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Săptămînal juridic

Alegerea 
Preşedintelui ţării 
în lipsa candidaţilor 
de alternativă

Ministrul Justiţiei, a avut o 
întrevedere cu Gunnar Wiegand, 
Director al Departamentului Eu-
ropa de Est, Caucazul de Sud, 
Asia Centrală, Mijlocie şi spaţiul 
de sud al Mării Mediteraneene, 
Comisia Europeană.

Gunnar Wiegand  a menţionat 
faptul că ministrul Justiţiei este 
cunoscut în Europa ca un jurist 
notoriu, ceea ce este foarte impor-
tant pentru Republica Moldova, 
şi a ţinut să-l atenţioneze asupra 
responsabilităţii pe care şi-a asu-
mat-o noua guvernare în vederea 
îmbrăţişării valorilor europene, 
care au stat la baza formării Uni-
unii Europene. De asemenea, el 
a adăugat că, prin instrumentele 
de cooperare dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană, 
Republica Moldova şi-a luat an-
gajamentul de a respecta dreptu-
rile omului, iar acest fapt este un 
factor determinant pentru relaţiile 
de mai departe dintre Uniunea Eu-
ropenă şi Republica Moldova. 

Oficialul european a menţionat 
că independenţa justiţiei este un 
pas-cheie pentru a asigura demo-

craţia în Republica Moldova, iar re-
formele începute de către ministrul 
Justiţiei vin acum să dovedească 
Uniunii Europene dorinţa Repu-
blicii Moldova de a însuşi valorile 
europene. El a ţinut să amintească 
că experţii Comisiei Europene sînt 

gata să vină în sprijin Republicii 
Moldova pentru a implementa cu 
succes reformele începute de către 
Ministerul Justiţiei pentru a ajusta 
legislaţia Republicii Moldova la 
cea comunitară. 

În acest context, Gunnar Wie-

gand a menţionat asistenţa pe 
care o va oferi Comisia Euro-
peană Republicii Moldova prin 
Pachetul Democraţia pentru 
Moldova, care va fi implemen-
tat prin intermediul experţilor 
Consiliului Europei.

În discuţia cu ministrul 
Justiţiei, Gunnar Wiegand a 
specificat importanţa comisi-
ei parlamentare de anchetă, 
creată pentru a elucida eve-
nimentele din 7-8 aprilie, şi 
a salutat implicarea tuturor 
partidelor care au acces în 
Parlament. El a adăugat că 
este important ca la activita-
tea comisiei să participe atît 
consultanţi şi observatori din 
partea organismelor interna-
ţionale, cît şi experţi interna-
ţionali, care vor ajuta în des-
făşurarea anchetei şi vor veni 
cu concluzii obiective asupra 

acestor evenimente. Ministrul Jus-
tiţiei a ţinut să menţioneze că este 
importantă prezenţa experţilor in-
ternaţionali, deoarece ancheta are 
ca finalitate să reîntoarcă încrederea 
societăţii în instituţiile statului.    

Ministrul Justiţiei a avut o 
întrevedere cu generalul Ferenc 
Banfi, Şeful Misiunii Europene de 
Asistenţă la Frontieră în Moldova 
(EUBAM). 

În cadrul vizitei, Alexandru Tă-
nase a declarat că este impresionat 
de calitatea rapoartelor pe care le 
efectuează Misiunea EUBAM în 
Republica Moldova şi a comunicat 
despre deschiderea Ministerului 
Justiţiei pentru cooperarea de mai 
departe cu Misiunea EUBAM. 

„Doleanţa de aderare a Repu-
blicii Moldova presupune nişte ra-
cordări ale legislaţiei la standardele 
Uniunii Europene. În ultimii 4 ani, 
Misiunea EUBAM în Moldova a 
reuşit să ajute la căpătarea unor re-
zultate şi vă îndemn să le utilizaţi”, a 
spus Ferenc Banfi. Şeful EUBAM a 
declarat că Republica Moldova este 
o prioritate pentru Uniunea Euro-
peană şi prezintă avantajul de a fi din 
punct de vedere teritorial mai uşor 
de administrat în comparaţie cu alte 
state din regiune. 

Discuţia s-a axat pe reformele 
ample pe care şi le-a propus noua 
guvernare, în special pe cele care 
vor fi implementate în domeniul 
vamal şi de gestiune a frontierei Re-
publicii Moldova şi rolul Ministe-
rului Justiţiei în sistemul organelor 
de drept. Ferenc Banfi a declarat că 
vine cu tot suportul pentru a moder-
niza aceste domenii şi a le racorda la 
modelul european. 

Ministrul Justiţiei a 
discutat cu şeful 

misiunii europene 
de asistenţă la 

frontieră în Moldova 

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a avut o întrevedere 
cu reprezentanţii Departamentului Guvernului Britanic pentru 
Dezvoltare Internaţională (DFID) în Moldova.

Grupul de experţi al DFID va acorda sprijin Ministerului 

Justiţiei printr-un proiect de asistenţă care ar ajuta la ameliorarea procesu-
lui de coordonare, analiză şi monitorizare a politicilor în domeniul justiţiei, 
în special în ceea ce priveşte acţiunilor prioritare, estimarea resurselor fi-
nanciare necesare pentru implementare şi efectuarea analizei ex-ante a im-
pactului înainte de adoptarea politicilor publice. 
Reprezentanţii DFID vor alege un expert local 
care va oferi consultanţă Ministerului Justiţiei în 
acest sens. 

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a de-
clarat că este foarte important suportul DFID 
şi a comunicat priorităţile Ministerului Justiţiei 
unde ar putea să acorde asistenţă experţii DFID. 
Alexandru Tănase a vorbit despre proiecte care 
au demarat din programul de guvernare care ţin 
de asigurarea unei justiţii funcţionale, reforma 
în sistemul executorilor judiciari, despre forma-
rea unor mecanisme care ar asigura funcţionarea 
statului de drept, supremaţia legii, separaţia pu-
terilor în stat şi legalitatea actelor administrati-
ve, precum şi despre o eventuală modificare a 
Constituţiei Republicii Moldova. 

De asemenea, Alexandru Tănase i-a invitat pe reprezen-
tanţii DFID să facă parte din Consiliul donatorilor externi 
ai Ministerului Justiţiei care se va întruni periodic pentru a 
facilita coordonarea asistenţei oferite ministerului.

Avocaţii 
parlamentari -  la 
un an de activitate

Un expert al departamentului guvernului britanic pentru dezvoltare internaţională 
va asista Ministerul Justiţiei la coordonarea politicilor prioritare de guvernare

O spun să mă audă şi plin de floare pomul: „Şi din mormînt voi spune mulţimii adevărul.”
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Ministrul Jutiţiei a avut o întrevedere cu directorul 
departamentului pentru Europa de Est a Comisiei Europene
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Flashu

În perioada de 9 luni ale 
anului 2009 pe teritoriul repu-
blicii au fost înregistrate 18 559 
infracţiuni, ceea ce constituie 
o scădere a numărului infrac-
ţiunilor înregistrate, compa-
rativ cu perioada analogică a 
anului trecut cu 720 infracţi-
uni. Astfel, nivelul stării cri-
minalităţii pe teritoriul repu-
blicii în perioada de referinţă 
se află în scădere cu 3,9%.

Nivelul scăzut al stării 
criminalităţii în perioada de 
referinţă se atestă în mun. 
Chişinău şi 16 raioane ale 
ţării, fiind înregistrată o ma-
jorare în 15 raioane şi UTA 
Gagauzia.

