMoChInă, 
vicedirector al Institutului de Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM,  doctor habilitat în drept, 
profesor universitar

„A fi jurist este mai degrabă o vocaţie 
decît o profesie”

Juriştii nu se cresc şi nu se învaţă, ju-
riştii se nasc, fiind ulterior puţin cizelaţi 
pe băncile Facultăţii de Drept. În viziu-
nea mea, conceptul „profesie de jurist” nu 
este unul dintre cele mai reuşite, deoare-
ce a fi jurist este mai degrabă o „vocaţie” 
decît o „profesie”. Mulţi obţin diplomele 
de licenţă ale Facultăţii de Drept, dar prea 
puţini sînt cu adevărat jurişti.

În activitatea profesională mă conduc de un principiu: 
„Asistenţa juridică urmează a fi acordată tuturor celor care au 
nevoie de ea, fără a-i separa în clase sociale, în săraci şi bo-
gaţi. Făcînd o pomană celui sărac, Dumnezeu te va răsplăti 
înzecit pe seama celui bogat”.

Alina ŞAvgA, 
doctor conferenţiar, Catedra Drept Penal şi Criminologie, 

USM, avocat

„motoul unui jurist adevărat trebuie să 
fie promovarea dreptăţii, adevărului şi 

democraţiei”
Profesia de jurist este cea mai apropiată 

de cuvintele dreptate, adevăr, de cele mai 
înalte valori ale societăţii cum ar fi demo-
craţia, statul de drept, demnitatea umană 
şi drepturile omului. Noi, cei care sîntem 
jurişti, dar şi cei ce aspiră să îmbrăţişeze 
această profesie în viitor, trebuie să avem 
drept moto în viaţă promovarea acestor 
valori. Însă cu regret, din cei peste 70 000 

de jurişti din Republica Moldova, doar unii se conduc de aces-
te valori în viaţa lor profesională, deoarece unii reprezentanţi 
ai profesiei nu au tărie de caracter să arate societăţii, să scoată 
la iveală acele cazuri cînd se încalcă flagrant drepturile omului 
pe dosare concrete. Aceştia din urmă sînt indiferenţi faţă de 
cuvîntul dreptate, care poate fi obţinută pe un dosar sau altul. 
Alţii folosesc această profesie în scopuri meschine, consultînd 
clienţii cum să facă anumite acţiuni de tip raider în Republica 
Moldova. Alţii, după ce au devenit procurori şi judecători uită 
că trebuie să facă justiţie în interesul omului şi fac justiţie în 
interesul banului.

Pornind de la cele menţionate, cred că de ziua noastră pro-
fesională, trebuie să facem anumite totalizări şi cei care nu fac 
faţă acestei profesii să fie evidenţiaţi şi prezentaţi societăţii 
ca persoane neoneste, deoarece în majoritatea statelor demo-
cratice, motoul societăţii este în tabăra juriştilor. Cred şi sper 
că va veni timpul şi în Republica Moldova, cînd juriştii sau 
mai exact, adevăraţii jurişti vor conduce statul şi autorităţile 
statale în interesul omului, a drepturilor şi libertăţilor lui fun-
damentale.

Teodor CâRnAţ, 
doctor habilitat în drept, director executiv al Comitetului 

helsinki pentru Drepturile Omului, avocat

Ziua profesională are multe simi-
litudini cu ziua naşterii, este ziua de 
naştere a unei profesii. Şi una şi alta 
oferă un bun prilej pentru o pauză în 
care încerc să fac bilanţul realizărilor 
şi să stabilesc noi obiective. De Ziua 
Juristului încă o dată mă conving că 
profesia pe care am ales-o este ne-
cesară societăţii şi în acelaşi timp că 
sînt împlinită pe plan profesional, 
deoarece este domeniul în care îmi 
doresc să activez. 

Cei care profesează dreptul au o sarcină şi o responsabi-
litate dublă în faţa societăţii, pentru că sînt obligaţi să asigure 
echilibrul care trebuie să existe între putere şi dreptate.

Folosindu-mă de această ocazie, vreau să-i felicit, de Ziua 
Juristului, pe toţi colegii mei, cei care au îmbrăţişat această 
frumoasă şi responsabilă profesie – judecători, procurori, 
notari, avocaţi, executori judecătoreşti, profesori şi studenţi 
ai facultăţilor de drept, funcţionari din administraţie etc. Le 
urez sănătate, prosperitate, linişte sufletească şi succese în 
plan profesional.

Elena MOCANU, 
notar public, fost viceministru al Justiţiei

Meseria de 
jurist în-

seamnă totul. Pentru 
mine specialitatea 
de jurist într-adevăr 
înseamnă totul, pen-
tru că eu din şcoală 
mi-am dorit să ab-
solvesc Facultatea 
de Drept şi să fiu 
jurist. Aveam pore-
cla „avocat” chiar 
din primele clase. 

