
ISSN 1857-3185

VINERI
1 noiembrie

2013
Anul XII

nr. 41 (492)
8 pagini  –  4,10 leiSăptămînal juridic

 (Pearl Bailey) 

E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com

Procurorul General a 
participat la Forumul 
Internaţional al 
Procurorilor

Persoanele cu dizabilități 
sînt cel mai des afectate de 
fenomenul discriminării

Consultaţii publice privind 
modificarea şi completarea 
unor acte legislative

M inistrul Afacerilor Externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, a apre-
ciat reformele întreprinse de Republica Moldova şi a reconfirmat 

susţinerea din partea Letoniei pentru parcursul european al ţării noastre. 
În cadrul unei conferinţe de presă susţinută după întrevederea cu vicepre-

mierul Natalia Gherman, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
din Republica Moldova, Edgars Rinkevics a declarat că Parlamentul şi Guver-
nul de la Chişinău au făcut un lucru enorm în abordarea diferitelor probleme 
care se află pe agenda politică, precum lupta împotriva corupţiei și reforma 
judiciară. ,,Noi am reuşit să vă oferim cîteva programe de dezvoltare şi sîntem 
pregătiţi să continuăm cooperarea practică, asistînd partenerii noştri din Mol-
dova în diferite domenii”, a specificat oficialul. 

Natalia Gherman a declarat că, în cadrul întrevederii cu omologul său 
leton a fost examinată agenda europeană a Republicii Moldova înainte şi 
de după Summitul Parteneriatului Estic, care va avea loc la sfîrşitul lunii 
noiembrie anul curent, la Vilnius. 

„Obiectivele pînă la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius şi în 
perioada de după acest eveniment sînt împărtăşite de Moldova şi Letonia. 
Acestea vizează parafarea Acordului de Asociere între Republica Moldo-
va şi UE la Summitul de la Vilnius şi semnarea acestuia cît se poate de 

„Foaia de drum este foarte clară pentru Moldova – în anii 
viitori, moldovenii vor avea un acces mult mai uşor în zona 
europeană”. Declaraţia aparţine preşedintei Lituaniei, Dalia 
Grybauskaitė, şi a fost făcută în cadrul unui interviu radiofonic.

În acelaşi context, oficialul a menţionat că Uniunea Euro-
peană se aşteaptă ca ţara noastră, aflîndu-se în faza a doua a 
procesului de liberalizare a regimului de vize, să fie capabilă 
să finalizeze paşii următori ai procesului.

„Toate porţile sînt deschise şi ne aşteptăm să avem un ra-
port la sfîrşitul acestui an asupra progreselor făcute”, a preci-
zat preşedinta Lituaniei.

Pe 28-29 noiembrie, la Vilnius, va avea loc întîl-
nirea liderilor Uniunii Europene cu omologii lor din 

cele 6 ţări care fac parte din programul Parteneriatu-
lui Estic, inaugurat de Cehia, cînd se afla la preşedin-
ţia Uniunii Europene, la iniţiativa Poloniei şi Suediei. 
În acest program sînt incluse şase foste republici sovietice: 
Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan şi Geor-
gia. Summitul de la Vilnius se va desfăşura sub preşedinţia 
prin rotaţie a Lituaniei.

„Am pregătit iniţierea acordurilor de liber schimb şi de 
asociere cu Moldova şi Georgia şi probabil că sîntem foarte 
aproape de semnarea acestor acorduri cu Ucraina”, a anunţat 
şefa statului lituanian.

În cadrul reuniunii de la Vilnius, Republica Moldova ur-
mează să parafeze Acordul de Asociere cu UE.
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Sîmbătă, 2 noiembrie 2013, în 
incinta Palatului de Cultură al Uni-
versităţii de Stat din Moldova (str. 
Tighina nr.2), se va desfășura Con-
gresul IV al Uniunii Juriştilor din 
Republica Moldova (UJM). Înregis-
trarea participanților va avea loc în-
cepînd cu ora 9.00, iar evenimentul 
propriu-zis  va începe la ora 10.00. 

Sînt invitaţi toţi membrii UJM.
 Ordinea de zi:

Prezentarea raportului pre-1. 
şedintelui UJM, Gheorghe 
Avornic, privind activitatea 
asociaţiei în perioada 2009-
2013;
Alegerea conducerii UJM; 2. 
Diverse.3. 

repede în 2014, pe parcursul mandatului 
actualei Comisii Europene. Am discutat şi 
despre progresele înregistrate de Republica 
Moldova în implementarea condiţionalităţi-
lor Planului de Acţiuni în domeniul libera-
lizării regimului de vize. Aici am constatat 
progrese”, a spus viceprim-ministrul Repu-
blicii Moldova. 

Precizăm că, Edgars Rinkevics a între-
prins o vizită de lucru în țara noastră, în peri-
oada 29-30 octombrie, la invitaţia vicepremi-
erului Natalia Gherman, ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene.

Începe ziua cu DREPTUL!

,,Nu te vei găsi niciodată pe tine însuţi pînă nu te confrunţi cu adevărul”.  
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Declarație: Parlamentul și Guvernul de 
la Chişinău au făcut un lucru enorm în 
abordarea diferitelor probleme care se 
află pe agenda politică, precum lupta 

împotriva corupţiei și reforma judiciară

AnUnţ

În anii viitori, moldovenii vor avea acces mult mai uşor în zona 
europeană, susţine preşedinta Lituaniei
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Pentru compensaţii se cere 
prezentarea unui nou certificat
Noi reguli pentru obţinerea compensaţiilor la căldură. În 

acest an, se mai cere şi un certificat privind veniturile persoa-
nei, pe care îl eliberează Inspectoratul Fiscal de Stat. Există şi 
veşti bune – mai mulţi locuitori ai oraşului vor avea dreptul la 
compensaţii.

Anterior, pentru a beneficia de compensaţii, era suficient 
ca solicitantul să depună o cerere la Primărie cu o declaraţie 
pe propria răspundere că nici unul din membrii familiei lui nu 
are un salariu mai mare de 1450 de lei. Decizia din 10 octom-
brie, a Consiliului Municipal, a modificat procedura. Totodată, 
se vor oferi mai multe compensaţii, căci vor beneficia de aju-
tor la achitarea facturilor pentru căldură persoanele cu venituri 
mai mici de 1700 lei şi nu de 1450 cît a fost pînă acum.

Ion Mărgineanu, şeful Întreprinderii Municipale „Info-
com”: ,,Persoanele care au un venit mai mic de 1700 lei o să 
beneficieze de compensaţii pentru energia termică. S-au făcut 
modificări la pachetul de documente necesare, astfel, va trebui 
ca cetăţenii să prezinte şi un certificat nou – un document de la 
Inspectoratul Fiscal de Sector privind venitul”.

Setul de documente se prezintă la întreprinderile munici-
pale sau la asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate care 
îl transmit preturilor de sector. Anul trecut, aproximativ 35 
de mii de familii au primit o compensaţie de 40% din suma 
facturii.

Moldova pledează pentru sporirea 
finanţării proiectelor transfrontaliere
Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

Iulian Groza, a participat, recent, la Bucureşti, la reuniunea 
miniştrilor de Externe din ţările dunărene, desfăşurată în ca-
drul Forumului anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dună-
rii (SUERD). Alături de delegaţiile statelor riverane Dunării, 
la reuniune a fost prezent şi Johannes Hahn, comisarul euro-
pean pentru Politică Regională. La final, şefii delegaţiilor au 
semnat o declaraţie comună. 

În alocuțiunea sa, viceministrul Iulian Groza a menționat 
că, din perspectiva caracterului specific al Strategiei Dunării, 
conferit de cooperarea între ţări membre şi ne-membre ale UE, 
Chişinăul pledează pentru promovarea cooperării regionale 
într-o abordare integrată. Totodată, oficialul moldovean s-a 
pronunțat pentru sporirea finanţării proiectelor transfrontali-
ere din bugetul UE pentru toţi participanţii la implementarea 
strategiei. Potrivit lui, Moldova ar fi, în mod special, interesa-
tă de implementarea proiectelor concrete în domeniul energe-
ticii, mediului şi transportului.

Participanţii la eveniment au abordat modalităţile de con-
solidare a SUERD  în vederea unei implementări mai coerente 
a strategiei care a angajat atît din punct de vedere politic, cît şi 
tehnic ţările riverane.   

 De asemenea, discuţiile înalţilor oficiali au mai vizat ex-
tinderea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi regionale 
existente pentru o valorificare mai eficientă a strategiei, pre-
cum şi identificarea mecanismelor speciale de finanţare a pro-
iectelor care urmează să fie lansate sub egida SUERD.

Strategia UE pentru Regiunea Dunării este o iniţiativă ro-
mâno-austriacă, lansată în anul 2008 şi adoptată de Consiliul 
European în iunie 2011.

La SUERD au participat 14 state membre ale UE şi terţe, 
din bazinul Dunării: Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 
Cehia, Croaţia, Germania, Muntenegru, România, Serbia, Slo-
vacia, Slovenia, Republica Moldova, Ucraina şi Ungaria.

Studiile făcute în Republica Moldova 
vor fi recunoscute şi la Vilnius
Absolvenţii învăţămîntului superior din R. Moldova vor 

putea munci în domeniul profesiei alese şi în Lituania. Un 
acord în acest sens a fost semnat între ministrul Educaţiei din 
ţara noastră, Maia Sandu, şi omologul din Lituania, Dainius 
Pavalkis. 

Maia Sandu a întreprins o vizită în Republica Lituania. 
Cei doi oficiali au semnat şi un acord între Guvernul Mol-
dovei şi Guvernul Lituaniei privind cooperarea în domeniile 
educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării. 

Potrivit Ministerului Educaţiei, semnarea acestor tratate 
va permite celor două ţări să extindă relaţiile de colaborare 
în domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, inten-
sificînd parteneriatul în cadrul mai multor programe lansate 
de Uniunea Europeană, UNESCO şi Consiliul Europei. 

De asemenea, miniştrii Educaţiei din R. Moldova şi Li-
tuania au discutat şi despre alte posibile proiecte sau parte-
neriate comune privind asigurarea calităţii învăţămîntului, 
perfecţionarea mecanismelor de evaluare a cunoştinţelor 
elevilor şi studenţilor şi implementarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor. 

Maia Sandu a vizitat Universitatea de la Vilnius, unde a 
discutat posibilitatea extinderii cooperării dintre instituţiile 
de învăţămînt superior din cele două ţări. 

C etăţenii Republicii 
Moldova trebuie să 

ştie cine se află în spatele 
instituţiilor mass-media. De-
claraţia a fost făcută de şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene 
în Moldova, Pirkka Tapiola, 
în cadrul unei emisiuni tele-
vizate. 