I. Analiza  stării  
criminalităţii  în teritoriu

Numărul infracţiunilor 
înregistrate în perioada de 9 
luni ale anului 2009 se află în 
creştere esenţială comparativ 
cu perioada analogică a anului 
precedent în raioanele Cea-
dîr-Lunga (40,5%), Comrat 
(26,1%), Briceni (14,6%), Fă-
leşti (14,2%), Ocniţa (16,6%), 
Criuleni (12,3%), Căuşeni 
(9,0%), Străşeni (8,2%), Du-
băsari (7,8%).

Concomitent, se atestă o 
scădere a numărului infracţi-
unilor înregistrate în perioada 
de referinţă în raioanele Că-
lăraşi (41,8), Orhei (32,1%), 
Hînceşti (27,6%), Ialoveni 
(25,8%), Rezina (24,4%), 
Vulcăneşti (18,1%), Dondu-
şeni (16,8 %) şi Nisporeni 
(13,6%).

Un caracter scăzut al stă-
rii criminogene persistă şi în 
mun. Chişinău, unde compa-
rativ cu perioada analogică 
a anului 2008 au fost înre-
gistrate cu 10,8% mai puţine 
infracţiuni. Numărul crimelor 
înregistrate se află în descreş-
tere în toate sectoarele muni-
cipiului, respectiv Buiucani 
(20,7%), Botanica (19,2%), 
Rîşcani (5,2%), Centru 
(3,6%), Ciocana (2,9%).

II. Analiza stării 
criminalităţii după 

categoriile de infracţiuni
Conform informaţiei 

operative privind rezultatele 
combaterii infracţionalităţii 
în 9 luni ale anului 2009, în 
republică au fost înregistra-
te 173 omucideri, 2 acte de 
banditism, 516 acte de hu-
liganism, 190 violuri, 241 
infracţiuni de vătămare in-
tenţionată gravă a integrită-
ţii corporale şi 623 – vătă-
mare intenţionată medie a 
integrităţii corporale; 8211 
crime contra patrimoniului, 
inclusiv 155 tîlhării, 720 ja-
furi, 730 escrocherii şi 6063 
furturi; 1554 infracţiuni ce 

ţin de circulaţia ilegală a 
stupefiantelor, 1889 crime 
economice, 607 infracţiuni 
săvîrşite de către persoanele 
cu funcţii de răspundere, 23 
coruperi active, 61 coruperi 
pasive, 88 cazuri de mitu-
ire, 139 abuzuri de putere, 
140 excese de putere şi 58 
infracţiuni de  neglijenţă, 

166 cazuri de trafic de fiinţe 
umane şi 34 cazuri de trafic 
de copii.

S-a constatat o creştere a 
numărului unor categorii de 
crime, cum sînt: cele contra 
vieţii şi sănătăţii cu 1,2%, a 
omorurilor cu 5,5%, a vătă-
mărilor intenţionate medii cu 
4,9%, a tîlhăriilor cu 18,3%, 
trecerea ilegală a frontierei  
cu 106,4%, a infracţiunilor 
din domeniul transporturilor 
cu 93,5%, a infracţiunilor 
ecologice 112,5%, a infrac-
ţiunilor contra justiţiei cu 
36,3%, a infracţiunilor săvîr-
şite de grupări criminale cu 
55,0%. 

Numărul infracţiunilor 
privind viaţa sexuală se află 
în scădere cu 15,6%, a huli-
ganismului cu 10,3%, a vătă-
mărilor intenţionate grave cu 
9,4%, a celor contra patrimo-
niului cu 12,8%, a celor ce ţin 
de circulaţia ilegală a stupefi-
antelor cu 11,7%, a cazurilor 
de trafic de fiinţe umane cu 
14,0% şi a traficului de copii 
cu 8,1%, a infracţiunilor eco-
nomice cu 20,6%, a infracţi-
unilor comise de persoane cu 
funcţii de răspundere cu 37,6 
la sută (inclusiv cele de corup-
ţie şi conexe), a celor de con-
trabandă cu 8,8 la sută, infrac-
ţiunilor privind organizarea 
migraţiunii ilegale cu 6,2%.

Concomitent, se atestă 
şi o descreştere a număru-
lui infracţiunilor excepţional 
de grave cu 16,0%, deosebit 
de grave cu 52,8%, grave cu 
5,2%, precum şi a celor mai 
puţin grave cu 5,3 la sută.

III. Activitatea  organelor 
Procuraturii în domeniul 
conducerii şi exercitării  

urmăririi penale pentru 9 
luni ale anului 2009

La capitolul exercitării şi 
conducerii urmăririi penale în 
perioada de 9 luni ale anului 
2009, procurorii au realizat 
următorii indici: 

– finisate şi expediate în 
instanţa de judecată 1487 ca-
uze penale din exercitare şi  
6429 cauze penale din con-
ducere ; 

– clasate şi încetate 1043 
cauze penale din exercitare şi 
5266 cauze penale din condu-
cere; 

– suspendată condiţionat 
urmărirea penală pe 7 cauze 
penale din exercitare şi pe 98 
cauze penale din conducere.  

Procurorii au dat indicaţii 
în scris organului de urmărire 
penală pe 8179 cauze penale.

Drept urmare a controa-
lelor efectuate de către pro-
curorii din teritoriu au fost 
constatate şi luate la evidenţă 
258 infracţiuni anterior neîn-
registrate şi tăinuite de către 
colaboratorii MAI. Cele mai 
multe infracţiuni au fost des-
coperite de către procuratura 
Ungheni (31), sect. Centru 
(23), Glodeni  (21), sect. Cio-
cana (17), Drochia şi Rîşcani 
(cîte 15).

IV. Reprezentarea 
învinuirii de stat

În perioada vizată au fost 
pronunţate 4390 sentinţe de 
condamnare în privinţa a 5117 
persoane; cu deliberarea sen-
tinţei de achitare – 102 sen-
tinţe; cu deliberarea sentinţei 
de încetare – 1381 sentinţe. 

Cauze penale finisate cu 
sentinţă de achitare în 9 luni 
ale anului curent se înregis-
trează în procuraturile mun.
Chişinău (16), Anticorupţie 
(10), Ialoveni (7), Criuleni  
(5).

Procedura privind acordul 

de recunoaştere a vinovăţiei 
a fost aplicată pe 2720 cauze 
penale în privinţa a 3045 per-
soane. 

La sfîrşitul perioadei de 
raport restanţa cauzelor pena-
le examinate cu termen mai 
mare de 6 luni a constituit 305 
cauze penale. Cauze cu ter-
men de examinare mai mare 
de 6 luni se înregistrează pe 
dosarele procuraturilor mun. 
Chişinău (70), Anticorupţie 
(29), mun. Bălţi (25), sect. 
Centru (24), sect. Rîşcani 
(21), sect. Buiucani (20), 
Cahul şi Călăraşi (cîte 9), 
Comrat (8), Ungheni (6).

V. Reprezentarea 
intereselor generale ale 

societăţii, apărării ordinii 
de drept, drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor
În  9 luni  în acest dome-

niu de către procurori au fost 
efectuate 2686 controale, ca 
urmare fiind inaintate 2278 
sesizări, 755 recursuri, por-
nită urmărirea penală pe 349 
cazuri de incălcare a legislaţi-
ei şi intentate 2900 proceduri 
administrative. 

Pe parcursul perioadei de 
raport în instanţa de judecată 
au fost înaintate 1337 acţiuni 
civile în sumă totală de 761 
925 775 lei. În 250 cazuri au 
fost recuperate benevol daune-
le în sumă de 85 872 027 lei.

Din numărul total al acţi-
unilor intentate, 929 acţiuni 
în sumă de 15 205 776 lei au 
fost înaintate în instanţa de 
drept comun, iar 277 acţiuni 
în sumă de 746 665 620 lei în 
instanţa de judecată economi-
că. 