Astfel, după mai mulţi ani de încercare, am 
susţinut examenele de admitere, dar nefiind 
acceptat la Moscova, am venit la Facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău, 
pe care am absolvit-o cu Diploma de merit 
şi de atunci pînă în prezent, îmi îndeplinesc 
misiunea de jurist, nu doar în calitate de lec-
tor universitar. Am avut ocazia să activez şi 
în alte funcţii, dar pe care, fără specialitatea 
de jurist, nu aş fi putut să le exercit. Am fost 
un an şi anchetator în cadrul procuraturii, 
dar ultimii 40 de ani mă leagă de Facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat. O perioadă 
am exercitat funcţia de prim-viceministru 
de Externe, timp de 5 ani am fost consilier 
al preşedintelui pe probleme juridice, în anii 
92-93 am fost judecător la Curtea Constitu-
ţională. Toate aceste funcţii nu aş fi putut să 
le exercit cu succes dacă nu aş fi avut spe-
cialitatea de jurist, ceea ce m-a ajutat foarte 
mult şi continuă să mă ajute şi astăzi. 

Acum, cînd mă uit la actualii şi viitorii 
jurişti, îmi apar unele semne de întrebare, 
nedumeriri şi critici. Şi asta deoarece o 
persoană nu poate fi jurist dacă nu este, ini-
ţial, un adept, un patriot al dreptăţii şi un 
luptător pentru adevăr, indiferent cine e cel 
ce nimereşte într-o situaţie complicată. În 
opinia mea, omul care este impasibil faţă de 
soarta unui alt om, ilegalităţile care se co-
mit, nu poate fi jurist. Sigur, el poate ocupa 
o funcţie de judecător, procuror, anchetator, 
dar niciodată nu se va considera un jurist 
adevărat. În al doilea rînd, şi acest lucru 

este cunoscut de cînd lumea, o persoană nu 
poate fi un jurist bun dacă nu are o cultură 
generală, înalte calităţi morale şi dacă nu 
este erudită. Or, un jurist, în virtutea spe-
cialităţii lui, se întîlneşte cu mulţi oameni 
care pot să îi pună diverse întrebări. Şi dacă 
el nu ştie cum să răspundă, atunci vai de el. 
Un profesor de-al meu îmi spunea: dacă co-
pilul tău vine de la şcoală şi are nota doi la 
istorie, vei spune că profesorul este slab sau 
şcoala, şi aşa şi se întîmplă, dacă cineva din 
familie vine de la spital, unde a fost tratat 
foarte rău şi în loc să fie operat la rinichi a 
fost operat la ficat, pentru că i-au pus greşit 
diagnoza, atunci vei spune că aşa este medi-
cina, dar dacă un judecător, anchetator sau 
procuror acuză un om nevinovat şi acela stă 
măcar o zi, dar fără vină, la puşcărie, va fi 
acuzat statul, pentru că jurisprudenţa este a 
treia putere în stat, alături de cea legislativă 
şi cea executivă.

Atunci cînd exerciţi funcţia de jurist, tre-
buie să dai dovadă nu doar de înalte calităţi 
profesionale, dar şi morale. În primul rînd 
trebuie să fii imparţial, să nu te laşi influen-
ţat de un partid sau altul. Prin imparţialitate 
şi obiectivitate se manifestă un jurist ade-
vărat, trebuie să respecţi buchia Legii. Fără 
acestea, indiferent de reformele pe care le 
vom face, nu vom reuşi să avem un sistem 
de justiţie corect, democratic şi obiectiv. Ar 
fi bine ca la prima instanţă să se facă drep-
tate, să nu fie nevoită victima să ajungă la 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omu-
lui. Un mare scriitor rus, Anton  Cehov, 
spunea că, în om totul trebuie să fie frumos, 
şi sufletul, şi inima, şi îmbrăcămintea, şi 
exteriorul, şi interiorul. Aş aplica acest cri-
teriu pentru un jurist: la el totul trebuie să 
fie frumos, şi sufletul, şi îmbrăcămintea, şi 
comportamentul.

Nicolae OSMOChESCU,
 doctor habilitat în drept, profesor univer-
sitar, Catedra Drept Internaţional şi Drept 

al Relaţiilor Economice 
Externe, USM

,,Nu poate fi jurist adevărat acela care nu este un luptător 
pentru dreptate”

Profesia de jurist: Prestigiu, Onoare, Demnitate, dar și Responsabilitate
„Omenia şi bunul simţ trebuie să îl conducă pe jurist 

în activitatea sa”

„Juriştii au o responsabilitate dublă în faţa societăţii ─ cea de a asigura echilibrul 
între putere şi dreptate”
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Studii juridice versus angajare

Vladimir  PALAMARCIUC, 
masterand, anul II,  

Facultatea de Drept, USM

Î n calitate de masterand la Faculta-
tea de Drept a USM și avocat stagi-

ar, consider că oportunitățile de angajare 
în cîmpul muncii sînt suficiente pentru 
ca un tînăr specialist să-şi găsească un 
serviciu. În viziunea mea, problema 

oportunităților de angajare a tinerilor juriști, la noi în socie-
tate, este privită prin prisma remunerării, la care pot pretin-
de sau care li se oferă tinerilor juriști. Cred că mulți dintre 
absolvenți ar putea să găsească un loc de muncă, dar nu vor 
fi satisfăcuți de salariile acordate. Totodată, consider că pen-
tru a face față cerințelor pieței muncii, studenții trebuie să 
înceapă activitățile practice, preponderent gratuite, în anii de 
studenție. Personal, am făcut primii pași în activitatea prac-
tică în anul II la facultate – aceasta mi-a permis să acumulez 
un minim de experiență pentru a face față cerințelor actuale 
ale pieței muncii. 

