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,,Justiția este adevăr 
în acțiune”

(Anonim)

Tinerii jurişti îşi 
croiesc viitorul prin 
cercetare

Înregistrarea la 
organul cadastral

C u 16 ani în urmă, prin 
decret prezidențial, 

ziua de 19 octombrie a fost 
declarată Ziua Juristului. 
Ținînd cont de importanța și 
prestanța domeniului justiției 
într-un stat bazat pe drept, 
este imposibil ca această zi 
să treacă așa, pur și simplu. 
Mai mult, devine imperios 
necesar de a profita din plin 
de oportunitățile acestei săr-
bători care rezidă, tradițional, 
în întîlnirea reprezentanților 
întregii bresle, pentru a primi 
alese cuvinte de felicitare, dar 
și pentru o reflecție mai pro-
fundă asupra a celor realizate, 
precum și asupra a ceea ce 
urmează să se întreprindă în 
domeniul jurisprudenței, ast-
fel încît lucrurile să se pună 
pe paliere și mai bune.

Nici în acest an, de Ziua 
Juristului, nu s-a renunțat la 
frumoasa tradiție de a orga-
niza o manifestație dedicată 
celor care veghează asupra 
drepturilor și libertăților 
noastre – juriștii. Astfel, 
pe 19 octombrie, în incinta 
Teatrului Național ,,Mihai 

Eminescu„ a avut loc ce-
remonia dedicată sărbătorii 
profesionale a tuturor celor 
care activează în dome-
niul dreptului. La întrunire 
au participat personalități 
marcante din jurisprudența 
națională, reprezentanți ai 
mediului academic, studenți 
ai facultăților de drept 
etc. Potrivit lui  Gheorghe 
Avornic, doctor habilitat 
în drept, profesor univer-
sitar, decan al Facultății de 
Drept, USM, președintele 
Uniunii Juriștilor din Mol-
dova (UJM), evenimentul 
din acest an se face remar-
cabil prin faptul că a avut 
ca oaspeți de onoare condu-
cerea de vîrf a statului: Ni-
colae Timofti, președintele 
Republicii Moldova, Vladi-
mir Filat, șeful Executivu-
lui și Oleg Efrim, ministrul 
Justiției. 

Felicitîndu-și colegii, 
Oleg Efrim a dat startul 
manifestației prin a oferi cu-
vîntul președintelui UJM.

În alocuțiunea sa, Gh. 
Avornic a rostit un discurs 

plin de noimă despre justiție, 
despre rolul și locul juristului 
într-un stat de drept, despre 
edificarea Republicii Moldo-
va ca țară democratică cu vă-
dite aspirații de integrare eu-

ropeană,  prin contribuția și 
consolidarea capacităților și 
eforturilor juriștilor: ,,Trăim, 
neîndoielnic într-o perioadă a 
interdependențelor. An de an 
societatea devine tot mai di-
namică și mai complexă. As-
tăzi, mai pregnant decît ori-
cînd, justiția își are rolul său 
hotărîtor în reglementarea 
relațiilor interumane. Astfel, 
pacea, libertatea și securitatea 
persoanei, oferite de climatul 
unei justiții eficiente, transpa-
rente, echidistante, constituie 
acele valori fundamentale, 
fără de care o civilizație mo-
dernă este de neconceput. Și 
dacă ea, justiția, este adevăr 
în acțiune, conform spuselor 
lui Joseph Joubert, cu cea 
mai mare certitudine putem 
afirma că anume acest sistem 

plurivalent, constituie garan-
tul demnității umane, asigurat 
de către acei protectori pen-
tru care afirmarea idealurilor 
binelui și echității va rămîne 
crezul de viață – juriștii”.

 De asemenea, domnia 
sa nu a ezitat să vorbească 
despre responsabilitățile pe 
care le are juristul în fața 
cetățeanului, dar și despre 
impedimentele ce survin 
în calea bunei desfășurări a 
activității de om al legii.  

În calitate de președinte 
al Uniunii Juriștilor din Re-
publica Moldova, Gh.   Avor-
nic a subliniat importanța 
rolului organizației pe care o 
conduce, în societatea noas-
tră, contribuția ei la ridicarea 
nivelului de conștiință juridi-
că a populației etc. 

,,Comunitatea juriştilor 
din Republica Moldova mar-
chează în această perioadă 11 
ani de la fondarea Uniunii 
Juriştilor. Unsprezece ani de 
activitate, uniţi de aceleaşi 

ambiţii profesionale, s-au 
scurs în clepsidra timpului. 
Tot atîţia ani, noi împreună, 
membrii Uniunii, tineri dar 
şi consacraţi jurişti am stăruit 
asupra ridicării nivelului de 

cultură juridică a societăţii, 
promovării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale 
cetăţeanului, edificării statu-
lui de drept etc. A fost o pe-
rioadă de progrese, dar şi de 
provocări.

Astfel, privind lucrurile 
dintr-o perspectivă poziti-
vistă, putem concluziona că, 
în aceşti 10 ani de existenţă, 
UJM şi-a confirmat pe de-
plin prezenţa, a demonstrat 
că este necesară, utilă, atît 
pentru comunitatea de jurişti, 
cît şi pentru ţară. Dovadă în 
acest sens ne servesc diver-
sele evenimente de anvergură 
cu un vădit impact juridico-
social, desfăşurate de către or-
ganizaţia noastră obştească: 
seminare, mese rotunde, şco-
li de vară pentru tineretul stu-

dios, traininguri, olimpiade, 
conferinţe ştiinţifico-practice 
naţionale şi internaţionale, în 
care am abordat tematici de 
actualitate pentru Republica 
Moldova. Şi nu pot să nu 

menţionez aici, conferinţele 
ştiinţifico-practice internaţi-
onale, dedicate pregătirii pro-
fesionale în domeniul drep-
tului, ştiinţei juridice, luptei 
contra corupţiei etc. Acestea 
sînt doar cîteva dintre acele 
evenimente organizate de 
UJM în parteneriat cu alte 
organizaţii de la noi, cît şi de 
peste hotarele ţării, care s-au 
soldat cu rezultate pozitive şi 
au contribuit la edificarea sta-
tului de drept, consolidarea 
sistemului de învăţămînt juri-
dic, fortificarea sistemului de 
justiţie şi drept din republică, 
independenţei judecătoreşti, 
luptei contra corupţiei etc. 
Toate acestea constituie, de 
altfel, obiectivele de bază ale 
UJM”, a precizat sursa citată.

Continuare în pag. 3
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Noul ambasador al Republicii Moldova 
la Moscova este Andrei Galbur
După multe luni de aşteptare, într-un sfîrşit, a fost numit 

ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă. Anunţul 
a fost făcut de însuşi premierul Vlad Filat, care a menţionat că 
procedura de acreditare a început deja.

,,Toate procedurile care sînt necesare să fie întreprinse în 
acest sens, pentru ca Andrei Galbur să devină ambasador al 
Republicii Moldova în Federaţia Rusă, au fost iniţiate. Dom-
nul Galbur munceşte în Ministerul Afacerilor Externe din anul 
1995, are calificările necesare şi vreau să vă spun, cunosc per-
sonal modul în care dînsul îşi desfăşoară activitatea”, a declarat 
premierul V. Filat.

Menţionăm că Andrei Galbur, în vîrstă de 38 de ani, deţine, 
în acest moment, funcţia de director al Departamentului Coo-
perare Multilaterală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene.

Dorin Recean nu vrea ca poliţiştii să mai 
fie ,,sperietori” pentru copii
Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, nu vrea ca pă-

rinţii să-şi mai sperie copiii arătîndu-le cu degetul spre poliţişti. 
Mai în glumă, mai în serios, oficialul a declarat, în cadrul unei 
emisiuni TV, că acest lucru este important atunci cînd vine vor-
ba de recăpătarea încrederii populaţiei în oamenii legii.

,,Poliţia trebuie să fie integrată în societate. Am făcut un exer-
ciţiu bun la 3 septembrie, cînd am fost la şcoală, unde ne-am 
adresat părinţilor şi copiilor. Am o rugăminte către toţi părinţii: 
Atunci cînd ne educăm copiii să nu le spunem că îi dăm pe mîna 
poliţiei. În poliţie este multă lume integră şi profesionistă, dar 
sînt şi unii care au probleme de integritate şi, cu părere de rău, 
aceasta este partea care creează imaginea”, a ţinut să menţione-
ze D. Recean.

Nu este prima dată cînd ministrul de Interne vrea ca poliţiştii 
să devină prezenţi şi vizibili în societate. Asta după ce anterior, 
premierul Vlad Filat a declarat că pentru o mai bună prezenţă a 
poliţiştilor pe străzi în asigurarea ordinii publice, în poliţie vor fi 
mai puţini şefi şi mai mulţi poliţişti operativi. De asemenea, se 
va introduce testul integrităţii şi angajarea doar prin concurs.

Milionarii, în vizorul FISC-ului! Vezi ce 
trebuie să facă cei care deţin mai mult 
de 1 000 000 de lei
Milionarii, în vizor. Pînă pe 1 noiembrie, persoanele care 

deţin în numerar mai mult de un milion de lei, trebuie să-şi des-
chidă un cont bancar, iar cu extrasul de la bancă, îşi vor com-
pleta declaraţia de avere pînă la sfîrşitul anului. Cel puţin asta 
obligă FISC-ul prin noua metodă de impozitare indirectă.

Persoanele cu venituri ce depăşesc un milion de lei sînt 
obligate, din acest an, să-şi declare veniturile printr-o declaraţie 
suplimentară ce trebuie depusă pînă la 31 decembrie.

 În cazul în care cheltuielile vor depăşi veniturile, diferenţa 
va fi impozitată suplimentar.

 Potrivit datelor oferite de FISC, anul trecut în ţara noastră 
s-au înregistrat 206 milionari în lei, iar numărul lor ar putea 
creşte dacă aceştia îşi vor declara veniturile. 

Noi amenzi pentru şoferi
Şoferii care vor crea situaţii de accident şi vor determina 

pe alţi participanţi la trafic să schimbe brusc viteza, vor risca o 
amendă de la 1500 la 2000 de lei, cu aplicarea a cinci puncte de 
penalizare, fie cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe 
un termen de la 6 luni la 1an. Acest lucru îl presupun modificări-
le Codului contravenţional, care sînt propuse de către Ministerul 
Afacerilor  Interne (MAI). 

Totodată, Poliţia Rutieră propune şi introducerea noilor 
sancţiuni cu privire la persoanele ce organizează sau participă 
la competiţii de vehicule. Conducătorii auto ce vor participa 
la asemenea competiţii riscă o amendă de la 300 la 400 de lei 
cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. În caz că participanţii 
curselor vor genera situaţii de accident, aceştia vor fi penalizaţi 
conform prevederilor articolului referitor la şoferii care vor crea 
situaţii de accident.

Poliţia propune pedepsirea persoanelor care organizează 
asemenea competiţii. Acestea vor fi  sancţionate cu o amendă de 
la 2000 la 3000 de lei, fie cu arest contravenţional pe un termen 
de 15 zile, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a conduce 
vehicule pe un termen de 1 an.

Modificările respective sînt examinate de către Ministerul 
Afacerilor Interne. Acestea vor fi remise ulterior Guvernului.

Raportul ONU: Moldova nu este 
pregătită pentru eventuale dezastre 
naturale
Moldova nu este pregătită să facă faţă eventualelor dezastre 

naturale. La această concluzie au ajuns autorii raportului „Wor-
ld Risk Report 2012”, elaborat de Institutul pentru Mediu şi Se-
curitate Umană din cadrul ONU.

Cu toate acestea, potrivit celor menţionate în documentul 
„World Risk Report 2012”, deşi riscul de dezastre naturale în 

Republica Moldova este scăzut, totuşi, ne putem aştepta la in-
undaţii, cutremure, alunecări de teren, incendii, secetă.

Experţii au plasat Republica Moldova pe locul 108 din cele 
173 de pe lista ţărilor cu un risc redus de calamităţi naturale.