Ca rezultat al activităţii 
procurorilor la capitolul apă-
rării ordinii de drept, dreptu-
rilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
în interesul minorilor, pensi-
onarilor şi altor personae, au 
fost intentate şi remise spre 
examinare în instanţele de 
judecată 567 acţiuni civile în 
sumă de 5 111 402 lei, fiind 
intentate la cererea persoanei 
548 acţiuni civile în sumă 
de 4 839 129. Din categoria 
celor menţionate în baza ac-
ţiunilor au fost protejate 404 
persoane.

În perioada de referinţă de 
către procurori au fost exami-
nate 15 347 petiţii, primiţi în 
audienţă 22 137 cetăţeni, in-
clusiv 3301 la locul de trai şi 
lucru. 

De asemenea, în perioa-
da de referinţă procurorii au 
furnizat pentru publicare în 
mass-media 3161 materiale şi 
au înaintat administraţiei pu-
blice 656 informaţii privind 
starea legalităţii în teritoriu.

Procuratura Generală

Sinteza privind starea criminalităţii şi rezultatele activităţii 
organelor Procuraturii pe parcursul a 9 luni 2009

Recent, a avut loc şedinţa operativă a grupului de urmă-
rire penală, constituit pe faptul evenimentelor produse la 06 
- 07.04.2009 în capitală, la care au participat factorii de deci-
zie ai Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne şi 
Serviciului de Informaţii şi Securitate.

La şedinţă au fost discutate problemele existente, modalită-
ţile şi soluţiile de eficientizare a urmăririi penale.

Principala cerinţă înaintată membrilor grupului este asigu-
rarea caracterului obiectiv al urmăririi penale, plenitudinii şi 
termenului rezonabil al urmăririi penale.

Una din sarcinile de bază ale grupului de urmărire penală 
constă în investigarea şi evaluarea acţiunilor factorilor de de-
cizie care au admis declanşarea violenţelor postelectorale din 
aprilie 2009.

Şedinţa operativă a grupului de urmărire penală

Tot mai mulţi cetăţeni  moldoveni 
vor să devină bulgari
Cei mai numeroşi candidaţi la cetăţenia bulgară provin din 

Republica Moldova. În ultimul timp, cetăţenii R. Moldova i-au 
depăşit chiar şi pe macedoneni la numărul de cereri pentru pri-
mirea cetăţeniei bulgare.

În perioada 1 august-19 octombrie, 378 cetăţeni ai Republi-
cii Moldova au cerut paşaport bulgăresc pe motiv că au origine 
bulgară, iar în acelaşi timp numărul macedonenilor care doresc 
să devină bulgari a fost de 159. Pe locul trei se situează ruşii, cu 
101 cereri, urmaţi de ucraineni, cu 59, şi de 35 de israelieni.

Majorarea salariului bugetarilor 
se amînă
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat recent că 

Fondul Monetar Internaţional cere să nu se hazardeze în cheltu-
ieli fără acoperire pentru a nu periclita capacitatea Moldovei de 
a restitui creditele.

„Spre regret, trebuie să îngheţăm următoarele etape de majo-
rare a salariilor în sistemul bugetar, şi am început cu funcţionarii 
publici”, a declarat Valeriu Lazăr.

Potrivit ministrului, este vorba de majorarea de 10% pentru 
funcţionarii publici şi majorarea cu 25% a unor coeficienți de 
premii pentru angajaţii din sistemul militar.

Majorarea a fost prevăzută de fostul guvern, însă la moment 
este punctul de bază în reducerea cheltuielilor bugetare, una din 
condiţiile FMI pentru creditarea Moldovei.

Ghimpu a discutat cu ambasadorul
Ucrainei despre integrarea europeană 
şi reglementarea conflictului transnistrean 
Mihai Ghimpu, preşedintele Parlamentului, şi Serghei Pi-

rojkov, ambasadorul Ucrainei la Chişinău, au făcut  un schimb 
de păreri vizavi de obiectivele comune ale celor două state: inte-
grarea europeană şi reglementarea conflictului transnistrean.

În timpul întîlnirii, diplomatul ucrainean i-a transmis lui Mi-
hai Ghimpu invitaţia de a efectua o vizită oficială în Ucraina.

Spicherul Mihai Ghimpu şi-a exprimat interesul pentru dez-
voltarea unor parteneriate economice durabile şi creşterea inves-
tiţiilor străine în economia Republicii Moldova. 

Deputaţii pun în aplicare o nouă 
procedură de alegere a şefului statului 
Parlamentul a votat joi, 29 octombrie, în primă lectură, cu 

votul majorităţii, modificarea procedurii de alegere a şefului sta-
tului. Fracţiunea PCRM a considerat proiectul abuziv şi nu l-a 
susţinut. 

Aurel Băieşu, secretarul Comisiei speciale pentru desfăşu-
rarea alegerilor preşedintelui şi unul din autorii proiectului de 
lege, a spus că şeful statului va putea fi votat chiar şi în situaţiile 
în care va exista o singură candidatură înregistrată. El a făcut 
referire la Constituţie, care nu impune o candidatură de alter-
nativă. 

Proiectul, susţinut de majoritatea parlamentară, prevede şi 
modificarea termenului în care se pot înregistra candidaturile – 3 
zile pînă la votare, faţă de 5 zile anterior. 

La şedinţa publică specială de alegere a preşedintelui e sufi-
cient să participe 3/5 din parlamentari. „În cazul în care şedinţa 
nu este deliberativă, dacă alegerea preşedintelui devine imposi-
bilă din cauza unor circumstanţe obiective, Parlamentul poate 
amîna şedinţa”, a menţionat Aurel Băieşu. Dacă nici în cazul 
unei noi şedinţe nu poate fi organizată alegerea şefului statului, 
vor fi anunţate alegeri repetate. 

Chişinăul este împînzit cu poliţişti, după 
ce un condamnat a evadat din închisoare
Mun. Chişinăul este împînzit cu poliţişti după ce un con-

damnat a evadat din închisoare. Acesta se afla la unul dintre 
spitalele din capitală, deoarece avea nevoie de asistenţă me-
dicală.

Potrivit serviciului de presă al MAI, condamnatul a fugit la 
orele 05.00 din Spitalul nr. 1 de pneumoftiziologie de pe lîn-
gă Ministerul Sănătăţii. MAI a elaborat un plan special pentru 
reţinere şi a fost iniţiată o anchetă de serviciu pentru stabilirea 
circumstanţelor de evadare a condamnatului.

Anterior, bărbatul, născut în anul 1983, a fost condamnat la 
4 ani de închisoare.

Dirk Schuebel, noul şef al Delegaţiei 
Comisiei Europene la Chişinău
Noul şef la Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Mol-

dova va fi Dirk Schuebel. 
Anunţul a fost facut, de actualul şef al acestei instituţii euro-

pene la Chişinău, Cesare de Montis, în cadrul unei întrevederi cu 
spicherul şi preşedintele interimar moldovean Mihai Ghimpu.  
Cesare de Montis îşi încheie mandatul în R. Moldova.  
„Ramîn un prieten al Republicii Moldova şi al cetăţeni-
lor săi”, a menţionat Cesare De Montis, precizînd că suc-
cesorul său va fi Dirk Schuebel, care actualmente acti-
vează în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene de la Kiev.  
În cadrul întrevederii cu Mihai Ghimpu, Cesare de Montis a mai 
spus că în luna noiembrie la Chişinău urmează să întreprindă o 
vizită de lucru Benita Ferrero-Waldner, Comisar European pen-
tru Relaţii Externe şi Politică Europeană de Vecinătate cu scopul  
iniţierii negocierilor în vederea semnării unui Acord de asociere 
şi promisiunilor de susţinere financiară în vederea depăşirii cri-
zei social-economice.
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În şedinţa în plen din 27 octombrie, Curtea Constituţiona-
lă a examinat sesizarea Fracţiunii parlamentare a Partidului 
Comuniştilor din Republica Moldova privind interpretarea 
art. 90 alin. (1) şi alin. (2), art. 91 şi art. 135 alin. (1) lit. f) 
din Constituţia Republicii Moldova. Judecătorilor Curţii li 
s-a solicitat să interpreteze respectivele prevederi constituţi-
onale sub următoarele aspecte:

–  este obligatoriu sau consultativ avizul Curţii Consti-
tuţionale pentru constatarea circumstanţelor care  justifică 
interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova, in-
clusiv în cazul demisiei acestuia?