În plan profesional, în calitate de jurist, mă văd realizat în 
cadrul profesiei de avocat, precum și intenționez să practic 
activitatea didactică și științifică în domeniul dreptului. Tot-
odată, conștientizez că sistemul de promovare în Republi-
ca Moldova este departe de a fi perfect și deseori, sîntem 
impuși să ne confruntăm cu circumstanțe care frînează buna 
funcționare și dezvoltarea corectă a relațiilor în stat. Profesia 
de jurist este una nobilă și consider de datoria mea, precum 
și a fiecărui coleg, să inspir încredere în potențialul etic și 
profesional al meseriei noastre.

Vera MACOVEI, 
studentă, anul Iv, Facultatea de Drept, 

USM

C onsider că Republica Moldova, în 
pofida faptului că anual, numărul 

de jurişti creşte considerabil, are totuşi o 
necesitate acută de specialişti calificaţi în 
acest domeniu. Faptul că sînt mulţi încă 
nu înseamnă că sînt de calitate, de aceea, 

un student care munceşte asiduu pe băncile facultăţii, depune 
suflet şi sîrguinţă în tot ceea ce face şi va demonstra că este 
un luptător pentru scopul său şi cunoaşte munca de jurist, nu 
va întîmpina greutăţi la angajare. Numărul mare de absolvenţi 
ai facultăţilor de drept nu trebuie să ne sperie, ci dimpotrivă, 
trebuie să fie un motiv de a munci mai mult şi un imbold de a 
demonstra faptul că anume noi sîntem cei mai buni.

Mai este foarte puţin pînă la absolvirea facultăţii şi ob-
ţinerea licenţei de jurist, practic ne aflăm pe ultima sută de 
metri, necunoscînd ce ne rezervă viitorul, aflîndu-ne, oare-
cum, într-o stare de incertitudine. Un singur lucru îl ştiu cu 
siguranţă, ador ceea ce fac şi mă mîndresc de faptul că sînt 
studentă la Drept, iar  mîine, poimîine voi intra în rîndurile 
juriştilor. Am un scop bine determinat, de a mă realiza pe 
plan profesional. Muncesc şi voi munci mult în continuare, 
pentru a-l realiza.

Cristina ogLInDA, 
studentă, anul III, Facultatea de Drept, 

USM

C înd am decis să mă realizez pe 
plan profesional în calitate de 

jurist, eram perfect conștientă de situația 
existentă în societate și anume, de 
oportunitățile de angajare destul de re-
duse în acest domeniu, lucru condiționat 
de numărul tot mai mare de studenți la 

facultăţile de drept  și oferte de muncă puține. Pe parcurs, 
însă, am înțeles că acest fapt este doar unul aparent și chiar 
eronat, pentru că numărul mare de studenți nu garantează și 
o anumită calitate a cunoștințelor pe care     le-au acumulat. 
În aceste condiții, sistemul judiciar din Republica Moldova, 
în continuare, are nevoie de specialiști calificați, care vor 
putea contribui la perfecționarea și armonizarea legislației 
noastre. Deci, șanse au toți, dacă vor reuși să demonstreze că 
posedă abilitățile necesare pentru a se încadra în sistem. 

Personal, îmi doresc mult să transpun în realitate 
aspirațiile mele și să devin jurist, însă nu vreau să mă opresc 
aici. Tind, pe parcurs, să obțin și licența de avocat și să ac-
tivez pe acest segment. De asemenea, doresc să-i încurajez 
pe toți care se regăsesc în această profesiune, să vină la fa-
cultate, să studieze, pentru că în ciuda tuturor temerilor și 
nesiguranței, din moment ce ești informat, respectiv, ești şi 
puternic. Și doar cei puternici ajung să cucerească culmi.

Victoria SLUTU, 
studentă, anul III, Facultatea de Drept, USM

Numărul absolvenților facultății de drept, pe an ce trece, 
este în creștere, ceea ce în opinia mea, constituie un factor nega-
tiv pentru noi, studenții de astăzi, care avem nevoie de locuri de 
muncă după absolvire. Cu părere de rău, în prezent este foarte 
greu să te angajezi după ce absolvești facultatea de drept, luînd 
în considerație cîți sînt deja încadrați în cîmpul muncii și faptul 
că locurile sînt deja ocupate.

Republica Moldova are nevoie nu de cantitate de specialiști, 
dar de calitatea acestora, ceea ce la noi nu se respectă. Ar trebui 
să existe un examen la admitere sau să fie fixat un număr mai 
mic de persoane ce pot să studieze dreptul. Dacă Moldova s-ar 
putea numi o țară dezvoltată, atunci ar fi în regulă, însă din pă-
cate, nivelul nostru de dezvoltare lasă de dorit. Deci, realizarea 
pe plan profesional din an în an este tot mai dificilă.