Din raport rezultă că, Republica Moldova nu este capabilă 
să prevină şi să se adapteze în caz de calamitate naturală şi o 
salvează doar amplasarea geografică favorabilă.

P rim-ministrul Vlad Filat a avut, 
recent, o întrevedere cu direc-

torul general al Organizaţiei Mondia-
le a Proprietăţii Intelectuale (OMPI),        
Francis Gurry. După aceasta, cei doi 
oficiali au semnat Memorandumul de 
înţelegere între Guvernul Republicii 
Moldova şi OMPI şi au susţinut o con-
ferinţă de presă, potrivit Direcţiei comu-
nicare şi relaţii cu presa de la Guvern. 

În cadrul întrevederii, Vlad Filat 
a mulţumit pentru sprijinul oferit de 
OMPI Republicii Moldova pe parcur-
sul timpului şi a menţionat că domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale este 
unul foarte important. 

Francis Gurry a menţionat că este o 
plăcere pentru el să fie în vizită la Chi-
şinău, iar colaborarea dintre Organiza-
ţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
cu Republica Moldova este una foarte 
bună. 

Directorul General al OMPI l-a fe-
licitat pe Vlad Filat pentru progresele 
înregistrate de ţara noastră în dialogul 
cu Uniunea Europeană, catalogîndu-le 
ca fiind extraordinare. 

După semnarea memorandumului, 
Vlad Filat a spus că vizita directorului 
OMPI în Republica Moldova este un 
imbold pentru dezvoltarea domeniului 
protecţiei intelectuale, promovarea cre-
ativităţii şi a inovaţiilor. 

,,Într-o lume modernă, în care ino-
vaţiile şi tehnologiile au o dezvoltare 
fără precedent, ignorarea proprietăţii 
intelectuale şi a metodelor de protecţie 
a acesteia este egală cu ignorarea dorin-
ţei de a moderniza statul”, a spus Vlad 
Filat. 

Premierul a mai menţionat că, pe 
parcursul anilor, ţara noastră a benefi-
ciat de sprijinul multilateral din partea 
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii In-
telectuale şi a ţărilor membre. 

,,Graţie acestui suport, Republica 
Moldova a reuşit să aducă mai multă 

eficienţă şi transparenţă în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Totodată, recu-
noaştem că avem mult de muncit în acest 
domeniu pentru a asigura implementa-
rea practică a legislaţiei în domeniile 
de apărare a drepturilor de proprietate 
intelectuală, combaterea şi prevenirea 
fenomenelor de contrafacere şi pirate-
rie”, a spus prim-ministrul. 

Vlad Filat a specificat că discuţiile 
iniţiate de OMPI vizavi de rolul propri-
etăţii intelectuale în procesele de inova-
re, creştere economică şi dezvoltare a 
ţărilor la etapa actuală sînt de maximă 
importanţă pentru Republica Moldova. 

Referitor la Memorandumul de 
înţelegere dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale privind coope-
rarea în domeniul proprietăţii intelectu-
ale, premierul a spus că acest document 
vine să impulsioneze protecţia inovaţii-
lor, a proprietăţii intelectuale şi, cel mai 
important, să încurajeze creativitatea ca 
motor al dezvoltării ţării noastre. Şeful 
Cabinetului de Miniştri a precizat că o 
consecinţă directă a acestui acord va fi 
consolidarea capacităţilor Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova, dar şi ale altor au-
torităţi responsabile de domeniu. 

,,Încă mulţi cetăţeni, mai cu seamă 
funcţionari din Republica Moldova, nu 
înţeleg că proprietatea intelectuală este 
o componentă-cheie a dezvoltării eco-
nomice. Or, o creştere de 1% a numă-
rului de brevete corelează cu o creştere 
de 2,8% a investiţiilor străine directe. 
Aceasta înseamnă că cei care adminis-
trează procesele economice, cei care se 
ocupă de investiţii, care reglementează 
domeniul, trebuie să înţeleagă că putem 
construi împreună o ţară modernă nu-
mai prin încurajarea inovaţiei şi a crea-
ţiei”, a spus sursa citată. 

Prim-ministrul a mai menţionat că 
avem nevoie de inovaţie care să aducă 

plusvaloare economică, iar mimarea 
inovaţiei sau proprietăţii intelectuale, a 
creaţiei ştiinţifice este la fel de nocivă 
ca şi ignorarea acesteia. 

,,Noi sîntem conştienţi că putem 
atinge un standard de viaţă european 
doar asigurînd o dezvoltare economică 
durabilă, iar creşterea economică poate 
fi menţinută doar dacă devenim com-
petitivi. Proprietatea intelectuală poate 
şi trebuie să fie acea valoare adăugată 
care ne va face domeniul economic mai 
competitiv”, a mai adăugat Vlad Filat. 

La rîndul său, Francis Gurry a spus 
că ţara noastră este un membru con-
structiv al OIMP. 

,,Noi sîntem foarte mîndri de relaţia 
de colaborare pe care o avem cu Repu-
blica Moldova, care este parte la toate 
tratatele care au fost semnate de Orga-
nizaţia Mondială a Proprietăţii Intelec-
tuale. Republica Moldova este un actor 
foarte constructiv în cadrul comunităţii, 
prin angajamentele şi contribuţia sa, 
este un membru extrem de util al orga-
nizaţiei noastre”, a spus Francis Gurry. 

Directorul general al OMPI a mai 
subliniat că proprietatea intelectuală 
este un bun instrument pentru creşterea 
economică şi socială. 

,,Această componentă de cunoştinţe, 
care se extinde tot mai mult, datorită 
Internetului, joacă un rol din ce în ce 
mai important. Pe viitor, anume pro-
prietatea intelectuală va fi instrumentul 
care va asigura echilibrul tuturor inte-
reselor părţilor implicate în procesul de 
creaţie şi inovaţie”, a remarcat Francis 
Gurry. 

În acest an se împlinesc 20 de ani 
de la fondarea sistemului de proprietate 
intelectuală şi crearea Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală din 
Republica Moldova. Ţara noastră este 
membru al OMPI din 1991 şi parte la 
toate aranjamentele şi tratatele adminis-
trate de această organizație.

Următoarea rundă de 
negocieri în formatul ,,5+2” 
va avea loc la sfîrşitul lunii 

noiembrie
Următoarea rundă de negocieri în forma-

tul ,,5+2” va avea loc în perioada 27-30 
noiembrie, la Dublin, Irlanda. Anunţul a fost 
făcut la o conferinţă de presă de Eugen Carpov, 
viceprim-ministru al Republicii Moldova. 

Oficialul a declarat că în prezent are loc 
elaborarea agendei de lucru a acestei reuniuni. 

,,Trebuie să abordăm atît aspecte economice, so-
ciale, aspecte umanitare şi referitoare la dreptu-
rile omului, cît şi aspecte legate de reglementa-
rea politică a conflictului transnistrean”, a spus 
E. Carpov. 

În ceea ce priveşte respectarea drepturilor 
omului în regiunea transnistreană, Carpov a de-
clarat că deocamdată, s-a convenit asupra creării 
unui subgrup de lucru care se va ocupa nemijlo-
cit de subiectul respectiv. 

Viceprim-ministrul a mai adăugat că în pre-
zent autorităţile de la Chişinău şi cele de la Tira-
spol discută despre elaborarea unui nou model al 
numerelor de înmatriculare a unităţilor de trans-
port din stînga Nistrului, care să corespundă 
standardelor internaţionale. ,,Am ajuns în faza 
în care am efectuat un schimb de modele de nu-
mere de înregistrare pentru unităţile de transport 
din regiunea transnistreană. Va exista un regis-
tru comun al evidenţei unităţilor de transport”, a 
specificat Carpov. 

Oficialul a mai spus că se presupune că în 
baza noilor numere de înmatriculare, unităţile 
de transport din regiunea transnistreană vor pu-
tea circula liber în orice stat, şi nu doar în spaţiul 
CSI, cum este în prezent.

Republica Moldova a semnat Memorandumul 
de înţelegere cu OMPI

C u prilejul Zilei Juristului, Procuratura Generală a organizat, o 
serie de manifestări, printre care, pentru prima dată și-a „Des-

chis Uşile” pentru liceenii din Capitală.
Cu această ocazie, instituţia s-a bucurat de un real interes din partea 

elevilor liceelor „Spiru Haret”, „Mircea Eliade” şi „Gheorghe Asachi”, 
care îşi doresc în viitor să intre în marea familie a juriştilor.

Procurorul general, Valeriu Zubco i-a primit pe elevi în biroul său, 
unde, într-o atmosferă degajată, tinerii au avut posibilitatea de a adresa 
întrebări şi de a afla mai multe despre specificul activităţii de procu-
ror. Cu această ocazie, V. Zubco a menţionat că profesia de jurist, cu 
precădere cea de procuror, este pe cît de dificilă, pe atît de nobilă şi care 
dezvoltă calităţi precum: principialitatea, responsabilitatea şi obiectivi-
tatea.

Totodată, tinerii au fost conduşi la Centrul de presă, în Muzeul insti-
tuţiei şi la secţii şi compartimente din cadrul Procuraturii Generale, au 
vizitat sala de primire a cetăţenilor, au fost familiarizaţi cu procesul de 
înregistrare a plîngerilor care parvin de la cetăţeni. În Secţia juridică, 
elevii au aflat despre reformele care au loc în interiorul instituţiei şi au 
primit explicaţii referitoare la specificul fiecărui tip de activitate.

Procurorii-şefi ai subdiviziunilor de profil au prezentat date şi exem-
ple ce vizează combaterea crimelor cibernetice, precum şi le-au oferit 
informaţii cu privire la respectarea drepturilor minorilor.

Liceenii care au vizitat Procuratura Generală au apreciat evenimen-
tul ca pe o experienţă binevenită şi au manifestat un real interes faţă de 
această profesie juridică. 

La finele întîlnirii, procurorul general le-a mulţumit oaspeţilor pen-
tru receptivitate şi participare activă, exprimîndu-şi încrederea că eve-
nimentul a fost util atît pentru tineri, care vor avea posibilitatea de a se 
determina mai uşor cu viitoarea profesie, cît şi pentru lucrătorii Procu-
raturii care au aflat mai multe despre interesele şi problemele cu care se 
confruntă tînăra generaţie.

Serviciul de presă  al Procuraturii Generale

De Ziua Juristului 
Procuratura Generală 
a deschis uşa pentru 

viitorii jurişti
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D e asemenea, semni-
ficativ este şi faptul 

că UJM nu s-a izolat, un 
accent important punîndu-l 
pe colaborarea internaţio-
nală şi aceasta nu doar la 
nivel declarativ, a mai ținut 
să sublinieze președintele 
organizației. Or, au fost 
stabilite legături strînse de 
conlucrare cu alte organiza-
ţii similare de peste hotare, 
precum: Unuinea Juriştilor 
din Federaţia Rusă, Româ-
nia, Ucraina, Armenia, Bela-
rus, Uniunea Internaţională a 
Juriştilor, Organizaţia Euro-
peană de Drept Public, Aso-
ciaţia Juriştilor Americani 
etc. Acţiunile concrete de 
cooperare internaţională ale 
UJM s-au manifestat şi prin: 
vizite reciproce, schimburi 
de specialişti, continuarea 
studiilor post-universitare 
de către studenţi etc. 

Nu s-a făcut abstracție 
nici de activitatea prodigi-
oasă a tinerilor membri ai 
UJM, care sînt implicaţi ac-
tiv în organizarea a diverse 
evenimente destul de solide, 
în urma cărora, sînt stabili-
te acţiuni concrete, proiecte 
de legi, menite să faciliteze 
activitatea curriculară şi 
extracurriculară a tinerilor, 
acestea fiind ulterior inainta-
te chiar Legislativului.