– care este  consecutivitatea acţiunilor Parlamentului şi 
ale Curţii Constituţionale în cazul demisiei Preşedintelui 
Republicii Moldova şi survenirii, ca rezultat, a interimatului  
funcţiei date?

– din ce moment survine interimatul funcţiei de Preşe-
dinte al Republicii Moldova şi cine va exercita atribuţiile  
acestuia din momentul declarării vacanţei funcţiei pînă la 
instituirea interimatului?

– trebuie ca Preşedintele interimar, la constatarea circum-
stanţelor  care justifică interimatul, să corespundă cerinţelor 
prevăzute de art.78 alin.(2) din Constituţie (condiţiile ce tre-
buie să le întrunească candidatul), iar Curtea Constituţională 
să se exprime asupra respectării lor?

Hotărîrea Curţii Constituţionale, pronunţată în finalul şe-
dinţei, reprezintă, în fond, răspunsuri exhaustive la toate cele 
patru întrebări conţinute în sesizare:

1. În cazul constatării circumstanţelor care justifică inte-
rimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în le-
gătură cu demisia, avizul Curţii Constituţionale comportă un 
caracter consultativ.

2. Dacă în cererea de demisie Preşedintele Republicii 
Moldova indică data şi ora încetării a exercitării atribuţiilor 
sale, avizul Curţii Constituţionale va avea un caracter consul-
tativ a priori şi va fi pronunţat înainte de declararea de către 
Parlament a vacanţei funcţiei de Preşedinte. În cazul în care 
în cererea de demisie Preşedintele Republicii Moldova nu 
concretizează data şi ora încetării exercitării atribuţiilor sale, 
după declararea de către Parlament a vacanţei funcţiei de 
Preşedinte, Curtea Constituţională, printr-un aviz consultativ 
posteriori, va  constata lipsa sau prezenţa unor vicii în proce-
dura de instituire a interimatului funcţiei de Preşedinte.

3.  Pentru asigurarea continuităţii puterii în stat, interima-
tul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova survine din 
momentul declarării vacanţei funcţiei este exercitat înfăptu-
ieşte de către Preşedintele Parlamentului sau, în ordine, de 
către Prim-ministru.

4.  Funcţia de Preşedinte interimar al Republicii Moldova  
(exercitată de Preşedintele Parlamentului sau Prim-ministru) 
este o funcţie provizorie şi nu este necesar  ca Preşedintele 
interimar să corespundă cerinţelor speciale prevăzute pentru 
candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

Materialele dosarului examinate în cadrul  şedinţei au 
conţinut şi punctele de vedere solicitate în prealabil de la ca-
tedrele Drept constituţional şi drept administrativ şi Teoria 
generală a dreptului ale USM, catedra Drept public a ULIM, 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe, 
precum şi de la Consiliul ştiinţific-consultativ de pe lîngă 
Curtea Constituţională, format din redutabili savanţi consti-
tuţionalişti.

Curtea Constituţională 
a interpretat cîteva prevederi 

ale Legii Supreme

l Curtea Constituţională

Scrutinul reprezintă mo-
dalitatea prin care alegătorii 
îşi desemnează reprezentanţii 
(deputaţii, Preşedintele, pri-
marii, consilierii etc.). Scruti-
nele se desfăşoară în confor-
mitate cu anumite principii, 
care reflectă condiţiile incipi-
ente de asigurare a raporturi-
lor electorale. Unul din aceste 
principii, după părerea unor 
constituţionalişti, este alterna-
tivitatea sau competitivitatea 
alegerilor. Conform acestui 
principiu, în listele 
de candidaţi trebu-
ie să fie înregistraţi 
mai mulţi candidaţi, 
iar în cazul numă-
rului multiplu de 
mandate, numărul 
candidaţilor înre-
gistraţi trebuie să 
fie mai mare decît 
numărul mandate-
lor disputate. 

Ne-am referit la 
părerea unor autori, 
deoarece Codul 
electoral al Repu-
blicii Moldova nu stipulea-
ză un astfel de principiu. Cu 
toate acestea, obligativitatea 
înaintării candidaturilor de al-
ternativă nu poate fi conside-
rată străină pentru sistemul de 
drept al Republicii Moldova. 
Necesitatea instituirii unei ast-
fel de reguli s-a resimţit după 
destrămarea sistemului sovie-
tic, odată cu democratizarea 
societăţii noastre. În perioada 
sovietică populaţia era nevoi-
tă să voteze candidatul propus 
de organele de partid pentru o 
funcţie electivă. De menţionat 
că lipsa competitivităţii alege-
rilor nu era reglementată ex-
pres prin normele de drept, ci 
era dictată de partid, care era 
„forţa conducătoare şi îndru-
mătoare” a societăţii.

Ca o replică la aces-
te abuzuri, regula înaintării 
mai multor candidaturi a fost 
aplicată deja la primele ale-
geri democratice în Sovietul 
Suprem al RSSM din 1989. 
Prin Regulamentul provizo-
riu al Parlamentului, adoptat 
prin Hotărîrea Parlamentului 
nr. 606-XII din 18.06.1991, în 
Republica Moldova s-a impus 
ulterior obligativitatea înain-
tării mai multor candidaturi la 
funcţiile de preşedinţi ai comi-
siilor parlamentare permanen-
te, iar prin Legea nr.186-XIV 
din 06.11.1998 „Privind ad-
ministraţia publică locală” – şi 
la funcţia de secretar al consi-
liului local. Actele menţionate 
au fost abrogate. Doar Legea 
nr.344-XIII din 23.12.1994 
„Privind statutul juridic spe-
cial al Găgăuziei (Gagauz-
Yeri)” conţine o stipulaţie cu 
referire la alegerea pe bază de 
alternativă a guvernatorului 
(başcanului) Găgăuziei.