„Ceea ce se doreşte să se 
vadă mai mult este crearea 
unui post media public cum 
este şi în alte părţi şi acesta 
trebuie să aparţină şi cetă-
ţenilor, să vadă finanţarea, 
transparenţa finanţării media 
şi proprietarilor mass-media. 
Este clar că businessmanii 
investesc în mass-media, nu 
cred că mass-media ar putea 
supravieţui altfel, dar proble-

ma este că oamenii trebuie să 
ştie cine investeşte.

Şeful delegaţiei UE a 
subliniat că pentru o infor-
mare obiectivă este nevoie de 
o transparenţă în ceea ce pri-
veşte finanţarea presei. 

„Este nevoie de a vedea 
mass-media devenind mai 
independentă, libertatea 
mass-media este una din 
valorile-cheie pe care le 
promovează Uniunea Euro-
peană. Este dreptul oricărui 
jurnalist să lucreze într-un 
mod independent fără a fi 
cenzurat din punct de vedere 
editorial”, a mai spus oficia-
lul european.

Pirkka Tapiola s-a refe-
rit şi la reforma în domeniul 

justiţiei, dar şi la corupţia din 
instituţiile de stat.

„Este nevoie de o schim-
bare sistemică în domeniul 
justiţiei. Au fost făcute multe 
recomandări din partea Co-
misiei de la Veneţia şi Con-
siliul Europei. Corupţia, la 
fel, este un alt subiect care 
trebuie abordat. Am văzut 
că Guvernul a intensificat 
discuţiile şi unele acţiuni îm-
potriva corupţiei la nivel de 
stat. Ca o țară să fie atractivă 
pentru investiţii, este nevoie 
de două lucruri: de un sistem 
judecătoresc care funcţionea-
ză şi siguranţa în faţa corupţi-
ei”, a mai spus ambasadorul 
UE la Chişinău.

Fiind de provenienţă fin-

landeză, şefului Delegaţiei 
Uniunii Europene în Moldo-
va i-a fost solicitată opinia re-
feritoare la experienţa Finlan-
dei, ţara cu cel mai jos nivel 
de corupţie din lume, în lupta 
cu acest fenomen. 

„Lucrul cel mai important 
în lupta cu fenomenul corup-
ţiei este să ne uităm la pagu-
bele acestuia. Ceea ce a fost 
important a fost sentimenul 
de apartenenţă şi identitate. 
În momentul cînd o să reali-
zaţi care sînt pagubele corup-
ţiei asupra securităţii statului, 
asupra poziţiei statului pe 
plan global dar şi asupra ce-
tăţenilor simpli, situaţia se va 
schimba”, a conchis Pirkka 
Tapiola.

Pirkka Tapiola, despre finanţarea presei, corupţie şi 
justiţia din Republica Moldova

D eşi legislaţia o interzice, comercianţii din Chişinău 
continuă să vîndă alcool şi ţigări copiilor. Un grup de 

voluntari de la Asociaţia Obştească „Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă”  au prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, un fil-
muleţ în care apar voluntari ai asociaţiei care reuşesc să cum-
pere alcool şi ţigări în mai multe unităţi de comerţ. Vînzătorii 
nu le cer să prezinte buletine de identitate care să confirme că 
ar avea vîrsta de 18 ani, deşi legislaţia în vigoare prevede acest 
lucru. În cadrul conferinţei, voluntarii organizaţiei au cerut 
Guvernului să majoreze sancţiunile pentru comercianţii care 
încalcă legea.

Vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Participare 
(CNP), Antoniţa Fonari, a spus că întregul experiment a fost 
realizat pentru a demonstra cît de iresponsabili sînt vînzăto-
rii. Ideea de a face un filmuleţ şi de a investiga această situa-
ţie a început de la accidentul rutier din luna august, cînd opt 
tineri au decedat, presupunîndu-se că şoferul a urcat băut 
la volan.

Voluntarii Asociaţiei  „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” 
au spus că au cumpărat ţigări şi alcool şi de la piaţă şi din 
reţelele mari de comerţ. Unul dintre voluntari, Cristian, în 
vîrstă de 15 ani, a spus că pe parcursul experimentului a 
întîlnit diferite reacţii din partea comercianţilor. „Majori-
tatea vînzătorilor mi-au vîndut, totuşi, produsele solicitate 
fiind conştienţi de faptul că eu sînt minor. Eu cred că dacă 
Guvernul ar face eforturi să verifice vînzătorii dacă aceştia 
respectă sau nu legile, sănătatea copiilor ar fi mai protejată”, 
a spus tînărul.

„Sînt foarte mulţi tineri care dau ultimii bani ca să cumpere 
ţigări sau alcool, deoarece astfel sînt mai curajoşi şi se dau 
mai tari în faţa prietenilor”, a spus un alt voluntar, Dan, în 
vîrstă de 16 ani.

Marina, de 18 ani, a spus că Guvernul trebuie să protejeze 
copiii prin majorarea preţului la alcool şi tutun, dar şi să re-
stricţioneze reclamele. „Copiii sînt influenţabili, ei nu ştiu ce 
este bine şi ce este rău, deci părinţii şi profesorii trebuie să-i 
păzească de aceste obiceiuri proaste”, a spus tînăra.

Ghenadie Ţurcanu, membrul CNP,  a comunicat că după 
accidentul din august, care a provocat moartea a opt tineri, 
Guvernul nu a luat măsuri să prevină astfel de situaţii. CNP 
şi voluntarii Asociaţiei  „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” au 
lansat un apel către Executiv ca la următoarea şedinţă să ia în 
discuţie acest subiect şi să vadă ce este de făcut.

Potrivit Codului contravenţional, comercializarea către 
minori a produselor din tutun şi  băuturilor alcoolice se sanc-
ţionează cu amendă de la 1600 la 2400 de lei, în cazul persoa-
nelor fizice, şi cu amendă de la 4000 la 7000 de lei, în cazul 
persoanelor juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.

Comercianţii continuă să vîndă alcool şi ţigări copiilor, contrar 
legislaţiei în vigoare

F iecare al cincilea doctor mol-
dovean este sigur că nu va 

răspunde în faţa legii, chiar dacă s-ar 
face vinovat de producerea unei gre-

şeli medicale, ce i-ar provoca prejudicii 
pacientului. Aşa arată datele studiului 
privind analiza riscurilor de malpraxis 
în Republica Moldova.

Potrivit cercetării, doar unu din 10 

doctori ştie că în cazul unei greşeli poa-
te fi tras la răspundere juridică. Dar nici 
acesta nu cunoaşte în ce constă această 
pedeapsă. Totodată, fiecare al treilea 

doctor din Moldova con-
sideră că dacă ar comite 
o greşeală medicală, va 
purta doar o responsabi-
litate morală, pe care o 
consideră doar o obliga-
ţie faţă de sine. Medicii 
respondenţi cred că în 
asemenea cazuri nu mai e 
nevoie de nici o sancţiu-
ne şi, prin urmare, preju-
diciul adus pacientului nu 
poate fi reparat.

„Norma de drept stabi-
leşte că medicul va purta 
răspundere civilă pentru 

malpraxisul medical”, explică expertul 
în sănătate, Andrei Mecineanu. O ştiu, 
însă, doar 15% dintre medici. Cei mai 
mulţi doctori, aproape 40%, sînt de pă-
rere că în caz de malpraxis vor fi pa-

sibili numai de răspundere disciplinară. 
„Răspunderea disciplinară poate avea 

loc doar în contextul relaţiei angajat-
angajator, în baza reglementărilor Co-
dului muncii. De vreme ce malpraxisul 
medical se produce în cadrul relaţiei 
medic-pacient, doctorul care se face 
vinovat de malpraxis nu poate fi tras 
la răspundere disciplinară”, a mai spus 
Andrei Mecineanu.

Mai mult, medicii nu doar că au 
convingerea că sînt imuni în faţa legii 
şi că nimeni nu îi poate trage la răspun-
dere pentru greşelile comise, ci nici nu 
ştiu cum este definită eroarea medicală 
în legislaţia naţională. Fiecare al cinci-
lea doctor nu cunoaşte acest lucru. În 
opinia expertului, aproape 30% dintre 
medici cred că o greşeală medicală 
înseamnă o greşeală în tactica de trata-
ment, alţi 25% – că este vorba de o gre-
şeală de diagnostic, 18% – că erorile re-
prezintă acţiuni generatoare de daune, 
iar pentru 12% dintre doctori greşelile 
medicale sînt asociate cu ignoranţa.

Fiecare al cincilea doctor din Moldova se consideră imun 
în faţa legii, dacă ar comite o greşeală medicală
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P rocurori din Europa Cen-
trală şi de Est s-au întîlnit, 

în perioada 28-30 octombrie, la 
Viena, Austria, la Forumul Inter-
naţional al Procurorilor privind 
lupta împotriva criminalităţii or-
ganizate transfrontaliere. Eveni-
mentul a reunit procurori din pes-
te 30 de state, Republica Moldova 
fiind reprezentată la reuniune de 
o delegaţie condusă de Procurorul 
General Corneliu Gurin. 

Aflat la cea de-a cincispreze-
cea ediţie, Forumul a fost organi-
zat de Procuratura Generală a Sa-
xoniei, Germania, în parteneriat 
cu Instrumentul de Asistenţă Teh-

nică şi Schimb de Informa-
ţii (TAIEX), fiind găzduit 
de Procuratura Publică Su-
perioară din Viena. 

Sesiunile de lucru au in-
clus dezbateri privind pro-
blematici de interes pentru 
activitatea procurorilor şi 
reprezentanţilor altor orga-
ne de drept: combaterea co-
rupţiei, criminalităţii infor-
maţionale; securitatea con-
turilor bancare; provocări 
şi particularităţi în comba-
terea traficului de droguri; 
investigarea infracţiunilor 
din domeniul sportului; as-

pecte de cooperare internaţională 
în materie penală. 

În discursurile lor, reprezen-
tanţii Procuraturii Republicii Mol-
dova s-au referit la problematica 
investigării cazurilor de corupţie 
şi evoluţiile în domeniu, legisla-
ţia existentă şi noile iniţiative le-
gislative anticorupţie, promovate 
în Republica Moldova. Printre 
vorbitorii la forum au fost nume 
de notorietate din domeniul teo-
riei şi practicii dreptului interna-
ţional, precum şi reprezentanţi ai 
Europol şi Eurojust. 

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Procurorul General a participat la Forumul Internaţional al Procurorilor

R ecent, la Cahul a avut loc un seminar 
privind protecţia drepturilor omului 

în locurile de detenţie, organizat de Institutul 
pentru Drepturile Omului din Moldova.