Totodată, Gh. Avornic 
nu s-a eschivat să relateze 
despre ceea ce nu a reușit 
UJM să realizeze: ,,Privind 
lucrurile dintr-o perspectivă 
critică şi obiectivă, remarc 
faptul că în pofida realizări-
lor obţinute, din cauza impe-
dimentelor cu caracter finan-
ciar, UJM nu a reuşit să îşi 

atingă dezideratele propuse. 
Aici menţionăm despre alo-
carea unui sediu, formarea 
organizaţiilor teritoriale, 
raionale, afiliate UJM, ino-
portunitatea de a le menţine 
pe cele create anterior etc. 
Regretabil este şi faptul că 
în ultimul timp s-a diminuat 
colaborarea UJM cu structu-
rile de stat, care anterior, era 
una dintre cele mai bune”. 

Încheindu-și discursul pe 
o notă pozitivă, președintele 
UJM a menționat că în po-
fida tuturor dificultăților, s-a 
reușit menținerea  filialelor 
din instituţiile de învăţămînt 
unde se pregătesc jurişti. La 
ora actuală, la toate facultăţi-
le de drept, de bază, din ţară, 
există structuri ale UJM, din 
care fac parte atît profesori 
cît şi tineri studenţi.

,,Indiferent de evoluţia lu-
crurilor din societate, de  in-
temperiile  timpului, UJM va 
continua să promoveze apă-
rarea drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale omului, 
ridicarea nivelului de cultu-
ră juridică a societăţii, prero-
gativele profesiei de jurist şi 
ale ştiinţei juridice etc.

 Cred în forţa UJM. Cred 
că va reuşi să realizeze mult 
mai multe, pentru că prestan-
ţa domeniului său o obligă la 
aceasta. Este o îndatorire so-
cială, pe care trebuie să o înde-
plinim într-un mod competent, 
cu bună credinţă”, a  punctat 
Gh. Avornic. De menționat că, 
mesajul președintelui UJM, îl 
găsiți, în varianta integrală, în 
pagina 4, a numărului curent 
al publicației noastre.

La rîndul său, 
președintele țării, Nicolae 

Timofti, și-a început dis-
cursul invocînd întîlnirea 
emoționantă cu un grup de 
judecători pensionați, ce o 
avusese în ajunul sărbătorii. 
El a ținut să remarce faptul 
că, grație eforturilor aces-
tor oameni, în primii ani de 
independență a R. Moldova, 
a fost clădit un sistem ju-
decătoresc modern, care în 
condiții destul de dificile, a 
fost construit din temelii și 
a funcționat eficient pînă la 
începutul anilor 2000, cînd 
anumite decizii autoritare 
l-au clătinat serios și ca re-
zultat, s-a ajuns pînă la com-
promiterea lui. 

,,De ce invoc această întîl-
nire? – Pentru că vreau să vă 
amintesc că nu întotdeauna 
sistemul în care  activăm noi, 
a fost atît de contestat.  Con-
sider că e de datoria noastră 
să-l reabilităm, pentru că 
este nedrept ca în condițiile 
de astăzi, justiția, uneori, 
să se înfăptuiască mai greu 
decît în sistemul totalitar. 

Sîntem niște profesioniști 
care ne-am dat cuvîntul 
să slujim adevărul și să fa-
cem dreptate – să înfăptuim 
justiția. Juriștii transpun în 
viață ideea de dreptate și 
de supremație a legii, apără 
drepturile și libertățile omu-
lui, consolidînd garanțiile 
juridice de protecție a diver-
selor pături sociale. Trebuie 
să descifrăm aceste dezide-
rate, să explicăm care este 
rațiunea reformei pe care 
am început-o. Avem nevoie 
de o justiție corectă și echi-
tabilă pentru ca să putem trăi 
mai bine.

,,Cînd vom trăi mai 

bine?” – Mi s-a adresat 
această întrebare de către 
cetățeni,  iar răspunsul meu 
ferm este – atunci cînd fie-
care om din această țară va 
putea să-și obțină dreptatea 
prin intermediul justiției. Și 
nu există altă cale pentru a 
ne îmbunătăți traiul”, a mai 
specificat N. Timofti.  

Făcînd referire la integra-
rea europeană, președintele 
țării a remarcat rolul impor-
tant al reformei justiției în 
acest amplu proces, precum 
și faptul că, anume în sarci-
na juriștilor se pune consoli-
darea statului de drept, prin 
asigurarea supremației legii. 

,,Reforma de drept tre-
buie să aibă  ca finalitate o 
justiție accesibilă, eficientă, 
independentă, transparentă 
și responsabilă față de so-
cietate. De juriști depinde 
executarea exactă a preve-
derilor legislației în interesul 
societății și ale mediului de 
afaceri, protecția drepturilor 
și libertăților omului, pro-
gresul social. 

Profesionalismul și ones-
titatea constituie garanția 
realizării reformelor demo-
cratice și a edificării unui stat 
de drept. Cred în potențialul 
intelectual și profesional al 
juriștilor din Republica Mol-
dova și îi îndemn să ne unim 
eforturile, ca împreună, să re-
alizăm ceea ce ne-am propus, 
să reformăm societatea con-
form principiilor democrati-
ce, și aici, justiția joacă un rol 
major. Atunci cînd cetățenii 
vor avea încredere în siste-
mul organelor de drept ale 
statului nostru, sînt sigur că 
toate se vor schimba spre 

(Continuare din p. 1)

bine, în mod radical”, a mai 
subliniat președintele țării.  

Nici șeful Cabinetului de 
Miniștri Vladimir Filat nu a 
făcut abstracție de a accen-
tua importanța justiției și a 
justițiarilor într-o societate 
civilizată: ,,Este un dome-
niu foarte important. La fel 
cum pedagogii au menirea 
de a educa oamenii, medicii 
de a-i asigura cu servicii de 
sănătate –  juriștii trebuie să 
garanteze ca cetățenii Repu-
blicii Moldova să aibă parte 
de dreptate. Aceasta, desi-
gur, necesită o muncă enor-
mă, dar rezultatele, care sînt 
contestate de foarte mulți, 
de alții apreciate, ne demon-
strează că această perspecti-
vă există. Atîta doar, că tre-
buie să mișcăm lucrurile îna-
inte, să avem consecvență 
și obiective ce urmăresc nu 
doar interese sectoriale sau 
departamentale, ci interese-
le întregii societăți”.

În contextul reformei 
justiției, prim-ministrul 
Vlad Filat a precizat că 
aceasta presupune nu doar 
schimbarea actelor legislati-
ve sau punerea în sarcină a 
responsabilităților suplimen-
tare. Reforma justiției presu-
pune și finanțarea adecvată a 
acestui domeniu important. 

,,Țin să spun că proiectul 
bugetului, care a fost votat 
în două lecturi, în Parlament, 
prevede majorarea finanțării 
justiției, pentru anul viitor 
cu 53%. Vom insista mult 
asupra condițiilor în care se 
muncește, dar și a infrastuc-
turii justiției din Republica 
Moldova. 

Cert este că, noi, toți, 

avem o responsabilitate enor-
mă, care vine din așteptările 
oamenilor, dar care după 21 
de ani, nu mai pot fi numite 
ca fiind așteptări. Aceasta 
este deja datoria pe care 
trebuie să o plătească statul 
cetățeanului, prin servicii 
de calitate, nivel de viață pe 
care trebuie să o trăiască în 
propria țară, fiindu-i asigura-
te drepturile, libertățile fun-
damentale și  bunăstarea”, a 
menționat V. Filat.    

Deși nu a putut fi prezent 
la sărbătoarea juriștilor, Ma-
rian Lupu, președintele Par-
lamentului, a transmis un 
mesaj de felicitare adresat 
oamenilor legii, în care și-a 
exprimat gratitudinea și res-
pectul față de cei care profe-
sează meseria de jurist. 

Mesajele de felicitare 
au fost transmise domnului 
Gheorghe Avornic, totodată 
și redactorul șef al Ziarului 
Dreptul, pentru a fi publi-
cate în varianta integrală și 
pe care cititorii le pot găsi 
atașate la acest material. 

Evenimentul a culminat 
cu o recepție în holul Tea-
trului Național ,,Mihai Emi-
nescu”, unde juriștii au cioc-
nit cîte o cupă de șampanie.

Precizăm că, sărbătoarea 
a fost organizată de Guver-
nul Republicii Moldova și 
Uniunea Juriștilor. Toto-
dată, ținem să menționăm 
că a fost semnat un decret 
prezidențial prin care, o serie  
de juriști de notorietate, vor 
fi decorați în cel mai apro-
piat timp, pentru contribuții 
merituoase în domeniul în 
care activează.

Cor. DRePTUl

PRIM-MINISTRUl  RePUBlICII  MOlDOVA 
MeSAJ

cu prilejul Zilei Juristului
Stimați juriști,
Noi, toți împreună, avem studii care ne permit să spunem că sîntem 

juriști. Avem rezultate bune, dar trebuie să recunoaștem că mai avem 
mult de muncit, ca atunci cînd vom spune că sîntem juriști, să o spunem 
cu tărie și să fim, de ce nu, asemeni pedagogilor sau medicilor, pentru 
că domeniul justiției este unul foarte important. Și dacă pedagogii au 
sarcina să educe oamenii, medicii să-i asigure cu servicii de sănătate, 
atunci noi, juriștii, avem menirea de a garanta ca cetățenii  din Repu-
blica Moldova să aibă parte de dreptate. Cu certitudine, putem afirma 
că avem de muncit enorm în acest sens, dar totodată, rezultatele care 
sînt contestate de foarte mulți, de alții apreciate, ne arată foarte clar că 
această perspectivă există. Atîta doar că trebuie să mișcăm lucrurile 
înainte, să avem consecvență, și desigur, să avem stabilite obiective 
clare, care urmăresc nu doar interesul sectorial sau departamental, ci 
interesul larg al întregii societăți.

Separarea puterilor în stat – am mai vorbit la acest capitol, nu o 
singură dată și vreau să remarc că aceasta nu înseamnă separarea de 
responsabilități sau lipsa de conlucrare între ramurile puterii, între 
instituții. De aceea, în cele ce urmează, trebuie să parcurgem o cale, de-
loc ușoară, de reforme, astfel încît să avem un stat funcțional, bazat pe 
instituții funcționale, cu oameni care muncesc în aceste instituții, avînd 
calificarea necesară, avînd responsabilități foarte clare și nu în ultimul 
rînd, condiții de muncă adecvate.

Cît privește Guvernul, desigur, din partea noastră se așteaptă mai 
puține cuvinte și mai multe fapte. În acest context, țin să subliniez că, 
reforma justiției presupune nu doar schimbarea actelor legislative sau 
punerea în sarcină a responsabilităților suplimentare, ci și finanțarea 
corespunzătoare a domeniului vizat. Astfel, vreau să menționez că, Pro-
iectul bugetului care a fost votat în două lecturi în Parlament, prevede o 
majorare a finanțării justiției, pentru anul viitor, cu 53%. În mod special, 
vom stărui asupra condițiilor în care se muncește, dar și a infrastructurii 
justiției Republicii Moldova.

Cert este că, noi toți, avem o responsabilitate enormă, care vine din 
așteptările oamenilor, dar care după 21 de ani nu mai pot fi numite ca 
fiind așteptări. Aceasta este deja datoria pe care trebuie să o plătească 
statul cetățeanului, prin servicii de calitate, nivel de viață pe care tre-
buie să o trăiască în propria țară, fiindu-i asigurate drepturile, libertățile 
fundamentale și bunăstarea.

Cu prilejul Zilei Juristului, vă doresc tuturor mari succese și încre-
dere, pentru că atunci cînd ai încredere și știi exact ce urmează să faci, 
asigurînd o comunicare suficientă reieșind din realități, cu siguranță, 
reușești. 

Eu am încredere. Am încredere în cetățenii noștri, iar de aici reiese 
că am încredere și în juriștii din Republica Moldova.   

Cu respect, 
Vladimir FIlAT

Ziua Juristului: Felicitări, aprecieri, dar și reflecții 
asupra justiției Republicii Moldova  
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Î n contextul Zilei Juristului, 
Ministerul Justiției a pre-

miat cei mai buni jurnaliști pentru 
efortul constant de a evidenția și 
reflecta în presă, profesionist și 
echidistant, problemele din dome-
niul judiciar, contribuind astfel la 
restabilirea încrederii societății în 
actul justiției.