Considerăm că la ora ac-
tuală în Republica Moldova 
acestui principiu i se dă o in-
terpretare greşită. Deşi princi-
piul alternativităţii este nece-
sar într-o societate democrati-
că, nu sîntem de acord cu acei 
care susţin că acest principiu 
constituie o condiţie obligato-

Alegerea Preşedintelui ţării în lipsa 
candidaţilor de alternativă

rie pentru toate alegerile. Con-
form acestei opinii, candidatul 
la o funcţie electivă trebuie să 
aibă cel puţin un contracan-
didat, indiferent de situaţie. 
Această interpretare eronată 
a principiului alternativităţii 
alegerilor a dus la cazuri ieşite 
din comun, în consecinţă fiind 
propuse candidaturi decorati-
ve, iar în prezent, în legătură 
cu alegerea Preşedintelui Re-
publicii Moldova, a devenit 
mărul discordiei între deputaţi, 

bulversînd întreaga societate.
În opinia noastră, princi-

piul alternativităţii nu poate 
fi interpretat ca o obligaţie 
irevocabilă a alegătorilor şi a 
candidaţilor pentru a-şi exer-
cita drepturile electorale (de a 
alege şi de a fi aleşi), ci trebu-
ie interpretat ca o obligaţie a 
statului de a crea condiţiile 
necesare pentru ca acest prin-
cipiu să fie respectat. Pe de o 
parte, statul trebuie să creeze 
cadrul legislativ şi condiţiile 
necesare pentru ca toţi cetăţe-
nii care întrunesc criteriile de 
eligibilitate să-şi poată exerci-
ta dreptul de a fi aleşi. Pe de 
altă parte, statul are obligaţia 
de a asigura alegerea de că-
tre cetăţenii cu drept de vot a 
unuia dintre candidaţi. Astfel, 
principiul alternativităţii ale-
gerilor nu presupune obligaţia 
statului de a impune cetăţe-
nilor condiţia de a-şi înainta 
propriile candidaturi şi nici de 
a le interzice să-şi aleagă can-
didatul favorit dacă nu există 
un contracandidat. Concluzia 
că statul trebuie doar să creeze 
condiţii, şi nu să oblige, se ba-
zează pe ideea probabilităţii că 
la funcţia eligibilă nu va dori 
să candideze decît o singură 
persoană, cu calităţi evident 
superioare, care ar descuraja 
pe alţii să se confrunte cu el. 
În caz contrar, se poate ajun-
ge la situaţii absurde, de genul 
aplicării unei sancţiuni pentru 
lipsa de dorinţă de a-şi depu-
ne, ca alternativă,  candidatura 
în alegeri sau organizării unei 
farse cu contracandidaţi de de-
cor, nefiind votaţi de nimeni, 
după cum a avut loc deja în 
cazul alegerii Preşedintelui 
Republicii Moldova.

Constituţia Republicii 
Moldova, în art. 78 alin. (3), 
nu impune înaintarea candi-
daturii de alternativă la funcţia 
de Preşedinte al ţării. Conform 
acestei norme: „Este ales can-
didatul care a obţinut votul a 
trei cincimi din numărul depu-
taţilor aleşi. Dacă nici un can-
didat nu a întrunit numărul ne-

cesar de voturi, se organizează 
al doilea tur de scrutin între 
primii doi candidaţi stabiliţi 
în ordinea numărului descres-
cător de voturi obţinute în pri-
mul tur”. Textul constituţional 
„nici un candidat nu a întrunit 
numărul necesar de voturi” 
este interpretat de unii specia-
lişti ca o obligaţie de a înainta 
cel puţin două candidaturi. În 
realitate textul prevede soluţia 
pentru situaţia în care la pri-
mul tur au participat mai mulţi 

candidaţi. Într-o in-
terpretare absurdă 
se poate ajunge pînă 
la aceea că din pro-
poziţia a doua reiese 
că la primul tur tre-
buie să fie propuşi 
cel puţin trei candi-
daţi, pentru ca turul 
doi să fie organizat 
„între primii doi 
candidaţi”. Este de 
remarcat că Consti-
tuţia nu concretizea-
ză numărul de voturi 
cu care trebuie să fie 

ales Preşedintele ţării în cel 
de-al doilea tur, fapt ce poate 
fi interpretat ca o oportunitate 
a Parlamentului.

În aceeaşi ordine de idei, 
art.78 alin.(4) din Constituţie 
prevede că „dacă şi în turul al 
doilea nici un candidat nu va 
întruni numărul necesar de vo-
turi, se organizează alegeri re-
petate”. Din conţinutul acestei 
norme rezultă că pentru orga-
nizarea alegerilor repetate nu 
este obligatorie desfăşurarea 
turului doi, conjuncţia „şi” din 
text permite organizarea aces-
tora şi după primul tur, dacă a 
fost înaintată doar o candida-
tură. În acest mod a interpretat 
art.78 din Constituţie Legea 
cu privire la procedura de ale-
gere a Preşedintelui Republi-
cii Moldova, care în alin.(2) 
art.9 prevede clar că „Dacă 
la turul întîi a participat un 
singur candidat care nu a 
acumulat numărul necesar 
de voturi...”

Totodată, legea precitată 
conţine o prevedere referitoare 
la înaintarea candidaţilor, care, 
în opinia noastră, este necon-
stituţională şi generează situ-
aţia confuză cu care ne con-
fruntăm astăzi. Este vorba de 
condiţia impusă de lit.a) alin.
(1) art.5, care obligă candidaţii 
ori să fie propuşi de 15 depu-
taţi, ori să fie susţinuţi de 15 
deputaţi, ceea ce de fapt este 
unul şi acelaşi lucru. Această 
condiţie este nouă, faţă de cele 
impuse candidaţilor de alin.
(2) art.78 din Constituţie, care 
nu prevede condiţia susţinerii 
candidatului de 15 deputaţi şi 
care nu limitează astfel numă-
rul de candidaţi la 6 (101:15). 
Mai mult ca atît, condiţia în 
cauză, împreună cu ipotetica 
obligaţie de a înainta candida-
tura de alternativă, determină 
deputaţii să acţioneze împo-
triva voinţei lor şi să propună 
un candidat pentru care nu do-
reasc să voteze. Această pre-
vedere a legii lezează flagrant 
principiul exprimării libere a 
opiniilor deputatului.

Ideea necesităţii înaintă-
rii candidaturii de alternativă 
la alegerea Preşedintelui ţării 
pentru prima dată a fost for-
mulată în avizul Curţii Consti-
tuţionale din 26.12.2000 „Pri-
vind constatarea circumstan-
ţelor care justifică dizolvarea 
Parlamentului”. Fiind chemată 
să se pronunţe asupra circum-
stanţelor ce justifică dizolvarea 
Parlamentului, Curtea, printre 
altele, a spus „De remarcat că 
din textul art. 78 alin.(3) şi (4) 
din Constituţie reiese că la ale-
gerile pentru funcţia de Preşe-
dinte al Republicii Moldova 
trebuie să participe cel puţin 
doi candidaţi. În caz contrar, 
în lipsa alternativei, ar avea 
loc nu alegerea, ci desemnarea 
de facto a şefului statului de 
către Parlament”.

De remarcat că în termeni 
constituţionali „a desemna” 
înseamnă a propune candida-
tura, aşa cum procedează Pre-
şedintele Republicii Moldova 
în cazul candidaturii pentru 
funcţia de Prim-ministru, con-
form art.98 din Constituţie. 
Legislaţia noastră mai utili-
zează termenul „desemnează” 
în sens de numire în funcţie 
de un organ unipersonal. Ter-
menul „a alege” însă poate fi 
utilizat şi în cazul alegerilor 
fără candidaturi de alternativă, 
pentru că alegătorul are alter-
nativa de a nu alege candidatul 
propus. Astfel, conform art.64 
din Constituţie, Preşedintele 
Parlamentului şi alte funcţii 
de conducere se aleg de Par-
lament, fără a exista condiţia 
propunerii candidaţilor de al-
ternativă. În aceeaşi ordine de 
idei, nu poate fi pusă la îndoia-
lă nici modalitatea de alegere 
a primarilor.