Cristina JoSAnU, 
studentă, anul III, Facultatea de Drept, USM

Recunosc, încă nu m-am confruntat cu problema angajării 
în cîmpul muncii!  Totuşi, în primul an de facultate auzisem o 
expresie „Juriştii buni vor fi mereu căutaţi”, iar aceasta a de-
venit, pentru mine, o motivație de a-mi urma calea! În Repu-
blica Moldova este mai mult mediatizată  problema salariului, 
decît cea a locurilor de muncă. Tinerii refuză să muncească în 
condițiile în care, cu suma de bani ce li se achită nu își pot asi-
gura strictul necesar, nemaivorbind de întemeierea unei familii, 
ceea ce este absolut firesc la vîrsta de 24-26 de ani. 

Conform statisticii, cei mai mulți studenți sînt la facultățile 
de drept și economie, paradoxul este că anume asta lipsește cel 
mai mult în țara noastră – dreptatea și o economie bine dezvol-
tată! Deci, avem nevoie de adevărați specialiști!

Aurelia gREJDIERU, 
studentă, anul Iv, Facultatea de Drept, 
USM, membru  al Biroului Permanent 

Studențesc al UJM

Succesul la angajarea în cîmpul muncii 
depinde mult de atitudinea tinerilor. Unii 
studenţi nu îşi dau străduinţa să studieze, 
după care încearcă să-şi găsească de lucru, 
dar nu sînt acceptaţi nicăieri. Pentru a re-

zolva această problemă este nevoie de a selecta mai riguros 
studenţii. Statul ar trebui să se implice activ în promovarea 
tinerilor specialiști. Fiecare trebuie să studieze acolo unde are 
aptitudini, și nu doar din simpla dorința de a îmbrățișa o pro-
fesie în vogă.

Efectele ratei înalte a tinerilor care nu reușesc să se anga-
jeze în cîmpul muncii influențează negativ viitorul acestora. 
Pentru cei care încearcă să se angajeze, urmînd etapele acestei 
proceduri, devine descurajator faptul că după cîteva intervi-
uri ratate, nu ajung să fie angajați. Înțelegînd adevăratele per-
spective care le au după absolvirea facultății, sînt motivați să 
părăsească țara.

Ca viitor jurist, depun o muncă asiduă în vederea obținerii 
unor rezultate cît mai bune, pentru a fi promovată ca un bun 
specialist.

Maxim IURCU, 
student, anul III, Facultatea de Drept, USM

După părerea mea, oportunitățile de angajare în cîmpul 
muncii ale absolvenților facultăților de drept nu au o tendință 
negativă din cauza numărului de studenți admiși în anul întîi, 
care crește cu fiecare an tot mai mult. Pentru început, trebuie 
să analizăm lucrurile din mai multe unghiuri de vedere. Fie-
care cetățean al Republicii Moldova are un drept fundamental, 
cel la învățătură, deci, stabilind anumite restricții, un număr 
fix de persoane care să fie admise la studii, la facultățile de 
drept, în mod direct, vom încălca acest principiu fundamental 
și drept al cetățeanului.

 În altă ordine de idei, o problemă mai acută este cea a 
relațiilor de cumătrism care dirijează angajarea tinerilor 
absolvenți în cadrul instituțiilor de drept ale statului. Dese-
ori se întîmplă că studenții cu o pregătire mai bună și cu un 
potențial înalt al cunoștințelor rămîn în afara sistemului, deoa-
rece nu au rude și relații. Problema numărului mare de studenți 
admiși ar putea fi ușor rezolvată dacă studenții care nu susțin 
examenele nici în mod repetat sau/și au o frecvență redusă la 
ore vor fi exmatriculați. Nimic însă nu se va schimba dacă, așa 
cum se întîmplă în prezent, vor continua să fie lăsate restanțe 
istorice pentru anul IV de studii. Deci, pînă la urmă, nu cred 
că numărul de studenți este problema cea mai gravă în ceea 
ce privește rata șomajului în rîndurile tinerilor absolvenți ai 
facultăților de drept, ci relațiile de cumătrism și nănășism, 
prin care, deseori, se promovează valori inferioare față de 
potențialul maxim al generației tinere.

, 

Citaţii în judecată

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Roşca An-
drei, pentru data de 6 noiembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă nr. 2a-3176/11, la acţiunea 
cet. Cazac Valeriu către ÎM ,,Rompetrol-Moldova” SA privind 
încasarea prejudiciului.

 Judecător  gh. Creţu
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Cazac Va-
leriu, pentru data de 6 noiembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73) în calitate de 
apelant în cauza civilă nr. 2a-3176/11, la acţiunea cet. Cazac 
Valeriu către ÎM ,,Rompetrol-Moldova” SA privind încasarea 
prejudiciului.

 Judecător  gh. Creţu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Leahova Natalia, cu ultimul domiciliu cunoscut: bdul Traian nr. 
19/2, apt. 16, mun. Chişinău, pentru data de 5 noiembrie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Putina 
Mihail către fostul judecător S. Oglinda.

 Judecător  Nadejda mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Orz Tatiana Vasile, a.n. 1987, pentru data de 6 noiembrie 2012, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Ni-
visand” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  i. Busuioc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Oancea Stella, pentru data de 8 noiembrie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Oancea Vitalie către: 
Oancea Stella, intervenient accesoriu Direcţia pentru Protecţia 
Copilului, sect. Centru privind desfacerea căsătoriei şi determi-
narea domiciliului copilului minor.