Potrivit unui comunicat al 
instituției vizate,  de premii s-au 
învrednicit  ziaristele Anastasia 
Nani, de la ,,Adevărul” Moldova, 
Olga Grosul, de la Kommersant.
md, și Alina Radu, de la ,,Ziarul de 
Gardă”.

Învingătoarele au fost selectate 
în baza unui set de criterii printre 
care: relevanța materialelor publi-
cate, a subiectelor și veridicitatea 
surselor folosite, originalitatea și 
perspectiva abordării subiectului, 

profesionalismul realizării și res-
pectarea normelor deontologice, 
precum și periodicitatea abordării 

subiectelor ce țin de starea de lu-
cruri în justiția din Moldova și re-
forma din acest domeniu. Cele trei 

ziariste, dar și redacțiile 
pe care le reprezintă, au 
excelat, pe parcursul aces-
tui an, cu știri, reportaje și 
materiale de investigație 
jurnalistică în probleme 
privind corupția din sec-
torul justiției, funcționarea 
sistemului judecătoresc și 
a instituțiilor de drept, dar 
și cu referire la inițiativele 
legislative promovate de 
ministerul de ramură în ca-
drul Strategiei de reformă în 
sectorul justiției.

Oleg Efrim le-a 
mulțumit, cu această ocazie, 
Anastasiei Nani, Olgăi Gro-
sul și Alinei Radu pentru te-
nacitate și le-a încurajat să-și 

continue activitatea profesională de 
aceeași manieră. ,,Presa este princi-

palul aliat al Ministerului Justiției 
în procesul reformelor inițiate în 
acest domeniu și numai cu ajutorul 
acesteia avem șanse de reușită”, a 
subliniat el.

De asemenea, ministrul 
Justiției a semnat un ordin prin 
care a instituit un concurs anual de 
materiale de investigație și abor-
dări inedite ce privesc funcționarea 
sistemului de justiție din Moldova, 
la care jurnaliștii din presa scrisă 
și audiovizuală se vor putea înscrie 
începînd din 2013. Premiul pentru 
cel mai bun material jurnalistic 
de acest fel, care va fi selectat de 
o comisie formată din funcționari, 
reprezentanți ai societății civile și 
mass-media, va fi înmînat, la fel, 
cu ocazia Zilei Juristului.

Cor. DRePTUl

Ministrul Justiției a oferit premii celor mai buni ziariști specializați în domeniul justiției 

Prin decretul 
Preşedinte-

lui Republicii Mol-
dova nr.l692-II din 
11.10.2000, ziua de 
19 octombrie a fost 
instituită drept Ziua  
Juristului. 

Cu această ocazie, 
Guvernul Republicii 
Moldova, în colabo-
rare cu Uniunea Ju-
riştilor din Moldova, 

au organizat manifestaţia solemnă consacrată 
acestui eveniment, şi pe această cale, doresc să 
mulţumesc conducerii de vîrf a statului nostru 
şi în mod special primului-ministru Vlad Filat, 
pentru susţinerea acordată. În cele ce urmează, 
citez conținutul acestui decret: „Recunoscînd 
aportul juriştilor la edificarea statului de drept 
prin promovarea valorilor sociale supreme, 
legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea 
justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drep-
turilor şi libertăţilor lui”.

Stimați jurişti ai Republicii Moldova, tră-
im neîndoielnic într-o perioadă a interdepen-
denţelor, an de an societatea devine tot mai di-
namică şi mai complexă. Astăzi, mai pregnant 
decît oricînd, justiţia îşi are rolul său hotărîtor 
în reglementarea relaţiilor interumane. Astfel, 
pacea, libertatea şi securitatea persoanei ofe-
rite de climatul unei justiţii eficiente, transpa-
rente, echidistante constituie acele valori fun-
damentale fără de care o civilizaţie modernă 
este de neconceput.

...Şi dacă ea, justiţia, „este adevăr în acţiu-
ne”, conform spuselor lui Joseph Joubert, cu 
cea mai mare certitudine, putem afirma că 
anume acest sistem plurivalent constituie ga-
rantul demnităţii umane, asigurat de către acel 
protector pentru care afirmarea idealurilor 
binelui şi echităţii va rămîne crezul de viaţă 

– juristul.
Comunitatea juriştilor din Republica Mol-

dova marchează în această perioadă 11 ani de 
la fondarea Uniunii Juriştilor. Unsprezece ani 
de activitate, uniţi de aceleaşi ambiţii profesi-
onale, s-au scurs în clepsidra timpului. Tot at-
îţia ani, noi împreună, membrii Uniunii Juriş-
tilor, tineri dar şi consacraţi jurişti am stăruit 
asupra ridicării nivelului de cultură juridică a 
societăţii, promovării drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale cetăţeanului, edificării 
statului de drept etc. A fost o perioadă de pro-
grese, dar şi de provocări.

Astfel, privind lucrurile dintr-o perspecti-
vă pozitivistă, putem concluziona că, în aceşti 
11 ani de existenţă, UJM şi-a confirmat pe de-
plin prezenţa, a demonstrat că este necesară, 
utilă, atît pentru comunitatea de jurişti, cît şi 
pentru ţară. Dovadă în acest sens ne servesc 
diversele evenimente de anvergură cu un vă-
dit impact juridico-social desfăşurate de către 
organizaţia noastră obştească: seminare, mese 

rotunde, şcoli de vară pentru tineretul studios, 
traininguri, olimpiade, conferinţe ştiinţifico-
practice naţionale şi internaţionale, în care am 
abordat tematici de actualitate pentru Repu-
blica Moldova. Şi nu pot să nu menţionez aici, 
conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale, 
dedicate pregătirii profesionale în domeniul 
dreptului, ştiinţei juridice, luptei contra co-
rupţiei etc. Acestea sînt doar cîteva dintre ace-
le evenimente organizate de UJM în partene-
riat cu alte organizaţii de la noi, cît şi de peste 
hotarele ţării, evenimente care s-au soldat cu 
rezultate pozitive şi au contribuit la edificarea 
statului de drept, consolidarea sistemului de 
învăţămînt juridic, fortificarea sistemului de 
justiţie şi drept din republică, independenţei 
judecătoreşti, luptei contra corupţiei etc. Toa-
te acestea constituie, de altfel, obiectivele de 
bază ale UJM.

Semnificativ este şi faptul că UJM nu s-a 
izolat, un accent important punîndu-l pe co-
laborarea internaţională şi aceasta nu doar la 
nivel declarativ. Or, au fost stabilite legături 
strînse de conlucrare cu alte organizaţii simi-
lare de peste hotare, precum: Unuinea Juriş-
tilor din Federaţia Rusă, România, Ucraina, 
Armenia, Belarus, Uniunea Internaţională a 
Juriştilor, Organizaţia Europeană de Drept 
Public, Asociaţia Juriştilor Americani etc., 
majoritatea activităţilor fiind organizate în 
colaborare cu acestea. Astfel, acţiunile concre-
te de cooperare internaţională ale UJM s-au 
manifestat şi prin: vizite reciproce, schimbul 
de specialişti, continuarea studiilor post-uni-
versitare de către studenţi etc. Am trimis la 
studii de masterat şi doctorat cei mai buni 
absolvenţi ai facultăţilor de drept, toţi mem-
bri ai UJM. La moment, mulţi membri ai UJM 
îşi fac studiile la masterat şi doctorat în cele 
mai prestigioase universităţi din lume (Paris 
I Panteon-Sorbona, Universitatea Savoia din 
Shambery, Harvard, La Vali, Quebec, Canada, 
Bordeau IV şi multe altele).

Nu putem face abstracţie de activitatea 
prodigioasă a tinerilor membri ai UJM, care 
sînt implicaţi activ în organizarea a diverse 
evenimente solide, în urma cărora, sînt stabi-
lite acţiuni concrete, proiecte de legi, menite 
să faciliteze activitatea curriculară şi extra-
curriculară a tinerilor, acestea fiind ulterior 
inaintate chiar Legislativului. Am avut multe 
activităţi care s-au soldat cu rezultate pozitive 
şi care astăzi stau chiar pe agenda de lucru a 
guvernării, pentru că avem o echipă destul de 
puternică de studenţi. Stabil deja organizăm 
şi participăm la olimpiadele republicane şi 
internaţionale la drept, conferinţe naţionale 
şi internaţionale, mese rotunde, diferite con-
cursuri sportive, TVC-uri, Balul Bobocilor, şi 
multe altele.

Privind lucrurile dintr-o perspectivă criti-
că şi obiectivă, remarc faptul că în pofida reali-
zărilor obţinute, din cauza impedimentelor cu 
caracter financiar, UJM nu a reuşit să îşi atingă 

dezideratele propuse. Aici menţionăm despre 
alocarea unui sediu, formarea organizaţiilor 
teritoriale, raionale, afiliate UJM, inoportu-
nitatea de a le menţine pe cele create anterior 
etc. Regretabil este şi faptul că în ultimul timp 
s-a diminuat colaborarea UJM cu structurile 
de stat, care anterior, era una dintre cele mai 
bune. Nu ca reproş şi fără anumite cerinţe de 
ordin personal, însă considerăm că noi, repre-
zentanţi ai tuturor profesiilor din domeniul 
dreptului, pe principii obşteşti, prin entuzi-
asmul nostru, putem fi de folos statului. Sînt 
încrezut, ca anume prezenţa primelor perso-
ne din stat ne insuflă şi mai mult optimism şi 
încredere în puterile noastre spre noi realizări 
în favoarea întregii societăţi.

Ne bucură însă faptul că am reuşit să men-
ţinem filialele din instituţiile de învăţămînt 
unde se pregătesc jurişti. La ora actuală, la 
toate facultăţile de drept din ţară, avem struc-
turile de bază din care fac parte atît profesori, 
cît şi tineri studenţi.

Indiferent de evoluţia lucrurilor din socie-
tate, UJM va continua să promoveze apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, ridicarea nivelului de cultură juridică 
a societăţii, prerogativele profesiei de jurist şi 
ale ştiinţei juridice etc.

Cred în forţa UJM. Cred că va reuşi să rea-
lizeze mult mai multe, pentru că prestanţa do-
meniului său o obligă la aceasta. Este o înda-
torire socială, pe care trebuie să o îndeplinim 
într-un mod competent, cu bună credinţă.

Anume aici, juristul este chemat să facă 
astfel încît ponderea relelor să scadă, lăsînd 
locul lucrurilor bune, deoarece anume el, 
prin prisma personalităţii şi a demnităţii sale, 
presupune neapărat responsabilitatea pentru 
respectarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului. Or, respectarea dreptului 
fundamental al persoanei constituie indispen-
sabilitatea unei democraţii în ascensiune.

Dar cum ar fi posibilă atingerea acestor 
deziderate care plasează valoarea umană mai 
presus de orice, fără ştiinţa juridică? E o în-
trebare retorică al cărei răspuns e de la sine 
înţeles – imposibil.

Stimaţi colegi, toamna splendidă din acest 
an este pentru comunitatea noastă, a juriştilor, 
de o semnificaţie aparte, deoarece consemna-
rea zilei profesionale – Ziua Juristului, este lega-
tă de soarta Republicii Moldova, de viitorul ei.

Timpul nu se opreşte în loc, iar Nicolae 
Iorga spunea că el, „timpul, schimbă florile 
cîmpului dar nu poate schimba strălucirea 
aurului”, la fel cum aceste instituții de învă-
ţămînt care pregătesc specialişti în domeniul 
dreptului au notorietatea în creştere a acestui 
templu al cunoştinţelor, care an de an au for-
mat jurişti de o înaltă calificare profesională, 
pregătiţi de mentori ai facultăţilor al căror co-
eficient de inteligenţă atinge culmi înalte, iar 
rezultatul final este impunător.

Consemnarea Zilei Juristului reprezintă 

încă un semn de înaltă apreciere şi îndreptă-
ţire morală atît pentru acei care veghează asu-
pra formării specialiştilor jurişti, cît şi pentru 
acei care stau la straja ordinii şi înţelepciunii, 
promovînd valorile democraţiei umaniste.