Referindu-ne la actul prin 
care Curtea Constituţională a 
expus opinia în cauză, menţi-
onăm că interpretarea normei 
constituţionale Curtea o poate 
face numai printr-o hotărîre, 
care devine obligatorie pentru 
societate şi pentru Parlament. 
După natura sa juridică, avizul 
Curţii Constituţionale poartă 
un caracter consultativ, prin 
aceasta deosebindu-se de ho-
tărîre, care poartă un caracter 
obligatoriu. Astfel, prin avizul 
asupra legilor de revizuire a 
Constituţiei, subiecţii cu drept 
de iniţiativă consultă Curtea în 
sensul dacă proiectul nu încal-
că limitele revizuirii Consti-
tuţiei şi integritatea materiei 
constituţionale, decizia finală 
privind adoptarea lui fiind o 
prerogativă a Parlamentului, 
ca adunare constituantă. În 
acelaşi sens, Preşedintele Re-
publicii Moldova se consultă 
cu Curtea la dizolvarea Par-
lamentului, în ultimă instanţă 
prerogativa dizolvării aparţi-
nînd Preşedintelui. În mod si-
milar se explică toate situaţiile 
cînd Curtea adoptă avize con-
form art.63 din Codul jurisdic-
ţiei constituţionale.

Parlamentul, ca organ le-
gislativ suprem, poate institui 
obligativitatea alternativită-
ţii pentru alegerea anumitor 
demnitari doar în cazul în 

care acest lucru este prevă-
zut expres de Constituţie. Şi 
în acest caz, la reglementarea 
procedurii de alegere, el este 
obligat să ţină cont de princi-
piul proporţionalităţii, pentru 
ca prin aceasta să nu lezeze o 
altă valoare, mai importantă, 
precum voinţa deputatului în 
Parlament sau voinţa candida-
tului de a candida. În cazul gu-
vernatorului Găzăuziei, spre 
exemplu, Parlamentul a ţinut 
cont de aceasta şi a permis 
oricărui cetăţean să candide-
ze, fără susţinerea deputaţilor 
Adunării Populare, fapt care 
nu contrazice voinţa depu-
taţilor locali şi lărgeşte con-
siderabil cercul potenţialilor 
candidaţi.

În acest mod, considerăm 

că Parlamentul poate alege şe-
ful statului fără a avea o can-
didatură de alternativă şi fără 
a revizui Constituţia în acest 
sens. De asemenea, consi-
derăm că Legea cu privire la 
procedura de alegere a Preşe-
dintelui Republicii Moldova 
urmează a fi modificată pentru 
a o aduce în limitele raţiona-
lului, deoarece alegerile nu 
trebuie să fie organizate de 
dragul alegerilor la nesfîrşit, 
ci pentru a alege şeful statului 
în cele mai restrînse termene. 
Pîrghiile democratice nu tre-
buie transformate în groparul 
democraţiei.

Veaceslav ZAPOROJAN,
doctor în drept 
constituţional, 

conferenţiar universitar
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Trecerea la sistemul cu 
executori judecătoreşti pri-
vaţi ar putea dura un an, iar 
pregătirile pentru reforma 
dată ar putea fi învcheiate 
pînă la sfîrşitul anului în curs, 
a comunicat ministrul Justiţi-
ei, Alexandru Tănase. Potrivit 
oficialului, reforma vine să 
ajute la formarea unui sistem 
de executare puternic şi va 
exclude petiţiile din partea 
societăţii civile, care este ne-
mulţumită de calitatea acestor 
servicii. 

„Mecanismul actual nu 

Ministrul Justiţiei este încrezător că practica 
cu executorii judecătoreşti privaţi va merge bine în Moldova 

avantajul economic al refor-
mei: statul nu va cheltui bani 
pentru întreţinerea executori-
lor, iar odată deveniţi privaţi, 
aceştia vor plăti şi impozite în 
buget. 

Întrebat ce taxe vor exista 
pentru serviciile executorilor 
privaţi, Alexandru Tănase a 
spus că cel mai probabil fie-
care executor va percepe un 
comision diferit. Executorii 
privaţi vor obţine licenţă de 
la ministerul Justiţiei, pentru 
a activa. Ca şi în cazul avo-
caţilor şi al notarilor privaţi, 

Prim-ministrul Vladimir Filat a avut o întrevedere cu Am-
basadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare 
Chineze în Republica Moldova, Longzhuang Shi.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind relaţii-
le de cooperare bilaterală. A fost menţionat faptul că cooperarea 
între ţările noastre a avansat esenţial, iar la bază stau tradiţiona-
lele relaţii de prietenie şi înţelegere reciprocă. Relaţiile comerci-
al-economice bilaterale, de asemenea, sînt într-o extindere per-
manentă, deşi potenţialul nu este realizat pe deplin. Părţile s-au 
pronunţat pentru continuarea realizării activităţilor comune în 
scopul promovării raporturilor bilaterale reciproc avantajoase.

Diplomatul a remarcat voinţa comună spre aprofundarea 
dialogului bilateral, demonstrată prin cooperarea activă şi efi-
cientă, inclusiv prin ajutoarele acordate Republicii Moldova de 
către China, în valoare a cîte 5 mln yuani (circa 732 mii dolari 
SUA), sub formă de rechizite de birou la reşedinţa prezidenţială 
şi parlamentară şi pentru susţinerea reformelor în Armata Naţio-
nală a Republicii Moldova, în conformitate cu acordul semnat în 
cadrul vizitei în China a şefului Statului-Major al Armatei Naţi-
onale, în perioada 21-28 septembrie 2009. 

Oficialul chinez a confirmat disponibilitatea ţării sale de 
a acorda Republicii Moldova un credit de 1 miliard de dolari 
SUA, conform Memorandumului de înţelegere, negociat anteri-
or. Acest credit urmează a fi utilizat pentru realizarea unor pro-
iecte de infrastructură. 

Prim-ministrul Vladimir Filat a exprimat gratitudine pentru 
susţinerea constantă acordată de partenerii chinezi Republicii 
Moldova şi a subliniat importanţa negocierii şi a realizării tutu-
ror proiectelor comune în condiţii de maximă transparenţă. „Ce-
tăţenii Republicii Moldova au dreptul să cunoască condiţiile do-
cumentelor de acest gen. După studierea detaliată a conţinutului 
documentului în cauză, putem afirma cu certitudine că proiectul 
respectiv este interesant pentru Republica Moldova. Avem toată 
deschiderea pentru a discuta foarte profesionist asupra detaliilor, 
pentru ca să fie stabilite principii clare de implementare a proiec-
tului respectiv”, a declarat Premierul.

Ambasadorul Chinei a confirmat interesul reciproc al par-
ticipanţilor la proiect, exprimîndu-şi speranţa că realizarea cu 
succes a acestuia va aduce multe beneficii cetăţenilor Republicii 
Moldova.

„Cunoaştem bine faptul că Republica Moldova se bucură de 
o susţinere mare din partea partenerilor internaţionali, în perioa-
da de faţă. Sperăm că China va completa acest şir de parteneri”, 
a specificat oficialul chinez.

China a confirmat 
disponibilitatea de a acorda 
Republicii Moldova un credit 

de 1 miliard de dolari

Pensiile şi plăţile soci-
ale nu vor fi micşorate sau 
anulate. Declaraţia aparţine 
Ministrul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei Valenti-
na Buliga deminte  zvonuri-
le, cum că pensiile şi plăţile 
sociale vor fi micşorate sau 
chiar anulate. 

Într-o conferinţă de pre-
să, ministrul a dat asigurări 
că nici vîrsta de pensionare 
nu se va schimba, şi că prio-
ritar în viitorul apropiat va fi 
modernizarea sistemului de 
asigurări sociale.

Modernizarea sistemu-
lui de asigurări sociale, di-
minuarea riscului sărăciei şi evitarea excluziunii sociale 
sînt doar cîteva dintre priorităţile Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. La o lună de activitate, mi-
nistrul Valentina Buliga s-a pronunţat în problema secu-
rităţii sociale a populaţiei, arătîndu-se îngrijorată de anu-
mite zvonuri, cum că cetăţenii nu vor mai primi pensii şi 
indemnizaţii sociale.