,,Angajamentele Republicii Moldova. Mă-
suri legislative, administrative și judiciare pen-
tru protecția drepturilor omului în locurile de 
detenție. Standarde de bază privind detenția 
persoanelor. Rapoartele și recomandările 
ONU și CPT cu privire la tortură și probleme-
le legate de detenție” – aceste şi alte subiecte 
au fost discutate în cadrul întrunirii, la care 
a participat avocatul parlamentar Anatolie 
Munteanu, direc-
torul Centrului 
pentru Drepturile 
Omului din Mol-
dova, dar şi repre-
zentanţi ai inspec-
toratelor raionale 
de poliţie din mai 
multe regiuni ale 
ţării, potrivit Cp-
DOM.

În comunica-
rea sa, Anatolie 
Munteanu a in-
format asistenţa 
despre activitatea organelor ONU implicate 
în protecția drepturilor omului şi anume: me-
canisme extraconvenționale, create conform 
cartei ONU, precum şi cele convenționale, in-
stituite în baza tratatelor internaționale privind 
drepturile omului. În context, a fost notată şi 
activitatea mecanismelor regionale care au 
formulat standarde proprii la nivel european, 
cum ar fi: Convenția pentru apărarea drepturi-
lor omului și a libertăților fundamentale, art.3 

și art.5, în baza  căreia a fost înființată Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului; Convenția 
europeană pentru prevenirea torturii și a pe-
depselor sau tratamentelor inumane sau de-
gradante. (Această Convenție a stat la baza 
creării Comitetului european pentru preveni-
rea torturii și a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante (CPT)).

 De asemenea, avocatul parlamentar a 
oferit detalii privind atribuţiile şi normele Co-
mitetului european pentru prevenirea torturii 
(CPT), recomandările acestuia pentru Moldo-
va.

Totodată, în ca-
drul evenimentului 
au fost examinate 
măsurile legislative, 
administrative și ju-
diciare existente la 
nivel național în acest 
domeniu. S-a analizat 
jurisprudenţa CEDO 
referitoare la violarea 
art.3 din Convenţie în 
cazurile pronunţate 
împotriva Republicii 
Moldova.

În acest sens, Ana-
tolie Munteanu a prezentat date privind numă-
rul sesizărilor înregistrate la Procuratura Gene-
rală, în ultimii ani, al hotărîrilor de refuz, a cau-
zelor penale legate de rele tratamente pornite şi 
examinate în judecată. Avocatul parlamentar a 
adus la cunoştinţa auditorilor şi informaţii pri-
vind acţiunile de combatere a torturii şi relelor 
tratamente întreprinse de  CpDOM, precum şi 
alte date relevante la temă.

L.D.

C onsultantul Consiliului Europei, pro-
fesorul Gerard de Jonge, de la Uni-

versitatea Maastricht (Olanda), a întreprins o 
vizită de lucru la Cen-
trul pentru Drepturile 
Omului din Moldova 
(CpDOM). Aceasta 
face parte din cadrul 
Programului regional 
comun al Uniunii Eu-
ropene şi Consiliului 
Europei: ,,Consolida-
rea luptei împotriva 
relelor tratamente şi 
impunităţii”.

Potrivit CpDOM, 
Gerard de Jonge este 
antrenat într-un proces de evaluare a eficienţei 
mecanismului de examinare a cererilor legate 
de aplicarea relelor tratamente în instituţiile 
penitenciare din Republica Moldova.

Astfel, în cursul întrevederii cu reprezen-
tanţii CpDOM şi membrii Consiliului consul-

tativ, care în comun asigură funcţionarea Me-
canismului Naţional de Prevenire a Torturii, 
Gerard de Jonge a fost  informat despre ac-

tivitatea MNPT. La fel, 
au fost oferite detalii 
cu privire la atribuţiile 
avocatului parlamentar, 
procedurile aplicate 
întru soluţionarea plîn-
gerilor parvenite de la 
deţinuţi.

Precizăm că, în baza 
informaţiei colectate, 
urmare a întrevederilor 
şi consultaţiilor cu re-
prezentanţii autorităţilor 
de resort, responsabili 

din sistemul justiţiei penale, va fi elaborat un 
raport cu constatări şi recomandări. Ulterior, 
pe 3 decembrie 2013, acesta va fi prezentat şi 
discutat cu autorităţile şi părţile cointeresate 
în cadrul unei mese rotunde. 

L.D.

La Cahul a avut loc un seminar privind 
protecţia drepturilor omului în 

locurile de detenţie

Mecanismul de examinare a cererilor 
legate de aplicarea relelor tratamente 

în penitenciarele din Republica Moldova, 
evaluat de profesorul Gerard de Jonge

F emeile ar putea sa ocupe cel puţin 40 
la sută dintre funcţiile de conduce-

re în Guvern, Parlament şi în administraţia 
publică locală. Măsura este inclusă într-un 
proiect al Ministerului Muncii. Specialiştii 
afirmă că, astfel, femeile vor avea mai multe 
şanse să avanseze profesional.

Unii funcţionari cred că această cotă va 
favoriza afirmarea femeilor în viaţa publică, 
iar drept consecinţă, politicile statului vor fi 
mai eficiente. 

,,Dacă vorbim de o democraţie partici-
pativă, atunci această democraţie trebuie să 
valorifice, deopotrivă, experienţa, atît a băr-
baţilor, cît şi a femeilor. Atunci vom reuşi să 
avem echilibre şi politici destinate tuturor 
persoanelor”, a declarat viceministrul Edu-
caţiei Loretta Handrabura.

De altă părere sînt sociologii, care afirmă 
că instituirea cotelor este discriminatorie. 

,,Este o impunere, şi ea, tangenţial, va 

avea şi efecte negative atunci cînd o doamnă 
nu este pregătită ca specialist, dar este pro-
movată doar pentru că trebuie să atingem 
această cotă”, a declarat sociologul Natalia 
Vladicescu.

Unii cetăţeni de rînd spun că femeile au 
potenţial pentru a activa în diferite domenii, 
dar sînt lipsite de voinţă. 

,,Femeile sînt mai agere. Mai repede lu-
crează şi nu sînt aşa hoaţe ca bărbaţii. Dom-
nii sînt de vină, pentru că nu le promovează”, 
a spus un bărbat.

,,La noi există posibilitatea ca femeile să 
obţină anumite rezultate, dar ele nu doresc. 
La fiecare obstacol se opresc, deoarece cred 
că oportunitatea pentru care luptă aparţine 
bărbaţilor”, a menţionat un domn.

Potrivit Ministerului Muncii, în pre-
zent, femeile ocupă aproximativ 20 la sută 
din funcţiile de conducere în instituţiile de 
stat.

Ministerul Muncii promovează femeile în 
funcţii de conducere în instituţiile publice

E xperţii salută acţiunile organelor de 
drept, din ultimul timp, în domeniul 

combaterii corupţiei în rîndul judecătorilor şi 
speră că acestea vor continua cu o amploare 
mai mare.

Directorul Centrului de Analiză şi Preve-
nire a Corupţiei, Galina Bostan, şi-a exprimat 
speranţa că cele două cazuri de reţinere în fla-
grant a judecătorilor pentru luare de mită sînt 
un semnal clar că organele de drept au înce-
put să lucreze şi că nu este vorba doar despre 
un act de conformare la presiunile venite din 
partea UE.

,,Vreau să cred că este vorba despre execu-
tarea legii. Dacă este aşa, atunci aceste acţiuni 
sînt salutabile. Dacă legea se execută, nici nu 
avem nevoie de presiunile din exterior. Sper 
că executarea legilor va avea loc pe întreg te-
ritoriul ţării şi să nu se desfăşoare într-o mani-
eră selectivă”, a spus Galina Bostan.

Directorul executiv al Transparency Inter-
national Moldova, Lilia Caraşciuc, a relatat 
că autorităţile sînt forţate să demonstreze că 
lucrează.

,,Sperăm că vor prinde şi un ,,peşte” mai 
mare. Eu consider că un judecător reţinut 
pentru luare de mită, indiferent de suma mitei 
solicitate, reprezintă demonstraţii clare cum 
se acţionează de fapt în sistemul judecătoresc. 
Aceste cazuri trebuie arătate lumii. Important 
este ca dosarele să fie investigate pînă la capăt, 
iar judecătorii să fie pedepsiţi. Atunci acesta 
va reprezenta un semnal clar şi pentru ceilalţi 
judecători că lucrurile trebuiesc schimbate”, a 
spus sursa citată.

În opinia ei, la moment, legislaţia Repu-
blicii Moldova oferă posibilităţi multiple pen-
tru a te eschiva de la pedeapsă.

,,Noi salutăm intenţiile autorităţilor de a 
majora amenzile pentru actele de corupţie, iar 
prin aceasta, de a combate corupţia în siste-
mul judecătoresc. Observăm că autorităţile fac 
eforturi disperate pentru a îmbunătăţi situaţia 
la capitolul combaterii corupţiei în sistem. 
Toate acestea trebuie să reprezinte un semnal 
clar pentru judecători că este necesar să-şi 
schimbe modalitatea de lucru şi să realizeze 
că funcţia pe care o deţin îi obligă, în primul 
rînd, pe ei să combată corupţia în societate. 
Dacă judecătorii sînt corupţi, atunci toată so-
cietatea devine una coruptă şi acest lucru este 
foarte grav”, consideră expertul. 

Precizăm că, în luna octombrie, Procura-
tura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie 
au anunţat despre reţinerea în flagrant a doi 
judecători pentru luare de mită. În primul caz, 
este vorba despre un judecător din Teleneşti 
care a fost reţinut pentru luare de mită în sumă 
de 200 dolari de la avocatul unei părţi, într-un 
litigiu civil, pentru a pronunţa o încheiere de 
scoatere de pe rol a cererii părţii oponente în 
acest proces. Judecătorul se află în arest pen-
tru 30 de zile. În cel de-al doilea caz, este vor-
ba despre o judecătoare din Criuleni care, în 
cîrdăşie cu o avocată, a estorcat şi primit două 
mii de euro pentru a-i achita pe doi inculpaţi. 
Anterior, ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, a 
menţionat că în anul 1995, un singur judecă-
tor a fost condamnat pentru luare de mită şi 
şi-a ispăşit pedeapsa.

Experţii salută acţiunile organelor de drept în 
domeniul combaterii corupţiei în rîndul judecătorilor
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„Drepturile sociale fundamentale ale persoanelor cu 
dizabilități și protejarea lor” – acesta este genericul mesei ro-
tunde organizată de Centrul de Asistență Juridică pentru Per-
soane cu Dizabilități (CAJPD).

La eveniment au participat reprezentanţi 
ai Ministerului Tehnologiilor Informaționale, 
Primăriei Chișinău, Ministerului Sănătății, 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Fa-
miliei, Casei Naţionale de Asigurări Sociale a 
Republicii Moldova, și Consiliului Național 
pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Scopul mesei rotunde rezidă în a întruni 
autorităţile, ONG-urile din domeniu, precum 
şi diverşi factori interesaţi pentru a discuta 
prevederile actuale ale legislaţiei naţionale 
şi practicile ei de aplicare în ceea ce priveşte 
drepturile sociale fundamentale ale persoane-
lor cu dizabilități.