Judecător  Liubovi Brînza 

Prima datorie a unei societăți este justiția, afirma po-
liticianul american Alexander Hamilton. Probabil de la 
acest principiu pornesc cei mai mulți dintre tinerii mol-
doveni care decid să-și lege destinul cu sistemul judici-
ar. În ultimii ani, facultățile de drept se numără printre 
cele mai solicitate din țară. Potrivit datelor statistice, fi-
ecare al treilea student din Republica Moldova își face 
studiile la drept. În fiecare an, mii de tineri își primesc 
diplomele, ofertele pe piața forței de muncă în domeniul 

jurisprudenței fiind, însă, mult mai puține comparativ cu 
numărul de solicitări. Prin urmare, angajarea în cîmpul 
muncii este destul de dificilă – concursuri serioase și 
cerințe pe măsură față de candidați etc. În pofida acestui 
fapt, majoritatea tinerilor se arată optimiști în ceea ce 
privește cariera de jurist. Discutînd cu cîțiva dintre ei, am 
aflat ce i-a determinat să-și continue studiile în domeniul 
dreptului și cum văd ei oportunitățile de realizare pe plan 
profesional. Iată ce ne-au răspuns viitorii juriști:

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Proscureacov 
Andrei, a.n. 19.06.1966, cu ultimul domiciliu: mun. Chişi-
nău, loc. Vadul lui Vodă, str. V. Alecsandri nr. 19, pentru data 
de 6 noiembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Şcerbina Irina privind determinarea cotelor-părţi 
din apartamentul nr. 137, Piaţa Unirii Principatelor nr.3, mun. 
Chişinău.

Judecător      Natalia Simciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită prezentarea cet. Stepanenco Alexandru, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. Victoriei nr. 36/2, pentru data de 21 no-
iembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea cet. Ţurcanu Lidia 
privind revocarea contractului de donaţie.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Leova  solicită prezentarea cet. Vîrlan Marina 
Ion, pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (Leova, str. Unirii nr. 32, sala nr. 2, etajul 2) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă nr. 2-402/2012,  intentată de Vîrlan 
Vitalie privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliu-
lui copilului minor  şi obţinerea permisiunii pentru intrarea-
ieşirea copilului minor peste hotarele ţării fără acordul mamei.

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

Judecător      Ludmila Ursu
www

Judecătoria Bălţi  solicită prezentarea cet-lor: Coşciuc 
Vladimir, Coşciuc Anna, Ursu Adelia, pentru data de 13 no-
iembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, str. 
Hotinului nr. 43, bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător      Florentina Dragan
www

Judecătoria Bălţi  solicită prezentarea cet-lor: Covalciuc 
Svetlana, Covalciuc Tatiana, pentru data de 13 noiembrie 2012, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, str. Hotinului nr. 43, 
bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător      Florentina Dragan
www

Judecătoria Ialoveni  solicită prezentarea cet-lor: Tcacen-
co Valentin, a.n. 24.10.1977 şi Romanenco Alexandru, a.n. 
25.05.1992; domiciliaţi: or. Chişinău, bdul Dacia nr. 47/2, apt. 
133, pentru data de 18 decembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 9) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
privind exercitarea dreptului de ipotecă.

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

Judecător       C. Creţu 
www
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Spivac Igor, pentru data de 6 decembrie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Creţul Eugeniu privind încasarea su-
mei.

Judecător  Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Perepiceai Nadejda, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Golov Igor privind repararea preju-
diciului material şi moral.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Druţă Andrei, pen-
tru data de 13 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea cet. Druţă Liuba privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratu Galina Andrei, domiciliată: mun. Chişinău, str. Albişoara 
nr. 84/2, apt. 10, pentru data de 18 decembrie 2012, ora 15.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Stratu Ion privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Canţîr Eudochia, pentru data de 5 noiembrie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
,,Apă-Canal Chişinău” privind încasarea datoriei.

Judecător  R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernei Veaceslav, pentru data de 5 noiembrie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
Procurorului sectorului Botanica în interesele minorului Cernei 
Denis privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Viorica mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Crivolapova Lilia, domiciliată: mun. Chişinău, bdul Dacia 
nr. 25, apt. 63, c/p 2003042061143, pentru data de 6 noiembrie 
2012, ora 14.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît, în cauza civilă la acţiunea lui Mustea-
ţă Vladimir privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Alioşinschi Simion, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Cuza-Vodă 
nr. 19/7, apt. 8, c/p 0951512549023, pentru data de 12 noiembrie 
2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît, în cauza civilă la acţiunea lui Popovici 
Grigore privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Grivenco V. V.”, pentru data de 12 noiembrie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
,,U.B.C.” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Carmila Service”, pentru data de 22 no-
iembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SC ,, 
Auromex Prim”  SRL privind încasarea datoriei formate în baza 
contractului.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zanosiev Ludmila, pentru data de 26 noiembrie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet-lor: Bostan Vi-
talie şi Stamati Livia privind nulitatea actului juridic. 

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Servsavauto”, pentru data de 4 decembrie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
,,JLC” privind încasarea sumei.

Judecător  V. Stratan 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nicolenco Igor 
Veaceslav, născut pe data de 03.02.1967, domiciliat în mun. 
Chişinău, str. P. Zadnipru nr. 5, apt. 105, pentru data de 19 no-
iembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎCS 
,,Red Union Fenosa” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  ion Bulhac 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Liandcora”, pentru data de 21 noiembrie 2012, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Transconslav”privind 
încasarea datoriei.