De fapt, de aici porneşte edificarea Repu-
blicii Moldova ca stat modern, democratic, 
bazat pe drept, pentru care s-a muncit cu ab-
negaţie – stat în care se tinde ca, doar supre-
maţia legii să aibă prioritate.

Conştientizăm că există impedimente încă, 
şi nu puţine, dar mai ştim că dumneavoastră, 
mult stimaţi jurişti, vă faceţi pe deplin dato-
ria. Graţie profesionalismului şi responsabili-
tăţii de care daţi dovadă, reuşiţi să diminuaţi 
presiunea obstacolelor întîlnite în activitatea 
dumneavoastră, astfel încît noi toţi, membrii 
acestei societăţi, să ne simţim protejaţi, să ne 
simţim Oameni.

Responsabilitatea, rigoarea, conduita ire-
proşabilă, buna-credinţă şi respectul pentru 
oameni sînt doar cîteva dintre calităţile şi vir-
tuţile ce ni le imprimă apartenenţa la una din-
tre cele mai nobile profesii. Prin urmare, avem 
toate premisele de a recîştiga încrederea în pu-
terea conştiinţei,  angajîndu-ne plenar răspun-
derea, cîştigînd în cele din urmă, cel mai de 
preţ lucru – încrederea cetăţeanului de rînd. 
Pentru că sîntem în slujba cetăţeanului, avem 
obligaţia morală de a face o justiţie dreaptă şi 
rapidă, oferind soluţii pentru a împăca ideile, 
viziunile diferite pe care le implică complexa 
activitate de jurist. A sluji legii înseamnă a 
apăra demnitatea omului, a legalităţii şi echi-
tăţii sociale. Acum mai mult ca oricînd avem 
şansa şi nu trebuie să ratăm ocazia de a ne 
conjuga eforturile întru asigurarea suprema-
ţiei legii, protejînd şi îmbunătăţind, totodată, 
idealurile profesiei de jurist ca o chemare şi 
dedicaţie pentru serviciul public, pentru că 
facem parte dintr-un sistem care trebuie să 
fie unul de elită a cărui responsabilitate este 
asigurarea echilibrului dintre lege şi realitate 
prin stabilirea adevărului judiciar, ceea ce va 
conduce la reaşezarea puterii judecătoreşti în 
sistemul de valori al societăţii.

Mult stimaţi colegi, cu prilejul Zilei Juris-
tului, vă adresez cele mai sincere mulţumiri 
pentru efortul calificat şi plin de abnegaţie de-
pus întru sporirea prestigiului acestei ţări. Vă 
doresc din suflet, multă sănătate, optimism, 
realizări remarcabile, munca să vă fie răsplă-
tită din plin prin satisfacţia reuşitelor profesi-
onale.

Mulţi ani vouă celor care credeţi că lucru-
rile le putem îndrepta doar spre bine, că sis-
temul căruia aparţinem poate fi perfecţionat, 
astfel încît Ordinea, Legea şi Dreptatea să do-
mine în această societate cu vădite aspiraţii de 
integrare europeană.

Gheorghe Avornic,
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar,
președintele UJM.

,,Justiția este adevăr în acțiune”
(Mesajul președintelui Uniunii Juriștilor din Moldova Gheorghe Avornic, rostit în cadrul manifestației dedicate Zilei Juristului)
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T radiţional, conferinţa a fost 
deschisă de către decanul 

Facultăţii de Drept, Gheorghe 
Avornic, preşedintele Uniunii Ju-
riştilor din Republica Moldova. În 
alocuţiunea sa, Gh. Avornic a ţinut 
în primul rînd să îi felicite pe tinerii 
care se vor încadra, în viitorul apro-
piat, în breasla juriştilor, dar şi pe 
profesorii care le luminează calea 
pînă în clipa în care vor primi docu-
mentul ce atestă că au toate şansele 
să devină profesionişti în domeniul 
de activitate pe care şi l-au ales.  

„Vreau să vă felicit nu atît în 
calitate de decan al Facultăţii de 
Drept, cît în calitate de preşedinte 
al Uniunii Juriştilor. Majoritatea 
dintre voi sînt din cei mai activi, în 
frunte cu Vlad Palamarciuc, care 
ativează deja de şapte ani la Uni-
unea Juriştilor. Activitatea noastră 
se bazează mai mult pe entuziasm, 
fără interese personale, urmărim 
anumite interese pentru întreaga 
comunitate de jurişti şi interesul so-
cietăţii şi al statului nostru. Această 
frumoasă sărbătoare este marcată 
începînd cu anul 2000, cînd prin 
decretul preşedintelui Republicii 
Moldova, data de 19 octombrie a 
fost numită Ziua Juristului, şi se 
referă la toate categoriile de jurişti, 
indiferent dacă sînt consultanţi ju-
ridici, avocaţi, notari, ofiţeri de ur-
mărire penală, studenţi, masteranzi 
şi doctoranzi ai facultăţilor de drept. 
Toţi cei care au îmbrăţişat profesia 
de jurist, pe 19 octombrie îşi săr-
bătoresc ziua profesională. Copiii 
noştri sînt foarte activi, organizează 
conferinţe ştiinţifice importante, la 
care discută întrebări, desigur cu 
acordul profesorilor, şefilor de ca-
tedră, dar meritul, cu siguranţă, le 
aparţine. Vreau ca şi în continuare 

să fie activi, energici, să dea dovadă 
că sînt viitorul acestei ţări, viitorii 
jurişti de o calificare înaltă”, a sub-
liniat preşedintele UJM. 

„Se vorbeşte că sînt prea mulţi 
jurişti. Poate numărul lor este mare, 
dar ţara duce lipsă de specialişti cu 
adevărat buni în acest domeniu”, a 
conchis Gheorghe Avornic.

Prezenţi la 
eveniment, şe-
fii de catedră 
ai Facultăţii 
de Drept s-au 
alăturat şi ei 
mesajului de 
felicitare, în-
curajîndu-i pe 
tineri să fie co-
recţi şi fermi în 
ceea ce fac. 

„Vreau să îi 
felicit pe toţi 
cei care au îm-
brăţişat nobila 
profesie de 
jurist, pentru 
că într-adevăr merită. Solicitarea ti-
nerilor de a deveni studenţi la drept, 
iar ulterior, de a deveni cei care 
să acorde protecţie persoanelor cu 
drepturi încălcate este un lucru nor-
mal şi cred că cel puţin o dată în an 
merită să sărbătorim”, a menţionat 
Sergiu Băieşu, şeful Catedrei Drept 
Civil. 

„Ştim că probleme în justiţie 
există foarte multe, ştim bine şi 
care este atitudinea societăţii vizavi 
de justiţie şi cred că în acest context, 
cei care îşi fac studiile la drept tre-
buie să conştientizeze că profesia de 
jurist este una dintre meseriile care 
fac ca dreptatea să învingă, în ulti-
mă instanţă. Dacă acest principiu va 
fi promovat încă pe băncile facul-
tăţii, atunci şi actul justiţiei va avea 
mai puţine probleme. Cu referire la 
această conferinţă, îl voi cita pe un 
regretat profesor de-al meu, de pe 
vremea cînd eram şi eu student. El 
ne spunea: cînd prezentaţi un raport 
poate nici nu conştientizaţi faptul că 
acesta este primul pas pe care îl fa-
ceţi în ştiinţă. Vreau să felicit orga-

nizatorii pentru curaj, pentru faptul 
că reuşesc să întrunească studenţi şi 
masteranzi nu doar din cadrul USM, 
dar şi al altor universităţi din ţară. 
Felicitări şi să ştiţi că într-adevăr 
faceţi un prim pas în ştiinţă”, a mai 
adăugat Sergiu Băieşu.

 În discursul adresat tinerilor, 
şeful Catedrei Drept Penal şi Cri-

minalistică, Sergiu Brînză, a avut 
şi o urare specială pentru aceştia: 

„Stimaţi studenţi, masteranzi, profe-
sori, permiteţi-mi din partea mea şi 
a catedrei pe care o conduc să vin 
şi eu cu un mesaj de felicitare, cu 
ocazia zilei profesionale,    dorin-
du-vă în primul rînd să rămîneţi cei 
care sînteţi – deştepţi, capabili, res-
ponsabili în tot ceea ce faceţi. Jurişti 
avem mulţi, jurişti buni sînt puţini. 
Practica de astăzi demonstrează – e 
suficient ca o persoană să ajungă  
într-o funcţie, mai ales de conduce-
re, şi uită de toate principiile pe care 
le-a învăţat la facultate. Fiţi simpli 
şi nu uitaţi ce v-am spus: calităţile 

omeneşti trebuie să fie mai presus 
de toate, funcţia astăzi este, mîine 
nu-i. Activaţi astfel ca atunci cînd 
veţi fi înlocuit cu altcineva, să nu vă 
fie ruşine să daţi ochii cu oamenii 
de rînd. Succese!”.

Despre calităţile nelip-
site unui adevărat jurist a 
vorbit şi Igor Dolea, şeful 
Catedrei Proces Penal şi 
Criminalistică, Directorul 
Institutului de Reforme 
Penale. „De multe ori  mă 
gîndeam dacă avem nevo-
ie de atîtea sărbători. Dar 
respectăm tradiţia, Ziua 
Juristului este şi un motiv 
de a ne întîlni, de a revedea 
ce şi cît de corect am făcut. 
Profesia este foarte impor-
tantă în viaţa oricărui om, 
pe lîngă familie şi este o 
mare fericire cînd primeşti 
o satisfacţie pentru ceea 
cea faci în acticvitatea ta. În acest 
context, vă doresc şi vouă să simţiţi 
această fericire. Prin ce se deosebeş-
te meseria de jurist de alte profesii 

nobile cum 
ar fi cea de 
medic, spre 
exemplu? – 
Prin faptul că 
primii trebuie 
să dea şi o 
apreciere su-
biectivă unor 
situaţii şi e 
foarte impor-
tant cît de co-
rect este acest 
subiectivism. 
Vă doresc în 
primul rînd 
să nu uitaţi 
noţiunea pre-
d o m i n a n t ă 
pentru orice 

profesionist – demnitatea umană şi 
dacă pierdem respectul faţă de cel 
care se află în faţa noastră, atunci nu 
ne mai respectăm nici pe noi înşine”, 
a subliniat Igor Dolea.

Şi cine altcineva dacă nu femeia 
conferă farmec şi un plus de esenţă 
oricărui eveniment. În acest context, 

şefa Catedrei Drept Internaţional, 
Violeta Cojocaru, i-a lăudat pe ti-
nerii studenţi şi masteranzi, venind 
şi cu un mesaj de încurajare. „Este 
salutabilă dorinţa tinerilor de a face 
ceva. Studenţii şi masteranzii sînt, 
de fapt, partenerii noştri – noi încer-
căm să le transmitem maximum din 
ceea ce cunoaştem, ei încearcă să 
absoarbă maximum ce doresc, ast-
fel ca în final, să aibă rezultate fru-
moase, de care să ne mîndrim şi noi. 
Universitatea nu presupune doar 
componenta didactică, ci şi cerceta-
rea. Astfel de evenimente ne bucură 
foarte mult, deoarece vedem rodul 
activităţii noastre în comunicatele 

dumneavoastră. Multă 
baftă”, le-a urat Violeta 
Cojocaru participanţilor la 
conferinţă.