Prezent la eveniment, Alexandru Cocîr-
ţă, coordonator de proiect PNUD „Suport 
pentru Reformarea sectorului Justiţiei în 
Moldova”, a subliniat că, deşi orice persoa-
nă cu dizabilități, alături de ceilalți cetățeni, 
are dreptul la o justiție efectivă, actualmen-
te, acest fapt deseori este îngrădit. Principala 
problemă a persoanelor cu dizabilități constă 
în inaccesibilitatea acestora la instanțele de 
judecată.

Totodată, Doina Ioana Străisteanu, avoca-
tă, membră a Consiliului Nediscriminare, a menționat că cea 
mai vulnerabilă categorie a populației din țara noastră o re-
prezintă persoanele cu dizabilități mintale și intelectuale, iar 
această încălcare a ,,Dreptului la egalitate” este marea proble-
mă care se răsfrînge asupra tuturor persoanelor cu dizabilități. 

,,Identificînd diverse cazuri de litigare strategică, observăm, cu 
părere de rău, că cel mai des afectate de fenomenul discrimi-
nării sînt persoanele cu dizabilități”, a remarcat avocata.

Făcînd referire la nivelul de complexitate a cauzelor cate-

goriei de persoane vizate, reprezentantul Consiliului Național 
de Asistență Juridică Garantată de Stat, Sergiu Chiruță a 
menționat că acestea nu sînt obișnuite, deseori sînt chiar foar-
te complicate şi necesită o analiză profundă.

În context, e de menţionat că, există un accord de parte-

neriat semnat de către Consiliul Național Asistență Juridică 
Garantată de Stat şi Centrul de Asistență Juridică pentru Per-
soane cu Dizabilități. Acest parteneriat are menirea de a susţi-
ne persoanele cu dizabilități ca acestea să colecteze mai ușor 

pachetul de acte necesare, după care să se desemneze 
avocatul pentru soluționarea cazului.

În cadrul întîlnirii respective, au fost prezentate 
şi două istorii de succes în ceea ce priveşte realizarea 
dreptului la accesibilitate şi mobilitate prin obţinerea 
permisului de conducere. Este vorba despre cazurile cu 
final pozitiv ale lui Ion Balan şi Petru Soroceanu, per-
soane cu dizabilităţi.  

Discuţiile participanţilor la masa rotundă „Drepturi-
le sociale fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și 
protejarea lor” s-au axat şi asupra rolului litigării strate-
gice în apărarea drepturilor social-fundamentale a per-
soanelor cu dizabilități și trecerea de la recunoașterea în 
legislație, la implementarea în practică.

Totodată, juristul Ion Cibotărică, CAJPD, a 
menționat că pentru a ști cum să-ți realizezi un drept, 
mai întîi de toate, trebuie să-l cunoști și să te informezi 
corect referitor la apărarea în instanțe.

Spre finalul reuniunii, întru realizarea obiectivelor 
propuse, cei prezenţi au semnat o rezoluţie care include 
o serie de recomandări ce vizează ajustarea legislației 
naționale la prevederile Convenției ONU privind drep-
turile persoanelor cu dizabilități; operarea modificări-
lor în Codul civil al Republicii Moldova, care ar oferi 
oportunitatea realizării dreptului la capacitatea juridică 

a persoanelor cu dizabilități mintale și care nu ar permite lipsi-
rea persoanei de capacitatea de exercițiu; modificarea Regula-
mentului privind efectuarea controlului medical al candidaților 
pentru obținerea permisului de conducător auto etc.

C.D.

Persoanele cu dizabilități sînt cel mai des afectate de 
fenomenul discriminării

E voluţiile în domeniul nedis-
criminării au fost pe larg 

abordate în cadrul unei şedinţe or-
ganizate de ONU OHCHR şi Fun-
daţia Soros Moldova.

Evenimentul a întrunit repre-
zentanţi ai Consiliului pentru pre-
venirea şi eliminarea discriminării, 
asigurarea egalităţii, ai ONG-urilor 
specializate în domeniu.

Prezent la masa rotundă, avoca-
tul parlamentar Tudor Lazăr, în alo-
cuţiunea sa, a subliniat că adoptarea 
Legii cu privire la asigurarea ega-
lităţii şi crearea unui organ specia-
lizat în combaterea discriminării au 
fost posibile şi datorită eforturilor 
comune ale celor prezenţi la şedinţă. 
Ombudsmanul a remarcat existenţa 
unei cooperări eficiente cu mulţi 
dintre participanţii la masa rotundă  
întru soluţionarea unor probleme 
din domeniul drepturilor omului, se 
menţionează într-un comunicat al 
CpDOM.

Tudor Lazăr a subliniat că In-
stituţia ombudsmanului nu doar 
monitorizează situaţia privind res-
pectarea drepturilor omului, impli-
cit asigurarea egalităţii şi nediscri-
minarea, dar şi reacţionează atunci 

cînd aceste drepturi sînt lezate, 
solicitînd organelor competente să 
pună capăt acţiunilor discriminato-
rii.  Astfel, avocatul parlamentar a 
reacţionat, spre exemplu,  în cazul 
în care unii politicieni au făcut de-
claraţii discriminatorii faţă de unele 
persoane sau chiar faţă de o mino-
ritate etnică. În urma întervenirii 
ombudsmanului, au fost sancţiona-
te administrativ persoanele care au 
plasat anunţuri cu caracter ofensa-
tor faţă de o minoritate sexuală. De 
asemenea, avocatul parlamentar 
s-a adresat în instanţa de judecată 
pentru apărarea drepturilor unor 
minorităţi, iar la Curtea Constituţi-
onală referitor la egalitatea de gen. 
Totodată,  CpDOM a desfăşurat 
mai multe acţiuni la capitolul pro-
movarea egalităţii, diversităţii şi a 
toleranţei, combaterea discrimină-
rii de orice gen, se mai precizează 
în comunicat.

Tudor Lazăr a menţionat că în 
prezent, va-
lorile toleran-
ţei, egalităţii 
şi respectului 
reciproc, in-
diferent de 
apartenenţa 
etnică, reli-
gioasă sau 
sexuală, ori 
alte criterii 
nu sînt îm-
părtăşite de 
toţi membrii 
societăţii. El 
a reiterat că 
prin conso-

lidarea eforturilor CpDOM, ale 
autorităţilor publice și ONG-urilor, 
se va reuşi edificarea unei societăţi  
libere de prejudecăţi şi manifestări 
discriminatorii.

C.D

Abordări privind evoluţiile 
în domeniul nediscriminării

L a Summitul Parteneriatului 
Estic de la Vilnius, din 29 

noiembrie 2013, Republica Moldo-
va va intra într-o nouă fază de relaţii 
cu Uniunea Europeană. Ce aduce 
aceasta şi cum va influenţa ea viaţa 
cetăţenilor moldoveni de acasă şi 
de peste hotare? Ce are de cîştigat 
fiecare dintre noi şi ce trebuie să 
facem pentru ca acest beneficiu să 
devină posibil? Cum 
se vor răsfrînge noile 
condiţii asupra relaţiei 
Republicii Moldova 
cu alte ţări? 

Preşedintele Con-
siliului Naţional pen-
tru Participare (CNP), 
Sergiu Ostaf, director 
al Centrului de Resur-
se pentru Drepturile 
Omului (CReDO), este 
de părere că semnarea 
Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană 
va oferi societăţii civi-
le din Republica Mol-
dova mai multe opor-
tunităţi de implicare şi 
de afirmare în spaţiul 
public. Inclusiv pentru 
faptul că va avea parte de mai mul-
tă promovare cu susţinerea politică, 
tehnică şi financiară a UE.

„Pînă la urmă, UE este cea mai 
mare fundaţie din lume care oferă 
granturi, avînd în acest sens servicii 
mai dezvoltate decît cele ale SUA. 
Actualmente, 99% din granturile şi 
ajutoarele nerambursabile vin direct 
statului şi doar 1% din acest sprijin 
vine prin intermediul ONG-urilor”, 
a menţionat Sergiu Ostaf.

Acesta a subliniat că, ulterior, 
alocaţiile nerambursabile acordate 
ONG-urilor vor fi majorate, pentru 
că şi susţinerea financiară în între-
gime pentru Republica Moldova se 
va mări. Astfel, societatea civilă va 

avea mai mult sprijin financiar, în 
plus, va putea asimila mai multe 
politici de consolidare financiară 
a sectorului neguvernamental din 
spaţiul european. Beneficiile vor fi 
ferme şi clare.

„Imaginaţi-vă că există o pro-
blemă de ordin social, de exemplu, 
legată de respectarea drepturilor 
omului. În soluţionarea acesteia, 

organizaţiile neguvernamentale vor 
putea să beneficieze de susţinere 
financiară pentru activităţi în acest 
domeniu, pentru dezvoltarea anu-
mitor servicii sociale sau elaborarea 
şi promovarea unor legi necesare. 
Societatea civilă va putea să facă 
apel la susţinerea politică a UE şi 
aceasta va fi ascultată foarte serios 
de autorităţile publice din ţară”, a 
mai menţionat Sergiu Ostaf.

Directorul CReDO a spus ca va 
exista un schimb de experienţă la 
nivel de organizaţii din Moldova şi 
UE, iar beneficiile pentru ONG-uri-
le din Moldova sînt enorme. Aces-
ta susţine că autorităţile europene 
urmăresc îndeaproape poziţia soci-

etăţii civile în probleme de interes 
major pentru societate. Atunci cînd 
societatea civilă va semnala o nere-
gulă în procesul de guvernare, acest 
mesaj va fi auzit şi de autorităţile 
europene. Autorităţile UE folosesc 
argumentele societăţii civile în di-
alogul cu autorităţile din Republica 
Moldova.

Riscurile pentru societatea civi-
lă apărute odată cu 
aprofundarea pro-
cesului de integrare 
europeană pot veni 
de la faptul că anu-
mite persoane acti-
ve şi foarte capabile 
din acest sector vor 
pleca peste hotare, 
unde vor avea mai 
multe oportunităţi 
de angajare sau 
afirmare în spaţiul 
european. Există 
acest risc, dar el 
va fi compensat de 
sprijinul acordat de 
UE societăţii civi-
le, inclusiv pentru 
creşterea unor noi 
activişti bine pre-

gătiţi în domeniu. Este important ca 
societatea civilă să formeze perma-
nent oameni noi.

Alt risc ar fi aspectul concuren-
ţial. ONG-urile din Moldova nu se 
pot compara cu alte organizaţii din 
UE la capitolul serviciilor prestate 
şi inovaţiilor. Dar ele vor trebui să 
lupte alături de celelalte asociaţii 
obşteşti din UE pentru a obţine re-
surse financiare întru scopurile lor 
statutare. UE are programe aparte 
pentru ONG-urile internaţionale şi 
locale. Este un risc, dar este gesti-
onabil şi serveşte drept generator de 
creşteri calitative ale societăţii civi-
le din Republica Moldova, a spus 
Sergiu Ostaf.