Judecător  ion Bulhac

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului P.P. 
Revista ,,Top Magazine” SRL, pentru data de 6 decembrie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
313) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎM ,,Glorinal 
Group” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  L. Ouş 
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet. Chirilov Vea-
ceslav, locuitor al satului Ustia, Dubăsari, pentru data de 6 no-
iembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Dubăsari, s. Us-
tia, str. Ştefan cel Mare nr. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-380/12, privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului 
copiilor minori şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  ion malanciuc 
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Cîţu Tudor 
Toma, a.n. 22.03.1967, domiciliat în satul Javgur, Cimişlia, pen-
tru data de 9 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(Cimişlia, str. Constantin Stamati nr. 1) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de Cîţu Elizaveta privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător  Z. Aramă
www

 Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Ploşniţă Ştefan 
Nicolae, a.n. 03.06.1973, locuitorul satului Ialpujeni, Cimişlia, 
pentru data de 9 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de jude-
cată (Cimişlia, str. Constantin Stamati nr. 1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Ploşniţă Maria Mihail privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător  L. Curca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Verbiţchi Eduard, cu ultimul domici-
liu: satul Ivancea, Orhei, pentru data de 13 noiembrie 2012, ora 
10.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, 
bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Verbiţchi 
Elena privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Verbiţchi Eduard, cu ultimul domici-
liu: satul Ivancea, Orhei, pentru data de 13 noiembrie 2012, ora 
10.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, 
bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Verbiţchi 
Elena privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Sculschi Ion, cu ultimul do-
miciliu: satul Bieşti, Orhei, pentru data de 13 noiembrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sculschi Lidia pri-
vind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Goroian Igor, 
pentru data de 16 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de jude-
cată (Leova, str. Unirii nr. 32, sala nr. 2, etajul 2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-430/2012, intentată de Goroian Ana 
privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare 
pentru întreţinerea copiilor minori.

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

Judecător  Ludmila Ursu
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Casapu Nicolai, 
pentru data de 16 noiembrie 2012, ora 13.30, la şedinţa de jude-
cată (Leova, str. Unirii nr. 32, sala nr. 2, etajul 2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-429/2012, intentată de Casapu Rodi-
ca privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare 
pentru întreţinerea copiilor minori.

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

Judecător  Ludmila Ursu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Cojocari Mihail Ion, cu ulti-
mul domiciliu: or. Orhei, pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Cojocari Natalia pri-
vind obligarea pîrîtului de a da acordul de plecare peste hotare.

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

Judecător  V. Negruţa 
www 

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bolumez Tu-
dor, domiciliat: satul Bursuc, Nisporeni, pentru data de 30 no-
iembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. I. 
Vodă nr. 5, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Bolumez Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

Preşedintele Judecătoriei Nisporeni  gr. Şişcanu 
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet-lor: Malanciuc 
Iurie Ion şi Malanciuc Stela Nicolae, domiciliaţi: mun. Chişi-
nău, str. Igor Vieru nr. 14, apt. 13, pentru data de 3 decembrie 
2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Floreşti, str. M. Emi-
nescu nr. 1, bir. 11) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată 
de Banca Comercială ,,EuroCreditBank” SA privind executarea 
dreptului de ipotecă.

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

Judecător  Aurelia Toderaş 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Liastar-Grup”, mun. Chişinău, bdul Constan-
tin Negruzzi nr. 4, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL 
,,Leu şi Gemeni” privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bareghamyan Ara, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Bucureşti 
nr. 50, apt. 10, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea Lazu-
cova Valentina privind desfacerea căsătoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Domnişor Artur, domiciliat în mun. Chişinău, str. Suceava nr. 
120, apt. 513, pentru data de 29 octombrie 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Departamentul Poliţiei 
de Frontieră privind încasarea sumei.

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Svetlana, pentru data de 5 noiembrie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Denisova Valentina privind 
excluderea din membri.

Judecător  S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Carig Service”, pentru data de 28 noiembrie 2012, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-E-1010/2012, la cererea SRL ,,ELPO” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Elena Cojocari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,A&C Grup”, cu sediul: str. Calea Ieşilor nr. 
12, mun. Chişinău şi cet. Sandu Igor, cu domiciliul, str. Dacilor 
nr. 18, com. Bubuieci, mun. Chişinău, pentru data de 29 octom-
brie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
33) unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-1225/11, la 
acţiunea lui Iurcu Iu. сătre: CIA ,,Asito”, SRL ,,A&C Grup” şi 
Sandu Igor privind restituirea prejudiciului.

Judecător  gh. V. Bîrnaz 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bălănuţă Nicolae, 
pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile la cererea cet. Munteanu Tatiana privind repunerea în 
termen.

Judecător  iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,MI-
CROTONER” SRL, pentru data de 16 noiembrie 2012, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea ,,MBP-Inform” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător  Nina Arabadji 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Covali Com” , cu sediul: mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bo-
doni nr. 46, apt. (of.) 11, pentru data de 19 noiembrie 2012, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea reclamantului SRL ,,Global Spi-
rit” privind încasarea sumei.