Plăţile sociale nu vor fi  micşorate sau anulate
În context, Valentina Buliga 

a menţionat că nu va fi anulată 
nici o lege ce vizează catego-
riile sărace şi vulnerabile. Din 
contra, începînd cu ianuarie 
2010, vor fi  majorate unele in-
demnizaţii la naşterea şi îngri-
jirea copiilor. Asta în condiţiile 
în care deficitul bugetar este de 
circa 3 mlrd de lei.

Întrebată despre actuala si-
tuaţie financiară a persoanelor 
în etate şi decizia autorităţilor 
municipale de a majora tarife-
le la transportul public şi de a 
scoate privilegiile, Valentina 
Buliga  a declarat că protestele 
sînt un rezultat al neinformării 

populaţiei şi că primăria putea interveni cu un ajutor social 
mai bun.

Într-o altă ordine de idei, ministrul Buliga a declarat că 
nu este de competenţa ei de a numi sau destitui din func-
ţii anumiţi angajaţi, dar că Maria Bortă, preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale, este un bun specialist  care 
ştie să-şi facă meseria.

A trecut deja un an de la mo-
mentul în care în Parlament se vota 
candidatura avocaţilor parlamentari 
pe viitorii 5 ani. Este pentru prima 
dată cînd Instituţia Avocaţilor Par-
lamentari are 4 promotori şi apără-
tori ai drepturilor omului, acum în 
persoana lui Anatolie Munteanu, 
Oleg Efrim, Aurelia Grigoriu şi Ta-
mara Plămădeală.

A face bilanţ după primul an de 
activitate a unor actori oficiali e un 
pas emoţionant şi responsabil în 
acelaşi timp, ţinînd cont că urmea-
ză să fie materializate în viaţă noi 
idei, noi aspiraţii. 

Acum un an, la 30 octombrie 
2008, din momentul învestirii în 
funcţie, avocaţii parlamentari şi-au 
propus creşterea nivelului de credi-
bilitate a cetăţeanului moldovean în 
Instituţia Avocaţilor Parlamentari, 
şi au reuşit. Pe parcursul unui an, la 
Centrul pentru Drepturile Omului 
s-au înregistrat peste 2500 de adre-
sări, dintre care mai mult de 800 au 
fost oferirea de consultaţii benefici-
arilor.  Cetăţenii se adresează avo-
caţilor parlamentari pe probleme 
diverse, dar cel mai mult se plîng 
pe lezarea demnităţii şi securităţii 
personale, încălcarea dreptului la 
asistenţă şi protecţie socială, acce-
sul liber la justiţie, accesul liber la 
informaţie şi altele. 

Informarea şi instruirea juridi-

Avocaţii parlamentari – la un an de activitate
că a populaţiei constituie unul din 
obiectivele institutului naţional al 
ombudsmanului, a cărui realizare 
se obţine prin conştientizarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 

în conformitate cu prevederile con-
stituţionale şi valorile universale 
ca egalitatea, libertatea, dreptatea. 
Acest obiectiv se îndeplineşte prin 
editarea publicaţiilor cu caracter 
ştiinţifico-informatic şi prin site-ul 

oficial www.ombudsman.md, ver-
siune reînnoită din aprilie curent. 

Avocatul parlamentar Anatolie 
Munteanu este Preşedintele meca-
nismului independent pentru pre-

venirea torturii la nivel naţional, 
prevăzut de Protocolul Opţional la 
Convenţia ONU împotriva tortu-
rii şi altor tratamente sau pedepse 
crude, inumane sau degradante, 
ratificat de Republica Moldova la 

30 martie 2006. Dacă e să facem o 
trecere în revistă a activităţii Me-
canismului Naţional de Prevenire 
a Torturii, menţionăm peste 120 de 
vizite de monitorizare a locurilor 

de detenţie pe 
parcursul anu-
lui 2009, care 
presupun reco-
mandări privind 
îmbunătăţ i rea 
condiţiilor de 
detenţie şi a me-
canismelor de 
control care pot 
preveni tortura 
şi maltratarea.

I n s t i t u ţ i a 
Avocaţilor Par-
lamentari a găz-
duit un şir de în-
trevederi cu di-
feriţi oficiali, pe 
parcursul anului 
2009. Instituţia 
a fost vizitată 
atît de reprezen-
taţi ai Consiliu-
lui Europei, cît 
şi de avocaţi ai 

poporului ai instituţiilor similare. 
De asemenea, au avut loc întreve-
deri şi cu reprezentanţi oficiali la 
nivel naţional, care s-au încheiat cu 
semnarea acordurilor de colabora-
re. La rîndul lor, avocaţii parlamen-

tari au efectuat un şir de vizite peste 
hotare, cu scopul de a face schimb 
de experienţă şi colectarea de bune 
practici atît în domeniul respectării 
drepturilor omului, cît şi al fructifi-
cării instituţiei la nivel naţional.

Anatolie Munteanu care e şi 
directorul Centrului pentru Drep-
turile Omului din Moldova, Oleg 
Efrim, Aurelia Grigoriu şi Tamara 
Plămădeală – Avocatul copilului, 
funcţie nou-instituită după numi-
rea actualilor avocaţi parlamentari 
i-au urmat pe Raisa Apolischi, Iu-
rie Perevoznic şi Ivan Cucu. Cen-
trul pentru Drepturile Omului din 
Moldova a fost creat prin hotă-
rîrea Parlamentului nr. 1484-XIII 
din 5 februarie 1998, avînd ca 
scop garantarea respectării drep-
turilor şi libertăţilor constituţiona-
le ale omului de către autorităţile 
publice centrale şi locale, insti-
tuţii, organizaţii şi întreprinderi, 
indiferent de tipul de proprietate, 
asociaţiile obşteşti şi personale cu 
funcţii de răspundere de toate ni-
velurile.

Inga BÎNZARI

Dacă ai fost maltrat sau 
cunoşti un caz de tortură, 

sună la  0 8001 2222
Apel gratuit din orice localitate 

din Republica Moldova

este eficient din simplul mo-
tiv că statul nu are bani să-l 
finanţeze aşa cum ar trebui 
pentru a executa orice hotă-
rîre judecătorească. Anume 
din acest motiv noi vom re-
nunţa la formula cînd statul 
este responsabil de executa-
rea hotărîrilor şi vom opta 
pentru formula cînd executo-
rii sînt privaţi, exact cum se 
întîmplă în majoritatea state-
lor europene, după modelul 
notarilor privaţi”, a explicat 
ministrul. 

Ministrul a accentuat 

statul va institui un mecanism 
de control asupra lor. 

„Va fi constituită o entitate 
profesională, cum ar fi Came-
ra Executorilor, care va avea 
un cod de etică, o comisie de 
disciplină şi va veghea asupra 
respectării normelor etice”, a 
spus Alexandru Tănase. „Este 
o practică care merge bine în 
toată lumea şi va merge bine 
şi la noi”, a conchis minis-
trul. 

Un proiect de lege în acest 
sens urmează să fi prezentat 
Parlamentului în scurt timp.

CpDOMv
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Cronica poliţistă

Repere

Spectacolul este inspirit din via-
ţa de zi cu zi, cum spun tinerii actori, 
din poveşti zguduitoare, trăite de o 
mulţime de oameni din R. Moldo-
va, contează pe reacţia spontană a 
celor care îl urmăresc, fiecare dintre 
spectatori fiind invitat să participe 
cu soluţii pentru rezolvarea situaţiei 
de criza. Spectacolul de la Mereni a 
fost sustinut cu ocazia Zilei Europe-
ne Antitrafic, consemnată la 18 oc-
tombrie, este a 19-a dintre cele 30 de 
reprezentaţii ale unui turneu al Foru-
mului Teatral, realizat de Centrul de 
Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului (CIDDC), cu 
sprijinul Misiunii Organizatiei pen-
tru Securitate şi Cooperare în Euro-
pa (OSCE) în R. Moldova. 