Societatea civilă va avea mai multe posibilităţi de afirmare 
după semnarea Acordului de Asociere cu UE
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Î n cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne 

al Republicii Moldova au 
avut loc, recent, consultaţii 
publice privind modificarea 
şi completarea unor acte le-
gislative. Potrivit MAI, în 
acest sens este vorba despre   
Legea privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii in-
formatice, Legea comunica-
ţiilor electronice, Codul con-
travenţional, Legea cu privire 
la exercitarea profesiunii de 
medic, Codul penal, Codul 
de procedură penală, Legea 
cu privire la asistenţa juridi-
că internaţională în materie 
penală. 

E de menţionat că ante-
rior, proiectul a fost inclus 
pe ordinea de zi a şedinţei 
Guvernului din 16 octombrie 

2013, iar exa-
minarea aces-
tuia a fost amî-
nată în scopul 
c o n s u l t ă r i i 
repetate a opi-
niei societăţii 
civile.

A s t f e l , 
în vederea 
formării unei 
poziţii conso-
lidate în raport 
cu prevederile 
p ro iec tu lu i , 
care are drept 
scop de bază 
prevenirea şi 
comba te rea 
cr iminal i tă -
ţii informatice, în special a 
infracţiunilor îndreptate îm-
potriva copiilor, la şedinţă 

au participat reprezentanţii 
Direcţiei Generale Juridice a 
Ministerului Afacerilor Inter-
ne, ofiţerii Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Infor-
matice din cadrul Inspectora-
tului General al Poliţiei, şi ai 
Serviciului de Informaţii şi 

Securitate, procurorii Secţi-
ei tehnologii informaţionale 
şi investigaţii ale infracţiu-
nilor în domeniul informati-
cii a Procuraturii Generale, 
precum şi reprezentanţii 
Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunica-
ţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei, Consiliului Na-
ţional pentru Participare de 
pe lîngă Guvern, membri ai 
societăţii civile etc. 

Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte legislative a fost 
examinat în raport cu practi-
ca internaţională în domeniul 
tehnologiilor informaţiona-
le, precum şi posibilităţile 
moderne ale furnizorilor de 
servicii în domeniul comu-
nicaţiilor electronice sub as-

pectul oferirii organelor de 
drept, în condiţiile legale, a 
informaţiilor necesare pentru 
asigurarea bazei probatorii, 
în legătură cu cazurile exa-
minate privind infracţiunile 
informatice. 

În urma discuţiilor, s-a 
convenit ca participanţii la 
şedinţă să se expună asupra 
proiectului și să înainteze 
propuneri, care vor fi exami-
nate şi sistematizate în vede-
rea modificării şi completării 
proiectului de lege în cauză. 
Varianta finală a proiectului 
vizat urmează a fi reexamina-
tă de către participanţii la şe-
dinţă pentru expunerea opini-
ei vizavi de aceasta, ulterior, 
ea va fi transmisă Guvernului 
spre examinare.

C.D.

Consultaţii publice privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative

C asele de schimb valutar din Republi-
ca Moldova vor putea, în perspectivă, 

modifica cursul valutelor pe parcursul zilei de 
muncă, iar clienții vor putea anula operațiunea 
de schimb valutar în decurs de 30 de minute 
după efectuarea acesteia. Amendamentele 
respective la Legea privind reglementarea 
valutară au fost elaborate de Banca Națională 
a Moldovei (BNM) și prezentate pentru con-
sultări publice. Se estimează că aceste modi-
ficări vor spori nivelul de concurență pe piața 
operațiunilor de schimb valutar cu persoanele 
fizice.

Proiectul de lege instituie dreptul BNM 
de a stabili frecvenţa de modificare de către 
unităţile de schimb valutar a cursurilor de 
cumpărare şi vînzare în decursul programului 
de lucru al acestora. Concomitent, în contex-
tul protecţiei drepturilor consumatorilor, pro-
iectul de lege stabileşte cerinţa informării de 
către casele de schimb valutar a persoanelor 
fizice despre aplicarea cursurilor valutare noi 
(prin afişarea informaţiei respective) pînă la 
efectuarea operaţiunii de schimb valutar.

În vederea neadmiterii modificării ne-
justificate a cursurilor valutare, se stabileşte 
obligativitatea caselor de schimb valutar de 
a elabora, dispune şi implementa proceduri 
interne care vor reglementa modalitatea de 
modificare în decursul programului de lucru 

a cursurilor valutare (principiile/motivele de 
modificare a cursului valutar etc.). De aseme-
nea, în vederea excluderii eventualelor fraude 
la stabilirea şi aplicarea cursurilor de schimb 
valutar la anumite valute străine (cele mai 
frecvent tranzacţionate), proiectul de lege sta-
bileşte obligaţia unităţilor de schimb valutar 
de a stabili cursurile de cumpărare şi vînza-
re ale dolarului SUA, euro şi lirei sterline cu 
două zecimale.

În scopul fortificării protecției drepturi-
lor consumatorilor, proiectul de lege prevede 
în mod expres dreptul clientului unităţii de 
schimb valutar de a cere anularea operaţiunii 
de schimb valutar pînă la finalizarea operaţi-
unii în cauză, precum şi după finalizarea aces-
teia, în decurs de 30 minute de la finalizarea 
operaţiunii de schimb valutar.

În prezent, unitățile de schimb valutar nu 
au dreptul să modifice pe parcursul programu-
lui de lucru cursul de cumpărare/vînzare stabi-
lit pentru operațiunile valutare în numerar cu 
persoanele fizice. În cazul în care asemenea 
operațiuni sînt efectuate 24/24 ore, atunci 
unitățile de schimb valutar pot stabili două 
perioade identice de activitate. În acest caz, 
unitățile de schimb valutar pot stabili cursuri 
diferite pentru fiecare perioadă aparte, care 
nu pot fi modificate pe parcursul perioadei 
respective.

Casele de schimb valutar din 
Moldova vor putea modifica 
cursul valutelor pe parcursul 

programului de lucru Î n Republica Moldova va fi liberalizată 
acordarea creditelor nerezidenţilor (ce-

tăţenilor străini). Amendamentele respective 
la Legea privind reglementarea valutară au 
fost elaborate de Banca Naţională a Moldovei 
(BNM) şi pre-
zentate pentru 
consultări pu-
blice. Potrivit 
BNM, în pre-
zent, volumul 
creditelor acor-
date de băncile 
licenţiate în 
favoarea nere-
zidenţilor este 
nesemnificativ. 
Astfel, la data 
de 31 august 
2013, sumele 
creditelor acordate de băncile licenţiate în 
favoarea nerezidenţilor au constituit 4,9 mil. 
dolari SUA. 

Se estimează că liberalizarea operaţi-
unilor ce ţin de acordarea de către băncile 
licenţiate a creditelor financiare în favoarea 
nerezidenţilor nu va lua amploare, deoarece 
în Republica Moldova rata dobînzii la credite 
este mai mare, decît cea aplicată peste hotare. 
De asemenea, acordarea creditelor peste ho-
tare limitează posibilităţile băncilor autohto-
ne de a urmări bunurile gajate de nerezident, 

prin care se asigură rambursarea creditelor 
respective, fapt care demotivează băncile în 
efectuarea unor astfel de operaţiuni. 

Cu toate acestea, actualmente, băncile 
licenţiate dispun de politici şi proceduri in-

terne de ma-
nagement al 
riscului de 
credit care 
permit de a 
ident i f ica , 
monitoriza 
şi evalua ris-
cul de credit 
în funcţie de 
profilul de 
risc al băn-
cii în scopul 
menţineri i 
permanente 

a unui mediu al riscului de credit adecvat şi 
controlat în modul corespunzător. Amenda-
mentele elaborate de BNM stabilesc dreptul 
băncilor (rezidente şi nerezidente) de a intro-
duce şi scoate din Moldova, fără autorizarea 
BNM, numerar în monedă naţională în sumă 
ce depăşeşte 100 mii de lei moldoveneşti, pre-
cum şi dreptul băncilor nerezidente de a intro-
duce şi scoate din Moldova, fără autorizarea 
BNM, numerar în valută străină. În prezent, 
operaţiunile nominalizate necesită autoriza-
rea BNM. 

În Moldova va fi liberalizată 
acordarea creditelor cetăţenilor 

străini

Ş oferii care vor traversa ca-
lea ferată în afara locurilor 

special amenajate, denumite pasa-
je de nivel, riscă amenzi de 
la 1500 la 2000 de lei. Ace-
eaşi încălcare se poate sanc-
ţiona cu muncă neremune-
rată  în folosul comunităţii 
de la 20 la 30 de ore sau cu 
arest contravenţional pen-
tru 15 zile.

Completările respecti-
ve în Codul contravenţional 
au fost aprobate marţi, 29 
octombrie, de către Guvern. 
Totodată, dreptul de a con-
duce vehicule va fi retras 
pentru jumătate de an. 

Traversarea liniei de cale fera-

tă prin pasajul de nivel, dar cu în-
călcarea regulilor de circulaţie, va 
fi sancţionată cu amendă de la 100 

la 125 de unităţi convenţionale,   

muncă comunitară de la 30 la 40 
de ore sau arest administrativ pen-
tru  15 zile, în toate cazurile – cu 
privarea de dreptul de a conduce 
vehicule pe un termen de un an.

În situaţiile în care şoferii se 
vor face vinovaţi de producerea 
accidentelor pe calea ferată, amen-
da va creşte pînă la 150 de unităţi 
convenţionale, cu retragerea drep-
tului de  a conduce vehicule pe un 
termen de la 2 la 3 ani.

Ministrul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, Vasile 
Botnari, a comunicat în context 
că pe parcursul anilor 2009-2012 
s-au înregistrat 24 de accidente 
pe calea ferată, în urma cărora 16 
persoane au decedat.

Pedepse mai dure pentru şoferii care încalcă 
regulile de trecere a căii ferate

D e la 1 ianuarie 2014, limi-
ta neimpozabilă a valorii 

mărfurilor introduse pe teritoriul 
Republicii Moldova, de către ce-
tăţeni, va fi majorată de la 200 la 
300 de euro, potrivit Anastasiei 
Certan, şefă de direcţie la Minis-
terul Finanţelor.

La o masă rotundă la care 
au fost discutate principalele 
noutăţi în politica fiscală şi va-
mală pentru anul 2014, Anastasia 
Certan a spus că pentru mărfuri 
importate în Moldova în sumă 
de pînă la 300 de euro nu se vor 
achita TVA, accize şi taxă vamală.