Profesorii au fost sur-
pinşi însă, de tineri, care 
nu s-au lăsat copleşiţi 
de cuvintele de laudă şi 
au venit, la rîndul lor, cu 
mesaje de felicitare şi 
mulţumiri, exprimîndu-şi 
respectul profund faţă de 
munca dascălilor. „Stimaţi 
profesori, felicitările noas-
tre! Sîntem bucuroşi că vă 
avem, că ne sînteţi alături, 
avem în voi un bun exem-
plu, sînteţi bravo. Exprim 

felicitări tuturor juriştilor. Mulţi 
ştiu că activitatea tineretului, cel 
puţin la Facultatea de Drept a USM, 
a fost dezvoltată pe parcursul a mai 
multor ani. Am reuşit să organizăm 
peste 14 conferinţe în decursul ce-

lor 5 ani de cînd sînt la USM, ştiu 
că s-a depus efort şi mulţi studenţi 
au fost foarte receptivi, eprimîndu-
şi dorinţa de a participa la astfel de 
manifestații. De asemenea, am be-
neficiat mereu şi de suportul profe-
sorilor, întotdeauna au fost deschişi 
să ne ajute, a existat o atmosferă de 
colaborare. În calitate de masterand 
în anul doi la Facultatea de Drept, 
vreau să spun că ceea ce am văzut 
aici mi-a plăcut şi merită să îţi faci 
studiile la această facultate, să pre-
iei valorile de aici, cu adevărat ai de 
la cine şi ce învăţa”, a punctat pre-
şedintele Consiliului Ştiinţific de Ti-
neret al UJM, Vlad Palamarciuc.

Să fii primul nu e deloc uşor, 
chiar şi dacă este vorba despre o 
conferinţă ştiinţifică. Participanţii 
la eveniment s-au străduit, însă, să 
îşi stăpînească emoţiile, prezentînd 
cu seriozitate rapoartele şi răspun-
zînd la întrebările colegilor, dar şi 
ale profesorilor, care s-au arătat in-
teresaţi de subiectele analizate.  

Mariana Teleucă, studentă, anul 
II, USM, a venit în faţa auditoriului 
cu un raport privind accesul direct 
al persoanelor la sesizarea Curţii 
Constituţionale, cu argumente pro 
şi contra. „Nu de puţine ori am zis 

că prin noi, viitorii profesionişti, se 
va simţi activitatea profesorilor care 
ne-au fost ca ghizi în activităţile 
noastre universitare. Cred şi vreau 
să fiu una dintre studentele care va 
duce faima universităţii noastre în 
timp”, a spus Mariana Teleucă.

Despre activitatea agentului 
sub acoperire în legislaţia naţiona-
lă şi în conformitate cu standardele 
europene a vorbit studenta USM                 
Daniela Cebuc. Iar Cristina Arseni 
de la ULIM a ales să cerceteze su-
biectul „Apariţia şi evoluţia conten-
ciosului administrativ ca instituţie 
juridică”. Masterandul Veaceslav 
Botnari a prezentat o analiză compa-
rativă privind instituţia întreruperii 
şedinţei de judecată şi cea a amînă-
rii procesului. „Adresez cuvinte de 
felicitare cu ocazia Zilei Juristului 
şi vă doresc ca această nobilă profe-
sie pe care o îmbrăţişaţi să vă aducă 
nu doar prestigiu în societate, dar şi 
satisfacţie spirituală şi sufletească”, 
a menţionat Veaceslav Botnari.

Un alt raport, prezentat de Ma-
xim Ciugureanu, masterand, USM, 
a vizat conferinţa familială ca pro-
gram al justiţiei restaurative. „Vă 
felicit cu ocazia Zilei Juristului, vă 
doresc multe succese şi să nu uităm 
că profesia de jurist presupune o 
responsabilitate enormă şi uneori 
de deciziile noastre depind vieţile 
unor oameni. Dat fiind faptul că în 
justiţia tradiţională din ce în ce mai 
des se aplică pedepse privative de 
libertate, iar cele neprivative de li-
bertate pun accentul mai mult pe in-
teresul statului decît pe cel al victi-

mei, am ales să tratez această temă”, 
a precizat Maxim Ciugureanu.

De pe agenda conferinţei nu a 
lipsit nici subiectul torturii.  Unele 
aspecte ale acestui fenomen au fost 
expuse de Vasile Grejdieru, student, 
USM, preşedinte al Biroului Perma-
nent Studenţesc al UJM, în raportul 

„Consideraţii privind infracţiunea de 
tortură”. Alte rapoarte au vizat teme 
precum evoluţia jurisprudenţei naţi-
onale, sistemul penitenciar din Mol-
dova, situaţia criminogenă din ţară, 
noile tehnologii în criminalistică, 
repararea daunei morale în procesul 
penal, dreptul şi echitatea socială, 
statalitatea transnistreană şi altele.

Şi problemele economice au 
provocat interesul tinerilor jurişti. 
În această ordine de idei,  se evi-
denţiază lucrări cum ar fi „Dreptul 
de gaj asupra mijloacelor băneşti 
(Vlad Palamarciuc, masterand, pre-
şedintele Consiliului Ştiinţific de Ti-
neret al UJM) şi „Executarea silită 
a obligaţiei fiscale (Cristina Rotari, 
studentă, USM). La finele confe-
rinţei, preşedintele Consiliului Şti-
inţific de Tineret al UJM a înmînat 
certificate participanţilor, dar şi or-
ganizatorilor evenimentului. 

lilia DUMINICA

Tinerii jurişti îşi croiesc viitorul prin cercetare
Ziua profesională reprezintă în primul rînd un prilej de 

sărbătoare, dar pentru cei care au îmbrăţişat meseria de ju-
rist, aceasta este şi o posibilitate de a se întîlni, de a face un 
total al realizărilor şi eşecurilor din anul ce a trecut, dar şi de a 
discuta subiecte de rezonanţă, problemele cu care se confruntă 
societatea, şi de a găsi împreună soluţii. În acest an, cei care au 
dat start sărbătorii au fost tinerii dornici de a deveni jurişti, 
viitorii profesionişti în domeniu, studenţi şi masteranzi de la 
Facultatea de Drept a USM, cei pe care profesorii îi numesc, de 
pe acum, parteneri de încredere în această meserie deloc uşoa-
ră. Astfel, la 19 octombrie curent, de Ziua Juristului, tinerii au 
organizat, dis de dimineaţă, o conferinţă ştiinţifică la care au 
invitat şi colegi de la alte universităţi din Capitală, dar şi din 
întreaga republică. la eveniment au fost prezenţi şi dascălii, 
care îi conduc de pe băncile universităţii pe calea spre un viitor 
luminos, cei care le sînt ghizi, susţinători, dar şi critici atunci 
cînd este necesar. 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor 
art. 13 alin. (1) din Legea cu 
privire la protecţia datelor 
cu caracter personal,  orice 
subiect al datelor cu caracter 
personal are dreptul să obţină 
de la operator, la cerere, fără 
întîrziere şi în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că 
datele care îl privesc sînt sau 
nu sînt prelucrate de acesta, 
de asemenea, informaţii refe-
ritoare la scopurile prelucră-
rii, categoriile de date avute 
în vedere şi destinatarii sau 
categoriile de destinatari că-
rora le sînt dezvăluite datele;

b) comunicarea, într-o for-
mă inteligibilă şi într-un mod 
care nu necesită un echipa-
ment suplimentar, a datelor 
cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării, precum 
şi a oricărei informaţii dispo-
nibile privind originea acestor 
date;

c) informaţii  privind  
principiile de funcţionare a 
mecanismului prin care se 
efectuează prelucrarea auto-
matizată a datelor care vizea-
ză subiectul datelor cu carac-
ter personal;

d) informaţii cu privire la 
consecinţele juridice generate 
de prelucrarea datelor cu ca-
racter personal pentru subiec-

tul acestor date;
e) informaţii privind mo-

dul de exercitare a dreptului 
de intervenţie asupra datelor 
cu caracter personal.

Potrivit alineatului (2) 
din acelaşi articol, în cazul în 
care datele cu caracter perso-
nal privind starea de sănăta-
te sînt prelucrate în scop de 
cercetare ştiinţifică, dacă nu 
există riscul de a se aduce 
atingere drepturilor subiec-
tului datelor cu caracter per-
sonal şi dacă datele nu sînt 
utilizate pentru a lua decizii 
sau măsuri faţă de o anumită 
persoană, comunicarea infor-
maţiilor prevăzute la alin. (1) 
se poate face  într-un termen 
mai mare decît cel stabilit 
de Legea  privind  accesul la 
informaţie, în măsura în care 
aceasta ar putea afecta cerce-
tarea sau rezultatul acesteia, 
dar nu mai tîrziu de momen-
tul în care cercetarea este în-
cheiată. Subiectul datelor cu 
caracter personal trebuie să 
îşi dea consimţămîntul ca da-
tele privind starea de sănătate 
să fie prelucrate în scop de 
cercetare ştiinţifică, precum 
şi asupra posibilei amînări 
din acest motiv a comunică-
rii informaţiilor prevăzute la 
alin. (1).

Educație juridică

? Ştiu că în prezent, legea protejează persoana de 
intervenţia ilegală faţă de datele cu caracter perso-
nal, dar nu cunosc dacă tot ea poate să verifice mo-
dul de prelucrare a acestor date. Care sînt cerinţele 
concrete prevăzute de lege la acest capitol?

Victoria Pojoga,
r-n Criuleni 

Conform prevederilor 
Legii cadastrului bu-

nurilor imobile nr. 1543 din 
25.02.1998,  cadastrul bunu-
rilor imobile este:

a) cadastrul general al 
ţării, în care se identifică, se 
descriu, se estimează şi se re-
prezintă pe planuri cadastrale 
toate bunurile imobile din 
ţară şi se înregistrează drep-
turile titularilor asupra lor;

b) instrument în exercita-
rea împuternicirilor statului 
privind administrarea resur-
selor funciare, ocrotirea in-
tereselor publice şi private în 
raporturile juridice ce 
ţin de bunurile imo-
bile;

c) un sistem de 
ocrotire a titularilor 
de drepturi patrimo-
niale asupra bunurilor 
imobile;

d) un sistem des-
chis de informare a 
participanţilor la pia-
ţa bunurilor imobile şi 
a autorităţilor publice, 
inclusiv a organelor 
fiscale.

Organul cadastral 
teritorial creează şi 
ţine cadastrul în raza sa de 
acţiune stabilită de Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadas-
tru.  Cadastrul se constituie 
din planurile cadastrale ale 
teritoriului şi din dosarele 
cadastrale pentru fiecare bun 
imobil.   

Subiecţi ai înregistrării 
cadastrului bunurilor imobi-
le sînt proprietarii de bunuri 
imobile şi alţi titulari de drep-
turi patrimoniale: cetăţeni ai 
Republicii Moldova, cetăţeni 
străini, apatrizi, persoane ju-
ridice din ţară şi din străinăta-
te, organizaţii internaţionale, 
Republica Moldova, unităţi-

le ei administrativ-teritoriale, 
state străine. Obiecte ale în-
registrării sînt bunurile imo-
bile, dreptul de proprietate şi 
celelalte drepturi reale asupra 
lor. La bunurile imobile ce se 
înregistrează în registrul bu-
nurilor imobile se raportă:  

a) terenurile;
b) clădirile şi construcţii-

le legate solid de pămînt;
c) apartamentele şi alte 

încăperi izolate. 
În registrul bunurilor imo-

bile pot fi înregistrate porţiu-
nile de subsol, obiectivele 
acvatice separate, precum şi 

plantaţiile prinse de rădăcini 
(plantaţiile perene) înfiinţate 
în conformitate cu normele 
stabilite de legislaţie. În re-
gistrul bunurilor imobile, în 
afară de drepturile reale ce 
au ca obiect bunuri imobile, 
pot fi înscrise, în cazurile 
prevăzute de lege, dreptu-
rile de creanţă, faptele sau 
raporturile juridice aferente 
acestor bunuri. Sînt supuse 
înregistrării obligatorii bunu-
rile imobile, dreptul de pro-
prietate şi celelalte drepturi 
reale asupra  terenurilor, clă-
dirilor şi construcţiilor legate 
solid de pămînt, apartamen-

tele şi alte încăperi izolate. 
Înregistrarea bunului imobil 
şi a drepturilor asupra lui se 
efectuează exclusiv de către 
organul cadastral teritorial în 
a cărui rază de activitate se 
află bunul imobil. Înregistra-
rea are un caracter deschis. 