Judecător  Aliona miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Coval Ion, pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Onuţa Dumitru privind 
încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Toma Alexandru, pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Burlacu Galina privind 
desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei alimentare, stabilirea 
domiciliului copilului minor.

Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Revuleţ Igor, pentru 
data de 4 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea CCL-148 privind încasarea datoriei.

Judecător  iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Svetlanic Com”, pentru data de 5 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SRL ,,UBFB Trade Group” privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Veronica mocanu, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Radu mandraburcă, 
magistru în drept, lector universitar, Faculta-
tea de Drept, USM;  Lilia Trocin, judecător, 
Făleşti; Dorin Coval, judecător, Căuşeni; Bo-
ris Talpă, judecător, preşedintele Judecătoriei 
Dubăsari; Vladimir Timofti, judecător, CSJ; 
Valeriu harmaniuc, judecător, CA Bălţi; 
Stelian Teleucă, judecător, Botanica; Nicolae 
gordilă, judecător, CSJ. 

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 înde-
pliniţi obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

La mulţi ani!

membrii Consiliului  de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista naţională  de Drept

Trăim într-o societate în plină 
schimbare, iar ca să faceţi faţă 

stresului cotidian este din ce în ce mai 
greu. Ca metode de eliminare a tensiunii, 
unii aleg să privească ore în șir la 
televizor, să fumeze sau să mănînce 
foarte mult, riscînd astfel să devină 
obezi. Specialiştii atrag atenţia că 
există diferite căi de a face faţă stre-
sului. Iată cîteva dintre metodele la 
care puteţi recurge cînd nu mai sim-
ţiţi că aveţi energie. 

Faceţi mişcare
În loc să mîncaţi alimente nesă-

nătoase şi să staţi la televizor, mai 
bine optaţi pentru practicarea unui 
sport. Va puteţi înscrie la o sală de 
fitnes sau gimnastică sau puteţi 
alerga timp de cîteva minute în fie-
care zi, după ce veniţi de la serviciu. 
Garantat, vă veţi detensiona!

vorbiţi cu cineva drag 
Fie că este vorba de partenerul 

de viaţă, părinţi sau un prieten, im-
portant este să îi spuneţi cuiva ce vă 
frămîntă. Nu staţi şi analizaţi ore în șir 
problema care vă dă bătăi de cap, nu este 
bine să vă reprimaţi trăirile. Veţi agrava 
şi mai mult starea în care sînteţi.

Rezervaţi-vă zilnic cîteva momente de 
linişte totală

Închideţi telefonul, nu mai verifi-
caţi e-mail-ul şi nu vorbiţi cu nimeni; 
zgomotul vă epuizează energia poziti-

vă, măreşte pulsul şi nivelul hormonu-
lui care provoacă stresul. Puteţi asculta 
muzica preferată, „vă veţi încărca bate-
riile” mult mai repede.

Faceţi timp de cîteva 
minute exerciţii 

de respiraţie
Trageţi aer în piept adînc, reţineţi-l 

în plămîni pentru cîteva secunde şi eli-
minaţi-l lent. Repetaţi de mai multe ori 
exercițiul, concentrîndu-vă pe inspira-
ţie şi expiraţie,      gîndindu-vă la ceva 
ce va aduce liniştea – o excursie unde 
v-aţi simţit foarte bine, melodia prefe-

rată, persoana iubită etc. Acest exerci-
ţiu se poate face şi în timpul zilei şi va 
mări nivelul de oxigen din sînge, dîn-
du-vă o senzaţie generală de bine.

Rîsul chiar este cel mai 
bun leac

 Rîsul eliberează nişte substanţe în 
creier, prin al cărui răspuns vă relaxaţi. 
Chiar şi rîsul provocat este binevenit. 
Aşa că, citiţi bancuri sau pur şi simplu 
încercaţi să vă gîndiţi la momentele 
comice din viaţă care mereu vă aduc 
zîmbetul pe buze.

Cele mai ciudate  
procese de judecată

Pe lîngă marele premiu de la loterie, un proces împo-
triva unei companii sau persoane pline de bani reprezintă, 
pentru unii cetăţeni, metoda de a se îmbogăţi peste noap-
te. Cu această perspectivă în faţă, respectivii cetăţeni uită, 
uneori, de simţul ciudăţeniei. Iată mai jos un top al celor 
mai răsunătoare astfel de procese.

Degetul din sos
În anul 2005, americanca Anna Ayala întorcea pe dos 

stomacurile unei naţiuni întregi, după ce anunţa că a găsit 
un deget de om în sosul ,,Chili”, cumpărat de la o com-
panie renumită. Încă înainte de a începe procesul, firma 
producătoare de sos a pierdut milioane de dolari, vînzările 
scăzînd simţitor. Aceasta a continuat pînă cînd excrocheria 
Annei Ayala şi a soţului său, Jaime Plascencia, a ieşit la 
iveală. Astfel, s-a stabilit că, degetul aparţinea unui prieten 
de familie, care    avusese un accident nefericit. Cei doi au 
ţinut degetul în congelator, introducîndu-l în sos, pentru a 
putea intenta procesul. Un an mai tîrziu, cuplul a intrat la 
puşcărie pentru fraudă.