Proiectul modificărilor şi com-

pletărilor în actele legislative în 
vigoare, ce reflectă politica fiscală 

şi vamală  pe 2014, urmează să fie 
aprobat de Guvern şi Parlament. 

Limita neimpozabilă a valorii 
mărfurilor introduse în 
Moldova va fi majorată 
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Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
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barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
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Educaţie juridică
 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

? Cum trebuie să acționeze inspectorul de mun-
că în cazul în care a fost sesizat despre anumite  
încălcări la întreprinderea unde activez? 

Victoria Malcoci,
rn. Orhei 

În exerciţiul funcţiunii, 
inspectorul de muncă, la pre-
zentarea legitimaţiei de servi-
ciu, este în drept:

a) să pătrundă liber, la ori-
ce oră din zi sau din noapte, 
fără informarea prealabilă a 
angajatorului, în locurile de 
muncă, în încăperile de servi-
ciu şi de producţie;

b) să solicite şi să pri-
mească de la angajator actele 
şi informaţiile necesare con-
trolului;

c) să solicite şi să primeas-
că, în limitele competenţei, 
declaraţii de la angajatori şi 
salariaţi;

d) să ceară lichidarea 

imediată sau într-un anumit 
termen a abaterilor consta-
tate de la dispoziţiile actelor 
legislative şi ale altor acte 
normative referitoare la con-
diţiile de muncă şi la protec-
ţia salariaţilor în exercitarea 
atribuţiilor lor;

f) să solicite retragerea de 
către autorităţile administraţi-
ei publice competente a auto-
rizaţiei (licenţei) de activitate 
a angajatorului pentru nee-
xecutarea intenţionată a pre-
scripţiilor privind înlăturarea 
încălcărilor legislaţiei muncii 
şi normelor de securitate şi 
sănătate în muncă, stabilită în 
urma controalelor repetate.

VINerI, 1 NoIembrIe 2013

R udenia este legătura 
bazată pe descen-

denţa unei persoane dintr-o 
altă persoană sau pe faptul că 
mai multe persoane au un as-
cendent comun. În primul caz, 
rudenia este în linie dreaptă, 
iar în al doilea caz – în linie 
colaterală. Gradul de rudenie 
se stabileşte prin numărul de 
naşteri.  Rudele unuia dintre 
soţi sînt afinii celuilalt soţ. 
Linia şi gradul de afinitate 
sînt similare liniei şi 
gradului de rudenie.

Drepturile şi obli-
gaţiile reciproce ale 
părinţilor şi copiilor 
rezultă din provenien-
ţa copiilor, atestată în 
modul stabilit de lege.  
Provenienţa copilului 
de la mamă (materni-
tatea) se stabileşte în 
baza documentelor 
care confirmă naş-
terea copilului de la 
mamă într-o instituţie 
medicală.  În cazul 
cînd copilul nu este 
născut într-o instituţie 
medicală, materni-
tatea se stabileşte pe 
baza documentelor medicale, 
a depoziţiilor martorilor sau 
pe baza altor probe.  Copilul 
născut din părinţi căsătoriţi 
ori în timp de 300 de zile 
din momentul desfacerii că-
sătoriei, declarării căsătoriei 
nule sau decesului soţului 
mamei copilului are ca tată 

pe soţul (fostul soţ) al mamei, 
dacă nu a fost stabilit contra-
riul.  Prezumţia de paternitate 
a soţului (fostului soţ) poate 
fi înlăturată printr-o decla-
raţie a soţilor (foştilor soţi) 
depusă personal. În cazul în 
care soţii (unul din ei) nu se 
pot prezenta personal, decla-
raţia se autentifică notarial 
şi se expediază la organul 
de stare civlă.  Paternitatea 
copilului născut în afara că-

sătoriei poate fi recunoscută 
de către tatăl său printr-o 
declaraţie comună a acestuia 
şi a mamei copilului, depusă 
la organul de stare civilă.  În 
cazurile cînd mama este de-
cedată, declarată decedată, 
incapabilă sau dispărută ori 
cînd nu i se cunoaşte locul 

aflării, precum şi în cazul de-
căderii ei din drepturile părin-
teşti, paternitatea se stabileş-
te în baza declaraţiei tatălui şi 
a acordului scris al autorităţii 
tutelare sau prin hotărîrea 
instanţei judecătoreşti dacă 
lipseşte un astfel de acord. 
Declaraţia comună a mamei 
şi tatălui copilului privind 
paternitatea poate fi depusă 
la oficiul de stare civilă şi 
pînă la naşterea copilului.

Dacă copilul este născut 
din părinţi necăsătoriţi între 
ei şi în lipsa declaraţiei co-
mune a părinţilor sau a tată-
lui copilului, paternitatea se 
stabileşte de către instanţa 
judecătorească în baza decla-
raţiei unuia dintre părinţi, a 
tutorelui (curatorului) copi-

lului sau a copilului însuşi la 
atingerea majoratului.  Pater-
nitatea (maternitatea) poate 
fi contestată numai pe cale 
judecătorească de către per-
soanele înscrise drept tată sau 
mamă sau de către persoane-
le care sînt mama sau tatăl fi-
resc al copilului, de către co-
pil la atingerea majoratului, 
de către tutorele (curatorul) 
copilului sau tutorele părin-
telui declarat incapabil. Ce-
rerea privind contestarea pa-
ternităţii (maternităţii) poate 
fi depusă timp de un an din 
momentul cînd una din per-
soanele enumerate  mai sus 
a aflat sau trebuia să fi aflat 
despre înscrierea privind pa-
ternitatea (maternitatea) sau 
din momentul atingerii majo-
ratului, în cazul unui minor.

 Nu au dreptul să conteste 
paternitatea:

a) soţul care şi-a dat acor-
dul scris la fecundarea artifi-
cială sau implantarea embrio-
nului soţiei;

b) persoana care a fost 
înscrisă drept tată al copi-
lului în baza declaraţiei co-
mune a acesteia şi a mamei 
copilului sau în baza declara-
ţiei proprii, dacă în momentul 
depunerii acesteia ştia că nu 
este tatăl firesc al copilului.

Copiii născuţi în afara că-
sătoriei au aceleaşi drepturi 
şi obligaţii faţă de părinţii şi 
rudele lor ca şi cei născuţi de 
la persoane căsătorite.

Atestarea şi provenienţa copilului
(Conform prevederilor capitolului 9 din Codul familiei)

M igranţii moldoveni, din orice 
ţară a lumii, pot beneficia de 

anumite servicii consulare moldove-
neşti prin poştă. 
D o c u m e n t e l e 
pentru serviciul 
consular solicitat, 
se transmit prin 
curier poştal la 
adresa ambasadei 
sau oficiului con-
sular al Republicii 
Moldova, astfel 
fiind exclusă obli-
gativitatea prezen-
ţei fizice în faţa 
consulului.

În special, ce-
tăţenii noştri care 
se află la distanţe 
mari de ambasadele şi consulatele Re-
publicii Moldova, precum şi cei aflaţi în 
statele în care Moldova nu are o repre-

zentanţă diplomatică sau consulară cu 
sediul în ţara de reşedinţă, pot beneficia 
de această modalitate, fiind scutiţi de 

drumurile lungi şi 
obositoare, precum 
şi de cheltuielile su-
plimentare pentru 
călătorie.

În prezent, ast-
fel de practici sînt 
implementate de 
mai mult timp în 
cadrul misiunilor 
diplomatice şi con-
sulare moldoveneşti 
din Germania, SUA 
etc.

Ca şi în cazul 
deplasării con-
sulului în terito-

riu, lista serviciilor consulare oferite 
este una limitată. De exemplu, este 
imposibil de a perfecta un paşaport 

biometric fără prezenţa personală a so-
licitantului la ambasadă sau consulat. 
Prin urmare, portalul informaţional viza.
md recomandă conaţionalilor interesaţi 
de ,,serviciile consulare prin poştă” să 
contacteze în prealabil ambasada sau 
oficiul consular ales pentru a afla ur-
mătoarele informaţii exacte, precum şi 
mai multe particularităţi ale unei astfel 
de asistenţe consulare la distanţă, care 
ar putea să difere de la o ambasadă 
la alta: lista serviciilor prestate prin 
poştă; contul bancar al misiunii; acte-
le necesare pentru serviciul consular 
solicitat prin poştă; taxa consulară. 
Achitarea taxei consulare se efectuează 
în exclusivitate prin transfer bancar pe 
contul misiunii diplomatice sau consu-
lare moldoveneşti.

Datele de contact ale ambasadelor 
şi consulatelor Republicii Moldova pot 
fi găsite pe portalul informațional: viza.
md. 

Știați că unele servicii consulare 
moldoveneşti se prestează și prin poştă?

Contribuabilii vor avea 
dosare electronice

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va crea Dosarul 
electronic al contribuabilului, ce va facilita activitatea 

colaboratorilor fiscali, a declarat şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în 
cadrul şedinţei dedicată elaborării şi implementării dosarului 
de tipul dat.

Dosarul electronic al contribuabilului va conţine toată 
informaţia de care dispune autoritatea fiscală despre fiecare 
contribuabil în parte şi, structural, va conţine: fişa personală a 
contribuabilului; fişa generalizată (calcularea şi achitarea im-
pozitelor) a contribuabilului; informaţia privind riscurile iden-
tificate de către SFS privind activitatea contribuabilului; do-
cumentele controalelor/vizitelor fiscale; documentele privind 
acţiunile judiciare, măsurile de executare silită; corespondenţa 
de intrare/ieşire cu contribuabilul; corespondenţa de intrare/ie-
şire cu instituţiile de stat adiacente contribuabilului şi acţiuni 
în desfăşurare faţă de contribuabil.

Majoritatea informaţiilor Dosarului electronic vor putea fi 
accesate electronic inclusiv de către contribuabili, în special 
informaţiile ce ar contribui la conformarea voluntară, dar to-
tuşi, Dosarul electronic va servi prioritar angajaţilor SFS, la 
planificarea, pregătirea şi exercitarea expresă a controalelor 
fiscale.

Sistemul informatic ,,Dosarul electronic al contribuabilu-
lui” are drept obiectiv primordial furnizarea unui instrument 
eficient în consolidarea şi analiza datelor per fiecare contribu-
abil şi prezentarea acestora într-un format comod tuturor ac-
torilor ce au atribuţie la sistemul fiscal al Republicii Moldova 
(contribuabili, colaboratori SFS, colaboratori ai altor autori-
tăţi publice).

P reședintele Parlamentului R. Moldova, Igor Corman, 
a înregistrat o inițiativă legislativă prin care propune 

adoptarea de către forul legislativ a unei Declarații cu privire 
la importanța Acordului de Asociere între R. Moldova și UE 
și a liberalizării regimului de vize.