Organul care efectuea-
ză înregistrarea este obligat 
să elibereze, în termen de 7 
zile lucrătoare sau într-un alt 
termen stabilit de lege, ori-
cărei persoane fizice care s-a 
legitimat şi a depus o cerere 
scrisă şi oricărei persoane ju-
ridice care l-a sesizat oficial 

informaţiile 
s o l i c i t a t e 
despre toate 
dreptur i le 
înregistrate 
asupra ori-
cărui bun 
imobil. Nu 
se eliberea-
ză extrase 
referitoare 
la bunurile 
imobile ale 
căror date 
cons t i tu ie 
secret de 
stat.  Datele 

despre condiţiile tranzacţiei 
care constituie temei pentru 
înregistrarea drepturilor asu-
pra bunului imobil se elibe-
rează numai participanţilor la 
această tranzacţie, precum şi 
instanţelor de judecată, orga-
nelor procuraturii, organelor 
de urmărire penală şi orga-
nelor cu atribuţii de control.  
Informaţia despre drepturile 
înregistrate asupra bunului 
imobil se furnizează persoa-
nelor fizice şi juridice la soli-
citare, prin acordarea accesu-
lui la banca centrală de date a 
cadastrului bunurilor imobile 
prin intermediul reţelelor de 

calcul şi de telecomunicaţii 
locale şi globale. La cererea 
titularului de drepturi, Între-
prinderea Specializată în Ca-
dastru şi filialele acesteia sînt 
obligate să prezinte în scris 
informaţia privind persoane-
le care au primit date despre 
bunurile imobile asupra că-
rora acesta deţine anumite 
drepturi. Informaţia sistema-
tizată privind bunurile imo-
bile asupra cărora o persoană 
deţine drept de proprietate se 
eliberează doar:

a) persoanei în cauză sau 
reprezentantului acesteia;

b) organelor procuraturii, 
organelor de urmărire pena-
lă, instanţelor judecătoreşti, 
executorilor judecătoreşti;

c) Curţii de Conturi, pen-
tru asigurarea activităţii aces-
teia;

d) organelor fiscale;
e) administratorului pro-

cesului de insolvabilitate 
pentru bunurile persoanei 
administrate;

f) persoanelor cu drept 
de moştenire a bunurilor per-
soanei în cauză în cazul dece-
sului acesteia;

g) notarului care îndepli-
neşte procedura succesorală;

h) autorităţilor adminis-
traţiei publice locale.

Informaţia despre drep-
turile înregistrate asupra bu-
nurilor imobile se furnizea-
ză contra plată, cu excepţia 
autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi organelor 
subordonate lor, pentru auto-
rităţile administraţiei publice 
locale, instanţele judecăto-
reşti, executorii judecătoreşti, 
oficiile de executare ale De-
partamentului de executare, 
organele procuraturii, orga-
nele fiscale şi cele ce ţin ca-
dastre specializate.

Înregistrarea la organul cadastral

P arlamentul a aprobat săptămîna 
trecută, în prima lectură, une-

le modificări la Legea privind moni-
torizarea bunurilor imobile. Acestea 
prevăd actualizarea regulată a datelor 
cadastrale. Procedura de actualizare a 
datelor cadastrale prevede ca pînă la 
data de 1 iunie a fiecărui an, organele 
publice locale trebuie să prezinte ofici-
ilor cadastrale copii ale documentelor 
cu informaţii despre modificările date-
lor cadastrale.

Modificările au menirea de a con-
tribui la actualizarea permanentă a 
informaţiilor despre obiectele, care re-
prezintă proprietate imobiliară, propri-
etarii acestora şi orice alte modificări 
în datele cadastrale, ceea ce va permite 
deţinerea unei informaţii exacte despre 
proprietatea imobilă, iar îmbunătăţirea 
calităţii datelor cadastrale şi monitori-
zarea imobilelor vor duce la extinderea 
bazei impozabile şi la creşterea veni-
turilor în bugetele locale în rezultatul 
achitării impozitului pentru imobile. 
Actualizarea datelor cadastrale despre 
obiectele de proprietate imobilă se va 
face în legătură cu apariţia diferitor 
modificări în datele cadastrale, la cere-
rea depusă de proprietar sau de repre-

zentanţii acestora, sau la cererea orga-
nelor abilitate.

Proiectul de lege prevede că auto-
rităţile publice vor fi responsabile de 
acordarea informaţiilor despre modifi-
carea formei, suprafeţei şi a altor date 
cadastrale în legătură cu transmiterea 
terenurilor, modificarea destinaţiei 
terenurilor, a edificiilor, a construcţii-
lor izolate, eliberarea autorizaţiilor de 
construcţie sau de demolare a acestora, 
darea în arendă a suprafeţelor sau a al-
tor obiecte imobile din proprietatea ad-
ministraţiei publice locale, sădirea sau 
tăierea unor livezi, despre obiectele în 
construcţie, care sînt gata în proporţie 
de 50 la sută şi peste, care rămîn nefi-
nalizate mai bine de trei ani de la des-
chiderea şantierului. Legea privind mo-
nitorizarea imobilelor prevede că deţi-
nătorii de drept a obiectelor trebuie să 
asigure înregistrarea corectă a datelor 
despre proprietate, trebuie să informe-
ze organele de resort despre orice modi-
ficare, inclusiv în timp de trei luni, des-
pre darea în exploatare a lucrărilor de 
construcţie, modificările în construcţie, 
în apartamente, în construcţiile izolate. 
Această obligaţiune se referă şi la pro-
prietarii construcţiilor gata în proporţie 

de 50 la sută şi mai mult, dacă de la 
deschiderea şantierului au trecut mai 
bine de trei ani şi proprietarul a început 
reconstrucţia construcţiei existente. 

Totodată, datele cadastrale trebuie 
să fie înregistrate timp de trei luni din 
momentul întocmirii documentelor 
confirmatoare, inclusiv a contractului 
de angajare sau arendă pe un termen de 
peste trei ani. Procedura de actualizare 
a datelor cadastrale prevede că pînă la 
data de 1 iunie a fiecărui an, organele 
publice locale trebuie să prezinte oficii-
lor cadastrale copii ale documentelor cu 
informaţii despre modificările datelor 
cadastrale. Pentru colectarea unei infor-
maţii ample privind actualizarea datelor 
cadastrale se prevăd lucrări cadastrale 
cu ieşirea la obiect. Timp de şase luni 
din momentul intrării în vigoare a legii, 
deţinătorii de drept ai obiectelor propri-
etate imobiliară, care nu sînt fixate în 
registrul proprietăţii, vor fi obligaţi să 
prezinte documentele, care îi confirmă 
în drepturi, necesare pentru înregistra-
rea la oficiile cadastrale teritoriale, iar 
la finalul acestui termen, în evaluarea 
obiectelor-proprietate imobiliară va 
fi indicat costul obiectelor imobiliare 
analogice.

Proprietarii de bunuri imobiliare vor trebui să prezinte 
sistematic datele despre proprietăţile lor la Cadastru

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Natur-Product-ML”, mun. Chişinău, str. 
A. Mateevici nr. 109/1, of. 202, pentru data de 27 noiembrie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
43) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea SRL ,,Elio Design” privind încasarea datoriei, 
dobînzii de întîrziere şi sumei taxei de stat.

Judecător     A. Andronic
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bazaeva Natalia, 
pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Malai Constantin privind încasarea 
împrumutului şi dobînzii de întîziere.

Judecător     Ina Dutca 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bezusenco Piotr Semion, cu ultimul do-
miciliu: satul Vatici, Orhei, pentru data de 16 noiembrie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bezusenco Vera pri-
vind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător    S. Procopciuc

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd 

dosarul de executare nr. 056-384/12, din 25.09.12, intentat 
întru executarea documentului executoriu nr. 2e-254/12, 
emis de Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, la 05.07.12 
privind evacuarea FPC ,,Baltex” SRL din încăperile nelocui-
bile din: mun. Chişinău, str. Alba Iulia nr. 3, fără acordarea 
unui alt spaţiu nelocuibil, înştiinţează debitorul FPC ,,Bal-
tex” SRL, c/f - 1003600136059, despre faptul că, pe data de 
6 noiembrie 2012, ora 11.00, va avea loc executarea silită a 
documentului executoriu nominalizat.

executor judecătoresc                   Anatolie Bănărescu
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Citaţii în judecată  www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Magdy El Taboa, 
pentru data de 5 noiembrie 2012, ora 17.20, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Cireş Victor privind încasarea sumei.

Judecător  Ion Timofei
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Postolachi        
Marian, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. D. Rîşcanu nr. 14, 
apt. 16, pentru data de 15 noiembrie 2012, ora 8.45, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea reclamantului 
Postolachi Tatiana către Postolachi Marian, intervenient acce-
soriu Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pătrinichi Iurie 
Ion, pentru data de 19 noiembrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎMGFL-21 
privind încasarea datoriei.

Prezenţa cu referinţă este obligatorie. În caz de neprezenta-
re, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Aurica Us 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Borisenco            
Valentin, pentru data de 19 decembrie 2012 şi 21 decembrie 
2012, orele 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
31) în calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă la acţi-
unea cet. Guţul Vladimir către CIA ,,Asito” SA privind înca-
sarea despăgubirii.

Judecător  lilia lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Repciuc Alexei, pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Fala Aliona privind încasarea pensiei de întreţinere a copilului.

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 
reprezentantului SRL ,,Dalvi&Co”, pentru data de 20 noiem-
brie 2012, ora 12.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, sala 1) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SRL ,,Condiprod Com” privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Radu Dumitru, pentru data de 27 noiembrie 2012, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, sala 1) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea Zavarzina 
Galina şi DPDC Botanica către Radu Dumitru privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

Judecător  S. Dimitriu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,PLUR COM”, pentru data de 3 decem-
brie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,LEU&GEMENI” privind încasarea datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Natalia, 
pentru data de 25 octombrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă intentată de: Mocriţcaia 
Svetlana, Rotari Victor, Belughin Igor către: Stepanov Liud-
mila, Stepanov Elena, intervenient accesoriu Rotari Natalia 
privind constatarea faptului acceptării succesiunii, prelungirea 
termenului de acceptare a succesiunii, recunoaşterea dreptu-
lui de proprietate asupra 3/8 din bunul imobil în ordinea suc-
cesorală şi cererea reconvenţională a cet. Stepanov Liudmila 
şi Stepanov Elena către: Mocriţcaia Svetlana, Rotari Victor, 
Belughin Igor, intervenient accesoriu Rotari Natalia privind 
declararea ca succesori nedemni şi încasarea datoriei

Judecător  Oxana Robu 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Top Magazine”, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Hendrix Bail” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Igor Mânăscurtă 

www 
Judecătoria Căuşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,Schmidt Agroteh”, 
cu sediul: satul Zaim, Căuşeni, pentru data de 14 noiembrie 
2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Căuşeni, str. Ştefan cel 
Mare nr. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Unicaps” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  M. Tertea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Frunză Ion Tudor, cu ultimul domici-
liu: or. Orhei, str. Tineretului nr. 17 şi or. Orhei, str. Meşterul 
Manole nr. 40, pentru data de 20 noiembrie 2012, ora 13.15, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” 
privind încasarea datoriei.

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. Gîrlea Alexandra Andrei, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. S. Lazo nr. 4,,A”, apt. 27, pentru data 
de 20 noiembrie 2012, ora 13.20, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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. Plamadeala Eduard, cu 
ultimul domiciliu: satul Speia, Anenii Noi, pentru data de 26 
noiembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Seliunina Ecaterina privind desfacerea căsătoriei, stabilirea 
domiciliului şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Sîrbu Valentin, cu ultimul 
domiciliu în or. Orhei, pentru data de 27 noiembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de reclamantul Onofrei 
Oleg.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Iacovenco Eduard, cu ulti-
mul domiciliu în or. Orhei, pentru data de 27 noiembrie 2012, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de S.A.R. ,,Donaris 
Group” S.A. privind recuperarea despăgubirii de asigurare.

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

Judecător  V. Negruţa 
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Varlamov Serghei, cu ultimul domici-
liu: satul Doltu, Făleşti, pentru data de 27 noiembrie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Ciocanu 
Veaceslav privind rezoluţiunea contractului de vînzare-cumpă-
rare a cotei sociale.