Consumul de bere nu garantează succesul la femei...
În 1991, americanul Richard Overton, amărît că nu are 

succes la femei, a dat în judecată un producător de bere. 
Overton a susţinut că a con-
sumat cantităţi mari din berea 
respectivei firme, pentru că în 
reclama TV a produsului se 
arătau bărbaţi care consumau 
această marcă, fiind înconju-
raţi mereu de femei atrăgătoa-
re. Americanul nu a avut însă 
parte de acelaşi tratament din 

partea sexului frumos, motiv pentru care, a dat compania 
în judecată pentru reclamă mincinoasă, cerînd compensaţii 

de 100 000 de dolari. Judecătorul nu s-a dovedit a fi sensi-
bil la drama bărbatului.

o femeie a dat în judecată un ,,mort nepoliticos”
În 2008, americanca Gayane Zokhrabov a avut ghinio-

nul de a sta pe un peron, alături de un tînăr care a fost lovit 
de tren. Bucăţi din tînărul respectiv, care a decedat în urma 
accidentului, au lovit-o şi pe Zokhrabov, care nu a supor-
tat această ofensă şi a cerut compensaţii de la victimă, în 
tribunal. Judecătorul a considerat însă că mortul nu poate 
fi acuzat de nimic, dat fiind că nu putea estima unde vor 
zbura bucăţile corpului său.

o pereche de nădragi cu valoarea sentimentală de 
67 de milioane de dolari

În 2007, americanul Roy Pearson, supă-
rat că o firmă de curăţătorie i-a pierdut pere-
chea preferată de pantaloni, a intentat pro-
ces, cerînd compensaţii de 67  milioane de 
dolari. Conştient apoi că a sărit puţin calul, 
Pearson a dat dovadă că este totuşi un om 
raţional, micşorîndu-şi pretenţiile la doar 
54 de milioane de dolari. Bărbatul a apu-
cat să dea şi o mărturie emoţionantă în faţa 
instanței, în care a afirmat că pierderea pan-
talonilor l-a afectat nespus de mult. Firma de 
curăţătorie a contracarat însă cu o lovitură 
decisivă – pantalonii bărbatului au fost găsiţi şi returnaţi. 
Judecătorul a anulat procesul, chiar dacă Pearson susţinea 
că pantalonii primiţi erau falşi.

o soţie a plătit compensaţii soţului pentru că era 
prea urîtă

Liniştea căminului chinezului Jian Feng a fost tulbura-
tă atunci cînd primul născut al familiei s-a dovedit a fi din 
cale afară de urît. Considerînd că a fost înşelat de soţie cu 
un amant mai slut, acesta a cerut explicaţii, doar pentru a 
afla un adevăr şi mai neplăcut – soţia sa, acum o frumuseţe, 

trecuse prin nenumărate operaţii estetice, varianta origi-
nală fiind la fel de urîtă ca odrasla. Trădat în sentimentele 
cele mai pure, Feng a intentat divorţ şi a obţinut compen-
saţii în sumă de 120 000 de dolari de la soţia acuzată de 
excrocherie.

Tinereţea este o stare de spirit
Concediat de la orchestra baletului din New York, după 

25 de ani de muncă, ajuns acum la 60 de ani, violonistul 
Martin Stoner a găsit oportunitatea ideală de a face bani 

– un concurs de vioară cu premiul cel mare de 75 000 de 
dolari. Singurul inconvenient – concursul era pentru tine-
ret (,,Concertul Tinerilor Artişti”). Cînd Martin Stoner nu 
a fost lăsat să se înscrie, acesta a dat în judecată organiza-
torii, invocînd discriminarea pe bază de vîrstă. Partea cea 
mai bună abia urmează. Judecătorul, un ,,june” de 88 de 
ani, a respins procesul, afirmînd că documentaţia este prost 
întocmită. Martin Stoner a cerut apoi revocarea acestuia, 
pe motiv că este prea bătrîn.

ostatici lipsiţi de onoare
Orice se poate spune despre americanul Jesse Dimmick, 

de exemplu că ar fi un criminal şi un spărgător de case, dar 
nu şi că nu este om de cuvînt. Aşadar, pe cînd Dimmick, 
care tocmai ucisese un om, fugea de poliţie, acesta a in-
trat în casa unui cuplu de tineri, i-a ameninţat cu arma şi 
le-a zis că, dacă îl ascund de poliţie, le va da o anumită 
sumă de bani. Cuplul ameninţat cu pistolul a dat asigurări 
că aşa se vor petrece lucrurile, însă nu şi-a ținut promisi-
unea, imediat după ce ucigaşul s-a ascuns, alertînd poliţia. 
Mai mult, cei doi l-au dat în judecată pe Dimmick pentru 
violare de domiciliu şi provocare de traume psihice, cerînd 
75 000 de dolari despăgubiri. Lovit la portofel şi la onoare, 
Dimmick i-a dat, la rîndul său, în judecată pe cei doi soţi, 
cerînd compensaţii de 235 000 de dolari. Motivul – între 
el şi cuplu a existat un contract verbal, pe care cei doi l-au 
încălcat. Judecătorul nu a vrut însă să ia în seamă cererea 
lui Dimmick sau onoarea lui lezată.
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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.

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

Divert is
Aniversări Cinci metode pentru a scăpa de stres