În motivarea inițiativei, Igor Corman susține că, în aju-
nul Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius,  Parla-
mentul urmează să își reconfirme angajamentul și sprijinul 
deplin pentru promovarea cursului de integrare europeană a 
R. Moldova, inclusiv prin consolidarea consensului național 
în jurul acestui obiectiv.

Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului, şeful 
Legislativului mizează pe susținerea inițiativei de către în-

tregul corp de deputați, atît din coaliția de guvernare, cît și 
din opoziție, în spiritul Declaraţiei Parlamentului R. Moldo-
va privind parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor 
integrării europene, adoptată la 24 martie 2005, care prevede 
consensul larg al tuturor fracţiunilor parlamentare în ceea ce 
priveşte promovarea consecventă şi ireversibilă a cursului 
strategic de integrare europeană.

Reiterăm că, la Summitul Parteneriatului Estic de la Vil-
nius este prevăzută parafarea Acordului de Asociere între R. 
Moldova și UE. Se așteaptă şi constatarea îndeplinirii con-
diţionalităţilor celei de-a doua faze a Planului de Acţiuni în 
domeniul liberalizării regimului de vize cu UE.

Summitul de la Vilnius într-o iniţiativă legislativă
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Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Labontu Con-
stantin Toader, pentru data de 20 noiembrie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea depusă de Ursachi Ala Ghe-
orghe privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  V. Selevestru
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Dima Marin, cu 
domiciliul: satul Călugăr, Făleşti, pentru data de 20 noiembrie 
2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, 
nr. 14, sala de şedinţe nr. 3, et. 1) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinrea cauzei civile intentată la cererea de che-
mare în judecată depusă de Dima Diana privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

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

Judecător  Oleg Ciumaş 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şoproncu Serghei, domiciliat: or. Or-
hei, str. I. Iachir, nr. 13, apt. 54, pentru data de 21 noiembrie 
2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de Elenina 
Ludmila privind repararea prejudiciului.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Al Nuaimi Ammar Humaid Ali Saif, 
domiciliat: or. Orhei, str. M. Sadoveanu, nr. 22, apt. 32, pentru 
data de 21 noiembrie 2013, ora 10.40, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza intentată de Bunescu Elena Vasili privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Bogomolnîi 
Andrian, cu domiciliul: satul Visoca, Soroca, pentru data de 21 
noiembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Soroca, 
str. Independenţei, nr. 62, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea de chemare în judecată a lui Jizdan Ion privind 
restituirea împrumutului.

Judecător  Gh. Liulca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Sinelnicova Elena, cu ultimul domici-
liu: or. Orhei, str. I. Iachir, nr. 7,,A”, apt. 8, pentru data de 21 
noiembrie 2013, ora 11.45, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
înaintată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea cet. Morari Ale-
xandru, a.n. 1985, domiciliat: satul Zaim, Căuşeni, pentru data 
de 25 noiembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (Că-
uşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, bir. 14), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată a 
cet. Ivancova Ludmila privind repararea prejudiciului material 
cauzat printr-un delict civil.

Judecător  Maria Tertea 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Rusu Vladimir 
Ion, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Răzeşilor, nr. 60, pen-
tru data de 27 noiembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 7) în calitate de pîrît la acţiu-
nea înaintată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Voloşciuc Tatiana Ion, a.n. 26.07.1982, 
cu ultimul domiciliu: satul Brăviceni, Orhei, pentru data de 27 
noiembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiu-
nea înaintată 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 Ungheni solicită prezentarea cet. Baran Ştefan 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Costuleni, Un-
gheni, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 14.15, la şedinţa 
de judecată (or. Ungheni, str. Naţională, nr. 21, bir. 12) în calita-
te de pîrît în cauza civilă înaintată de Baran Aliona privind des-
facerea căsătoriei şi aprecierea domiciliului copilului minor.

Judecător  Mariana Stratan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Sîli Ion Vasile, pentru data de 29 no-
iembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Zop Ele-
na, domiciliată: mun. Chişinău, str. Columna, nr. 121, apt. 55, 
pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Teilor, nr. 4), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile (nr. 2a-4007/13, din 24.10.2013): Zop Elena către Zop 
Gheorghe privind încasarea pensiei de întreţinere a copilului 
minor. 

Judecător  A. Panov
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Teterea Vladislav, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Orhei, str. 
V. Lupu, nr. 57,,A”, apt. 17, pentru data de 2 decembrie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 49), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Mo-
rarenco Svetlana.

 Judecător  nadejda Mazur 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Slivca Zinaida 
şi Plaţînda Ştefan, domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Basarabilor, 
nr. 7, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrîţi 
la cererea de chemare în judecată înaintată de: Batîr Aglaia, 
Cojocari Ecaterina şi Consiliul mun. Chişinău privind înlătu-
rarea obstacolelor în folosirea drumului public cu demolarea 
construcţiei neautorizate.

Judecător  Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Business Complex”, pentru data de 18 
noiembrie 2013, ora 9.10, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,Hendrix Bail” privind încasarea datoriei. 

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tcaci Ion, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Cricova, str. M. 
Eminescu, nr. 17, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
SRL ,,Grocor Auto” privind încasarea sumei. 

Judecător  Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Braga Alexandru, pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea cet. Pleşca Irina privind obţinerea permisului de a ieşi 
din ţară a copilului fără acordul tatălui.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bujor Tatiana, 
pentru data de 27 noiembrie 2013, ora 14.30, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît la 
cererea de chemare în judecată a lui Bujor Valeriu privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Danuţa Stanislav şi Danuţa Oleg, pentru data de 28 no-
iembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 13), unde va avea loc examinarea cererii înaintată 
de APLP-51/399 privind încasarea datoriei.

Judecător  R. ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Plăcintă Corneliu şi Cărăuş-Plăcintă Gheorghe, pentru 
data de 28 noiembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13), unde va avea loc examinarea 
cererii înaintată de APLP-51/399 privind încasarea datoriei.

Judecător  R. ţurcanu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chirtoacă (Po-
pova) Aliona, pentru data de 5 decembrie 2013, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea OM ,,Creditactiv” 
SRL privind stabilirea cotelor părţi ideale din apartament.

 Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Luncaşu Liuba Ion, a.n. 1977, 
domiciliată: or. Nisporeni, str. Dosoftei, nr. 10, pentru data de 
6 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Nispo-
reni, str. Ion Vodă, nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza 
înaintată de Luncaşu Valeriu privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Rodica Costru

Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Ştefîrţă Ion Gheorghe, pentru data de 
29 noiembrie 2013, ora 9.05, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gorceac Maria, pentru data de 3 decem-
brie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cere-
rea lui Gorceac Constantin privind evacuarea din casă.

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

Judecător  Vasile negruţa
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Coroleţchi Anast-
asia, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. V. Lupu, nr. 3, apt. 17, 
pentru data de 4 decembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît la 
acţiunea înaintată de SRL ,,Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Vasile negruţa
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Cucimarca 
Vera, a.n. 23.06.1960, domiciliată: or. Ialoveni, str. Alexandru 
cel Bun, nr. 9/1, apt. 88, pentru data de 5 decembrie 2013, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, 
bir. 15) în calitate de intervenient în cauza civilă la acţiunea lui 
Nicolaev Vasile privind anularea contractului de donaţie.

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

Judecător  Iu. Sciastlivîi
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Postolache Mihail Ion, domiciliat: sa-
tul Dahnovici, Hînceşti, pentru data de 17 decembrie 2013, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 7, 
bir. 13) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1395, la cererea 
depusă de Postolache Liliana privind desfacerea căsătoriei, înca-
sarea pensiei alimentare.

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

Judecător  T. Mereuţa 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
cet. Balaban Victor, domiciliat: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 
nr. 8/1, apt. 69, pentru data de 19 noiembrie 2013, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 508), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Darie Olesea  
privind încasarea sumei.

Judecător       Oleg Sternioală
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Ciurea Dmitri 
Serghei, a.n. 02.10.1990, c/p – 2004015007133, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: or. Cahul, str. V. Lupu, nr. 45, pentru data de 
29 noiembrie 2013, ora 12.45, la şedinţa de judecată (or. Cahul, 
bdul Victoriei, nr. 8, bir. 205) în calitate de pîrît la cererea de 
chemare în judecată înaintată de ÎM CIA ,,TRANSELIT” SA 
privind repararea prejudiciului.

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţa şi probele 
de care dispune referitor la cauză. În caz de neprezentare a unor 
astfel de probe şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, cauza va 
fi examinată în lipsa persoanei interesate.

Judecător       Mihail Buşuleac
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Pascari Andrei, cu ultimul domiciliu: 
satul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în ca-
litate de pîrît la cererea depusă de Pascari Carolina privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător     Tatiana Troianovschi

 AnUnţ
 Executorul judecătoresc Dumitru Manole aduce la cunoş-

tinţă că, pe data de 26 noiembrie 2013, ora 10.00, în incinta 
biroului executorului judecătoresc: mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare, nr. 67, bir. 401, licitator Dumitru Manole, va avea loc 
vînzarea la licitaţie a bunului imobil: casa de locuit, situată în 
r-n Străşeni, satul Cojuşna, str. Voroncihina, nr. 5, cu nr. cadas-
tral 8015306257.01, sechestrat conform procesului verbal din 
20.02.13, ce aparţine cu drept de proprietate lui Crăciun Con-
stantin, a.n. 25.07.1952, c/f – 2001033220955, evaluat la preţul 
de 857 600 lei, conform raportului de evaluare cu nr. 218, din 
30.09.13, efectuat de SRL ,,Petam-Grup”, care va fi scos spre 
vînzare la preţul de 686 080 lei.

 Termenul limită de depunere a cererii de participare la licita-
ţie şi acontul de 5% din valoarea bunului – 25 noiembrie 2013, 
la contul special al executorului judecătoresc Dumitru Mano-
le: c/b – 22511568501, BC ,,Moldova Agroinbanc” SA, fil. M. 
Eminescu, c/f – 43233018, AGRNMD2X864.

Modul de familiarizare prealabil cu imobilul – prin interme-
diul executorului judecătoresc Dumitru Manole: bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 67, bir. 401, tel. (022) 27-06-74; 069174037. 

Executor judecătoresc                        Dumitru Manole  

www
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L umea agitată în care trăim ne 
face să uităm de micile plăceri 

ale vieţii, ajungem să ne plafonăm şi 
să uităm complet de ceea ce ne face cu 
adevărat fericiţi. Haideţi 
să ne amintim împreună 
care sînt lucrurile ce ne-ar 
putea transforma o zi nor-
mală într-una extraordinar 
de frumoasă.

Cafeaua de dimineaţă. 
Pe lîngă trezitul de dimi-
neaţă, care este cel mai 
mare duşman al celor care 
muncesc, ceaşca de cafea 
te poate ajuta să visezi şi 
să te gîndeşti într-un mod 
pozitiv la ceea ce urmea-
ză în ziua respectivă. Cele 
20 de minute de dimineaţă 
îţi pot transforma complet 
ziua într-un zîmbet larg şi sincer.