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

Judecător  lilia Trocin 
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Manziuc Alexandr, pentru data 
de 28 noiembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Don-
duşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Manziuc Natalia privind încasarea 
pensiei alimentare.

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

Judecător  Oxana Banari 
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea reprezentantu-
lui ÎM ,,T. Schidt Landbau” SRL, cu sediul: satul Troiţa Nouă, 
Anenii Noi, pentru data de 12 decembrie 2012, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (or. Anenii Noi, str. Mărţişor nr. 15, bir. 8) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL      ,,Conso-
literra” privind încasarea sumei.

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

Judecător  Fiodor Gonţa 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Izbaş Igor, pentru data de 14 no-
iembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată în incinta Curţii 
Supreme de Justiţie (str. P. Rareş nr. 18) unde va avea loc exa-
minarea recursului declarat de Cauş Ion asupra deciziei CA 
Chişinău din 11.04.2012, intentată de RPS ,,Scut” către Cauş 
Ion privind repararea prejudiciului material.

Preşedintele-interimar al
Colegiului civil, comercial
şi de contencios administrativ, CSJ  Iulia Sîrcu

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Iaţco Tatiana, pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
lui Iaţco Veaceslav către: Iaţco Tatiana, intervenient accesoriu 
DPDC privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ferd Mihail, pentru data de 16 noiembrie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Daşenco Nina pri-
vind desfacerea căsătloriei.

Judecător  e. Palanciuc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Truşico Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Paşcani nr. 
7, apt. 1, mun. Chişinău, pentru data de 19 noiembrie 2012, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Truşico 
Valentina privind partajarea averii.

Judecător  Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Spring Kapital”, pentru data de 19 no-
iembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 45) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea SRL ,,Asconi Plus” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Umbrela Grup”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. M. Kogălniceanu nr. 58, apt. 5, pentru data de 28 no-
iembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea SA ,,JLC” privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mugureanu Galina, c/p 2002021073289, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Cimişeni, Criuleni, pentru data de 4 decembrie 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Covalevschi Nicolai privind anularea contraсtului de vînzare-
cumpărare.

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zandelova Nelea, c/p 0961607014039, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 26/1, apt. 7, 
pentru data de 4 decembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Covalevschi Nicolai privind anula-
rea contraсtului de vînzare-cumpărare.

Judecător  V. Braşoveanu
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Promo Studio”, pentru data de 12 decem-
brie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
ÎCS ,,Casa Media” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,CRIPSAN PLUS”, pentru data de 29 noiembrie 2012, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 611) ) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile: ,,TERRA AVICOLĂ” 
SRL către SRL ,,CRIPSAN PLUS” privind încasarea sumei.

Prezenţa părților este obligatorie. 
Judecător  V. Boico 

 www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Maxiviabil”, pentru data de 31 octombrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Bissvit” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Ig. Vornicescu 
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A tît prunele 
proaspete cît şi 

prunele uscate conţin 
nişte substanţe care se 
numesc fenoli şi care 
au proprietăţi antioxi-
dante. Aceste substanţe 
sînt cunoscute pentru 
eficienţa în neutraliza-
rea radicalului liber al 
oxigenului numit ani-
on superoxide.

Beta carotenul pe 
care îl conţin prunele 
uscate funcţionează ca 
un antioxidant şi elimi-
nă radicalii liberi. Aces-
te fructe sînt bogate şi 
în potasiu, un mineral 
esenţial pentru menţi-
nerea unei presiuni sanguine normale. 

Fibrele care se găsesc în aceste 

fructe uscate contribuie la normaliza-
rea nivelului de zahăr din sînge. În plus, 
fibrele solubile ajută şi la creşterea 

sensibilităţii insulinei şi astfel 
joacă un rol important în pre-
venirea şi tratarea diabetului 
de tip 2.

Prunele uscate previn con-
stipaţia şi ajută la scăderea 
riscului apariţiei cancerului de 
colon şi a hemoroizilor. Fibrele 
conţinute de aceste fructe reduc 
şi riscul apariţiei cancerului la 
sîn în postmenopauză. 

Atenţie! Persoanele care 
au probleme cu rinichii sau cu 
vezica biliară ar trebui să evi-
te consumul acestor fructe.

Este recomandat ca prune-
le uscate să fie cumpărate în 
ambalaje transparente pentru 
a putea fi evaluate. Acestea 
pot fi păstrate apoi la loc răco-

ros (frigider) şi întunecat timp de mai 
multe luni.

Americanii vor să introducă dependenţa de Internet în Ma-
nualul de Diagnostic al Bolilor Mintale. Acest lucru va fi făcut 
însă după ce se va stabili exact cum se manifestă şi ce trata-
ment trebuie aplicat pentru vindecare.

Specialiştii consideră că dependenţa de Internet se mani-
festă ca orice alt fel de dependenţă. Aceasta prezintă următoa-
rele simptome:

- preocupare intensă faţă de navigarea pe Internet sau faţă 
de jocuri video;

- simptome care marchează lipsa acestor activităţi (senzaţie 
de rău, agitaţie, nervozitate);

- toleranţă (se petrece tot mai mult timp pe Internet pentru a 
obţine aceeaşi senzaţie de plăcere);

- pierderea intereselor şi hobby-urilor din offline;
- tentative eşuate de a te ,,lăsa”;

- folosirea Internetului în scopul de a atenua deprimarea;
- înşelarea şi minţirea apropiaţilor pentru a prelungi utili-

zarea.
De asemenea, cercetările au demonstrat că folosirea 

îndelungată a Internetului provoacă schimbări pe fond ne-
urologic, mai precis în zonele care controlează atenţia, au-
to-controlul şi procesarea emoţiilor. Acestea sînt aceleaşi 
zone care sînt stimulate în cazul persoanelor cu o depen-
denţă chimică.

O altă problemă ar fi tratamentul. La fel ca în cazul celor 
care au o dependenţă faţă de mîncare, nu există posibilitatea 
unei renunţări totale. Calculatorul şi Internetul au ajuns să fie 
unelte indispensabile pentru angajaţii de astăzi. Problema tra-
tării dependenţei de Internet se traduce astfel prin ,,manage-
mentul maladiei”.

Dependenţa de Internet ar putea fi recunoscută 
oficial ca boală mintală

În Franţa albinele produc 
miere verde şi albastră

Atunci cînd albinele mănîncă bomboa-
ne colorate şi mierea iese albastră sau verde. 
Nu este un scenariu de la Disney, este un 
caz real din Franţa. Apicultorii din Nord-
Estul acestei ţări sînt în alertă, din cauza 
unui fenomen nemaiîntilnit.

Încă din august, apicultorii dintr-o regi-
une din Nord-Estul Franţei au început să se 
îngrijoreze, cînd au văzut că albinele revin 
în stup cu picioarele de culori neobişnuite. 
Prin urmare, şi mierea a ieşit altfel decît 
de obicei. 

,,De regulă, picioarele albinelor sînt gal-
bene, de la polen. Dar, de la o vreme, aces-
tea erau de alte culori. Mierea şi-a schimbat 
imediat culoarea. Cunoaştem culorile nor-
male ale mierii. Variază de la alb la galben 
deschis, galben închis, maro şi chiar negru. 
Dar nu a fost niciodată în astfel de nuanţe”, 
a declarat apicultorul Andre Frieh. 

Oamenii susţin că albinele ar fi ,,gustat” 
din deşeurile de la o fabrică de dulciuri de 
lîngă Strasbourg. Compania care o admi-
nistrează susţine că va încerca, pe viitor, să 
nu permită albinelor să aibă acces la pro-
duse. 

,,Evident, am văzut albine, fac parte din 
mediul nostru. Dar de cînd s-a întîmplat 
asta, ţinem totul înăuntru, pentru ca albi-
nele să nu ajungă la produse”, a menţionat 
purtătorul de cuvînt al companiei. 

Apicultorii din regiune îşi fac griji că 
nu vor putea comercializa mierea de anul 
acesta.

Somnul insuficient este 
asociat cu apariţia diabetului 

şi a obezităţii
Somnul insuficient este asociat cu apa-

riţia diabetului şi a obezităţii. La acestă 
concluzie au ajuns oamenii de ştiinţă de la 
Universitatea din Chicago. Cercetătorii au 
analizat celule extrase din ţesutul adipos 
abdominal de la şapte pacienţi, după ce ei 
au dormit timp de patru nopţi cîte opt ore 
şi jumătate.

Celulele adipoase ale aceloraşi pacienţi 
au fost analizate din nou, după ce ei au dor-
mit doar cîte patru ore şi jumătate. S-a con-
statat că după un somn insuficient, celulele 
adipoase au devenit mai puţin sensibile la 
insulină.

Oamenii de ştiinţă cred că dacă celu-

lele adipoase „nedormite” funcţionează 
defectuos, atunci şi greutatea corporală 
ar putea fi grav afectată. Grupul de cerce-
tători afirmă că această concluzie merită 
luată în consideraţie, în condiţiile în care 
mulţi oameni nu reuşesc să doarmă cîte 
opt ore.

Aspirina face bine la creier
O aspirină pe zi poate încetini decli-

nul creierului. O spun cercetătorii suedezi, 
care au efectuat un studiu la care au partici-
pat 500 de femei cu vîrstele cuprinse între 
70 şi 90 de ani.

Acestea au fost monitorizate timp de 
cinci ani şi le-a fost testată capacitatea 
mintală, la începutul şi sfîrşitul experi-
mentului. Astfel, rezultatele au arătat că 
medicamentul, administrat o dată pe zi, 

poate încetini modificările ce ţin de abili-
tăţile cognitive.

Cu toate acestea, specialiştii nu cunosc 
exact consecinţele pe termen lung ale unui 
astfel de tratament. Potrivit lor, apariţia 
ulcerului sau a unor sîngerări grave pot 
depăşi beneficiile. Studiul urmează să fie 
prelungit cu încă cinci ani.

Studiu: Scriitorii, fotografii 
şi dansatorii, predispuşi la 

boli mintale
Creativitatea este asociată cu boală 

mintală. La o astfel de concluzie au ajuns 
oamenii de ştiinţă de la Institutul Karolin-
ska din Suedia, care au subliniat că per-
soanele care au un loc de muncă legat de 
creativitate sînt mai predispuşi să sufere de 
diferite boli mintale.

Printre afecţiunile cel mai des întîlnite 
sînt: anxietatea, dezordinea bipolară, schi-
zofrenia şi abuzul de substanţe alcoolice şi 
pastile.

Mai mult, cercetătorii au ajuns la con-
cluzia că aceştia prezintă un risc de 2 ori 
mai mare, decît oamenii obişnuiţi, de a se 
sinucide. Oamenii de ştiinţă au întocmit şi 
un top al profesiilor celor mai predispuse 
la astfel de afecţiuni, printre acestea se 
numără scriitorii, fotografii şi dansatorii. 
La studiu au participat un milion de per-
soane.

Zinaida Aramă, judecător Cimişlia
Mult stimată doamnă Zinaida Aramă, 
Cu deosebite sentimente, vă adresăm cele mai 

calde felicitări, prilejuiţi de frumoasa dumneavoastră 
aniversare.

Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelepciu-
nea pe care o vădiţi, prin responsabilitatea fără egal, 
de care daţi dovadă în nobila activitate ce o desfăşu-
raţi,  aţi cîştigat incontestabil încrederea şi respectul 
tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă sărbătoare a su-
fletului, cu un spirit al dreptăţii ireproşabil, hotărît şi 
devotat ideii de perfecţiune.

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

la mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:      
Aliona Cara, doctor în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Tatiana Macovei, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM;  
Oleg Chelaru, magistru în drept, lector superior, Fa-
cultatea de Drept, USM; elena Cobzac, judecător, 
Rîşcani mun. Chişinău;  Aliona Corcenco, judecător, 
CA Bălţi; Ştefan Starciuc, judecător, Cantemir. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, astfel încît doar 
Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

la mulţi ani!
membrii Consiliului  de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
echipa Dreptul 
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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.

C a l e i d o s c o p

Divert is
Aniversări Consumă prune uscate şi află ce beneficii oferă 

ele organismului