Traseul. Drumul spre serviciu sau 
dinspre locul de muncă spre casă te poa-
te ajuta să-ţi limpezeşti mintea şi să fii 
eficientă toată ziua sau pur şi simplu să 
uiţi de stresul de care ai avut parte în 
ziua respectivă.

Rîsul. Nu subestima puterea unui rîs 

cu poftă. Dacă reuşeşti să rîzi pînă te ţii 
cu mîinile de stomac, te poţi elibera de 
stres, poţi avea parte de un somn liniştit 
şi îţi poate construi un sistem imunitar 

de neînvins.
Un loc liniştit. Cu siguranţă că treci 

prin locuri publice fără măcar să-ţi dai 
seama. O bancă în parc sau scările unei 
clădiri pot deveni cele mai relaxante 
zone pentru a merita o oprire şi a privi 
pur şi simplu la oamenii de pe stradă, 
numai pentru un moment.

Melodiile preferate. Ascultarea me-
lodiilor preferate te poate relaxa şi îţi 
poate creşte imediat eficienţa în activi-
tăţile pe care le ai de îndeplinit.

Familia şi prie-
tenii. Foloseşte teh-
nologia într-un mod 
productiv. Un simplu 
apel către persoanele 
dragi îţi poate oferi 
confortul de care nici 
nu-ţi dădeai seama ca 
ai nevoie.

Poftele. Fie că e 
vorba de îngheţată, de 
gumă de mestecat sau 
de alte lucruri pe care 
îţi face plăcere să le 
mănînci, este în regu-
lă să-ţi iei o pauză pen-
tru un moment dulce. 

În loc să te simţi vinovată, savurează şi 
iubeşte fiecare înghiţitură – meriţi!

Apusul. Este ceva care îţi oferă echi-
libru interior. În timp ce unii dintre noi 
se grăbesc să-şi termine sarcinile de la 
serviciu sau servesc cina, planeta ne 
oferă un mare cadou – un moment de o 
frumuseţe rară.

P atru-cinci luni pe an, cît durează sezonul rece, oame-
nii au tendinţa să treacă la modul ,,hibernare”, ceea ce 

înseamnă că se mişcă mai puţin, dar mănîncă mai mult. Aici 
intervine rolul ceaiului din plante, o băutură fierbinte care, 
aleasă cu grijă, poate ,,topi” la propriu depozitele de grăsime.

Spectrul plantelor cu efect de subţiere nu se limitează doar 
la frunzele de ceai verde. Florile de soc, spre exemplu, sînt 
chiar mai bune: au o acţiune uşor laxativă, stimulează tran-
spiraţia şi eliminarea substanţelor reziduale din organism. De 
altfel, florile de soc sînt folosite ca remediu împotriva consti-
paţiei şi a bolilor de rinichi.

Nu trebuie trecute cu vederea ceaiurile din rădăcină de ci-
coare sau frunze de mesteacăn. ,,Prima contribuie la îmbună-
tăţirea digestiei şi diminuează apetitul, în timp ce mesteacănul 
este diuretic, depurativ şi elimină excesul de apă din ţesuturi”, 
detaliază fitoterapeutul Andreea Dragomirescu, de la Centrul 
Naturist de Sănătate Steaua Divină.

Nu în ultimul rînd, pe lista porţiunilor calde care ne men-
ţin greutatea sub control se regăseşte ceaiul de ghimbir. ,,Este 
foarte bun stimulent digestiv, amplifică arderile de grăsimi şi 
ajută la digestia optimă a alimentelor grele. În plus, elimină 
toxinele din corp”, explică fitoterapeutul.

Ceaiurile care-ţi păstrează o siluetă frumoasă în sezonul rece

,,Îmi caut pisica” – Cea mai ingenioasă metodă 
de furt din apartamente

Un bărbat din Paris este autorul uneia dintre cele mai in-
genioase metode de furt din apartamente. Individul reuşea să 
intre în casele persoanelor în vîrstă cu pretextul că-şi caută 
pisica.

Victimele îl lăsau să intre în toate camerele fără să bănuias-
că adevăratele sale intenţii. Lăsat nesupravegheat, acesta fura 
tot ce putea duce fără a fi suspectat. ,,Se prezenta la uşă, spu-
nea că s-a mutat de curînd în imobil şi pisica lui tocmai a fugit. 
Le cerea oamenilor să-i permită se verifice dacă nu cumva s-a 
strecurat în locuinţa lor”, au explicat anchetatorii.

Bărbatul de 29 de ani a fost arestat după ce unul dintre 
aceste jafuri a fost filmat de o cameră de supraveghere.

În Coreea de Sud a apărut poliţia Gangnam 
Style care va avea grijă de turişti

În Coreea de Sud a apărut poliţia Gangnam Style. Este 
vorba de un departament special, iar singura sarcină a celor 
aproximativ 100 de ofiţeri ai acestei subdiviziuni este să aibă 
grijă de turişti.

Noul departament şi-a primit numele de poliţia Gangnam 
Style pentru că uniformele au fost create de designerul inter-
pretului Psy şi seamănă foarte mult cu ţinutele din videoclipu-
rile acestuia.

Astfel, poliţiştii vor patrula în costume albastre, cămăşi gri 
şi berete negre. Nelipsiţi sînt şi ochelarii de soare.

Restaurantul care propune greieri, scorpioni 
şi gîndaci ca delicatese

Pe lîngă bucăţi de avocado proaspăt, ardei roşii copţi 
şi ouă de prepeliţă, proprietarii unui restaurant din Franţa 
le propun clienţilor şi diferite bucate cu greieri, scorpioni 
şi gîndaci. ,,Le Festin Nu” este primul local parizian care 
a inclus în meniul său insecte crocante.

Restaurantul este amplasat chiar în inima Parisului şi 
le oferă vizitatorilor o experienţă culinară unică. Patronul 
localului spune că insectele sînt o sursă excelentă de pro-
teine şi acizi graşi Omega 3. 

,,Clienţii au reacţionat pozitiv. Chiar şi cei mai sceptici 
dintre ei au hotărît să guste bucatele. Cei cărora le era fri-
că au mîncat mai întîi insecte mici, după care au trecut la 
scorpioni”, a relatat Elie Daviron, proprietarul restauran-
tului ,,Le Festin Nu”.

Insectele, aduse din Thailanda, au fost împachetate ast-
fel încît să îşi păstreze perfect forma. Dacă unii au strîmbat 
din nas la ideea de a gusta din aceste bucate, alţii au fost 
încîntaţi şi s-au înfruptat din plin.

,,Cred că ar fi un bun aperitiv pentru o petrecere, iar 
insectele mi-au amintit de gustul arahidelor. Problema este 
că sînt prea mici”, a constatat o clientă.

Bucatele preparate din insecte costă între cinci şi nouă 
euro.

Cafeaua consumată excesiv creşte riscul de 
deces prematur

Specialiştii de la Institutul American pentru Sănătate 
au asociat consumul a 30 de ceşti de cafea sau mai mult, 
pe săptămînă, cu un risc crescut de deces prematur, mai 
ales în combinaţie cu alţi factori de risc ca tutunul sau se-
dentarismul.

Acestea sînt datele unui studiu la care au participat 

aproximativ 40 de mii de adulţi din toate categoriile de 
vîrstă. Ei au fost urmăriţi pe o durată medie de 17 ani. La 
intervale regulate s-au adunat date despre modul lor de 
viaţă, printre care şi cele referitoare la consumul de cafea 
şi s-a dovedit că o treime din decese s-au produs din cauze 
cardiovasculare.

În cadrul cercetării s-a stabilit o legătură între riscul 
de deces prematur şi cantitatea medie de cafea consumată 
zilnic.

Cel mai înalt bărbat din lume, de 2,51 metri, 
s-a căsătorit

Cel mai înalt om din lume, turcul Sultan Kosen, care 
măsoară 2,51 metri înălţime, s-a căsătorit, mireasa are cu 
aproape un metru mai puţin decît el. 

Sultan, care a fost invitat în România în cadrul emi-
siunii ,,Happy Hour”, declara în trecut că aproape s-a re-
semnat cu gîndul că nu îşi va găsi jumătatea, însă ulterior a 
întîlnit-o pe Merve Dibo.

,,Acum voi avea şi eu propria mea familie. Nu am găsit 
o fată care să fie pe măsura mea, Merve are 1,75 metri, dar 
eu cred că este persoana potrivită pentru mine”, a declarat 
Sultan Kosen. 

Turcul a intrat în Cartea Recordurilor atît pentru faptul 
că este cel mai înalt bărbat din lume, cît şi pentru cele mai 
lungi mîini şi cele mai lungi picioare. 

Costumul de nuntă a fost făcut la comandă, iar Sultan 
a invitat la evenimentul care a avut loc în oraşul Mardin 
mai mulţi politicieni. 

Acum, turcul spune că singurul lucru pe care şi-l mai 
doreşte este o maşină suficient de încăpătoare pentru el. 

Sultan Kosen este unul dintre cei doar 10 oameni din 
lume care au depăşit înălţimea de 2,4 metri şi a fost desem-
nat cel mai înalt bărbat din lume în 2009. 

Dumitru GRAMA,  
doctor în drept, conferențiar cercetător, 

Academia de Științe a Moldovei
Mult stimate domnule Dumitru Grama, 
Această splendidă toamnă este pentru dumneavoastră 

mai specială  ca oricînd, deoarece vă aduce în dar o deo-
sebită sărbătoare – jubileul de 70 de ani.

Admirăm seriozitatea, originalitatea, devotamentul, 
responsabilitatea, consecvenţa dumneavoastră în tot 
ceea ce faceţi. Acestea sînt doar cîteva dintre incontes-
tabilele calităţi cu care v-a înzestrat Divinitatea. 

Acum, cînd marcaţi o onorabilă vîrstă, vă adresăm 
şi noi cordiale felicitări, sincere urări de bine şi sănătate. 
Să rămîneţi mereu un model de profesionalism, inteli-
genţă, probitate, astfel încît puterea exemplului propriu 
să fie o motivaţie puternică pentru discipolii dumnea-
voastră de a face lucruri înălţătoare. 

Vă dorim ani de viaţă lungă, trăită într-o perpetuă 
armonie sufletească alături de cei dragi, succese și bu-
curii.    

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Ali-
na Şavga, doctor în drept, conferenţiar universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Aliona Cara, doctor în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Valentin 
Caisîn, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Ludmila Cernei, inspector judecător; 
Ruslan Petrov, judecător, Cahul. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem 
străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea 
cu care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăstarea soci-
etăţii noastre.

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  

şi Revista Naţională de Drept

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

C a l e i d o s c o p

Divert is

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.

Aniversări
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