 „În spectacolul de la Mereni ti-
nerii spectatori s-au implicat activ în 
soluţionarea problemelor, prezentate 
în scenă, luînd decizii potrivite. Au 
reacţionat exact aşa cum trebuia”, 
afirmă Dumitru Berzan, coordona-
torul proiectului. 

 Tinerii actori consideră că Fo-

Spectacol despre combaterea traficului de fiinţe umane
Ce înseamnă trafic de fiinţe umane şi cum poţi deveni vic-

timă a acestuia? O întrebare la care a încercat să dea răspuns 
un grup de tineri prin intermediul unei piese de teatru, spec-
tatorii fiind tot tineri, elevi ai liceului din satul Mereni, ra-
ionul Anenii Noi. Proiectul este finanţat de Misiunea OSCE 
în Moldova. 

rumul Teatral este o metodă bună şi 
interesantă de a influenţa publicul, 
care se regăseşte în jocul eroilor de 
pe scenă şi are posibilitatea de a in-
terveni în timpul prezentării pentru a 
schimba scenariul. Acest stil de tea-
tru este deosebit prin formă, deoa-
rece fiecare spectator poate participa 
la scenetă, propunînd soluţii pentru 
rezolvarea problemelor sociale. 

Întrebaţi cum ar defini ei trafi-
cul de fiinţe umane şi cum ar putea 
fi combătut acest fenomen, tinerii 
au spus că acest flagel se extinde 
pentru că oamenii nu au locuri de 
muncă în ţară, sînt în căutatea unui 
ajutor financiar, merg în străinătate 
şi la diferite locuri de muncă: „Alţii 
vin şi spun că oferă locuri de mun-
că mai bune peste hotare, dar după 
ce pleacă, nu se mai aude nimic de 
fetele din Moldova”. „Rudele de la 
oraş spun că tinerele de la sate pot 
pleca peste hotare şi totul este bine 
şi frumos. Mai mulţi bani şi cred că 
totul va fi bine”. „Eu după cum în-
ţeleg este vinderea corpului uman, 

vinderea organelor. Ei nu sînt infor-
maţi ce-i aşteaptă peste hotare şi ei 
cred acestor promisiuni şi ajungînd 
acolo, ei nu mai pot să facă nimic”.

Printre spectatorii de la Mereni a 
fost şi Eugenia Benigni, consilier în 
programul combaterii traficului de 

fiinţe umane de la Misiunea OSCE 
care a ţinut să le mulţumească tine-
rilor din scenă pentru efortul depus: 
„Ceea ce faceţi este un lucru bun şi 
ne-aţi demonstrat că aveţi un interes 
sporit faţă de traficul de fiinţe uma-

ne, iar cunoştinţele pe care le pose-
daţi sînt într-adevăr foarte bune. Noi 
astăzi am zîmbit puţin, dar este o 
problemă foarte serioasă – traficul 
de fiinţe umane”.

 Unul dintre cofinanţatorii acţi-
unii de astăzi este şi Programul Na-

ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în 
Moldova. Ghenadie Cojocaru, con-
silier local în proiectul „Prevenirea 
traficului de fiinţe umane şi violenţei 
domestice”, e de părere că mesajul 
transmis de tineri către tineri va fi 

Contrabandă cu mărfuri de 
larg consum

 Mărfuri de larg consum în valoare totală 
de circa 100 000 de lei au fost reţinute de ofi-
ţerii ofiţerii BPDS „Fulger” într-un microbuz 
de model „Mercedes Sprinter”, condus de un 
călărăşean de 28 de ani. Autovehicolul a fost 
reţinut în satul Tudora, raionul Ştefan Vodă. 

 Forţele de ordine au constatat că bunu-
rile erau transportate fără acte de proveni-
enţă şi de devamare. Potrivit oamenilor le-
gii, bărbatul practică această activitate de o 
perioadă îndelungată, marfa fiind procurată 
din Ucraina, regiunea Odesa, şi adusă în R. 
Moldova ocolind postul vamal „Palanca”.

 Un alt caz de contrabandă cu mărfuri a 
fost înregistrat în satul Nemereuca, raionul 
Soroca. Oamenii legii au stopat un automo-
bil de model „Wolksvagen Transporter”, la 
volanul căruia se afla un bărbat de 29 de ani, 
domiciliat în satul Semirova, raionul Flo-
reşti. După ce unitatea de transport a fost 
supusă controlului, au fost depistate mărfuri 
industriale în sumă de circa 100 000 lei. Bu-
nurile au fost procurate de la piaţa comercia-
lă din oraşul Hmelniţk, Ucraina şi introduse 
în ţară prin contrabandă, trecînd rîul Nistru 
cu bărcile.

 O fărădelege similară a fost înregistrată 
pe traseu, unde forţele de ordine au oprit un 
automobil de model „Wolksvagen Caddy”, 
condus de un tînăr de 24 de ani, originar din 
oraşul Edineţ. Acesta, ocolind postul vamal 
Vaşkivţî, Ucraina-Grimăncăuţi, Moldova, 
a introdus în ţară mărfuri de larg consum 
(încălţăminte şi haine de bărbaţi şi dame). 
Bunurile în sumă de 300 000 lei au fost pro-
curate din oraşul Hmelniţk şi urmau să fie 
vîndute în piaţa din oraşul Edineţ.

 O altă infracţiune economică a fost în-
registrată pe traseul Chişinău-Bender, în re-
giunea satului Chetrosu, raionul Anenii Noi. 
Aici oamenii în uniformă au supus verificării 
un automobil de model „Wolksvagen”-LT”, 
condus de un locuitor al oraşului Bender, în 
vîrstă de 24 de ani. În maşină au fost depista-
te produse de larg consum în asortiment (cio-
rapi, ştrampi, articole de birotică, pulovere, 
burghie electrice etc.) în lipsa documentelor 
de provenienţă. Marfa se estimează la circa 
100 000 lei. Aceasta a fost introdusă în R. 
Moldova prin regiunea transnistreană şi a 
fost procurată de la „kilometrul 7”, Ucraina.

Marijuana la Comrat 
După cîteva luni de filaj, angajaţii Direcţi-

ei de combatere a crimei organizate din cadrul 
Departamentui servicii operative al MAI au re-
uşit să reţină un grup de pesoane specializat în 
cultivarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea 
şi distribuirea marijuanei în cantităţi deosebit 
de mari. Substanţele narcotice erau comercia-
lizate peste hotarele ţării. Membrii acestei gru-
pări s-au dovedit a fi doi locuitori ai oraşului 
Comrat, în vîrstă de 28 şi 23 de ani, ambii con-
sumatori de droguri.

 Potrivit Ministerului Afacerilor Interne 
(MAI), la domiciliul unuia dintre ei au fost de-
pistate 131 plante de marijuana, iar în garajul 
casei mamei acestuia – 53, o sacoşă cu masă 
vegetală fermentată de aproximativ 7 kg şi 
46 de plante depozitate spre uscare. Totodată, 
pe teritoriul adiacent gospodăriei creşteau 53 
de plane de marijuana. În urma percheziţiţiei 
efectuate la domiciliul celuilalt suspect, au fost 
găsiţi trei saci cu circa 20 kg de marijuana fărî-
miţată şi o sacoşă cu 3 kg de stupefiante.

 În urma percheziţiilor de specialitate au 
fost ridicate 35 kg de stupefiante, în sumă de 
circa 200 000 de lei.

 În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în 
baza articolului 217 al.4 lit „b” Cod penal al Re-
publicii Moldova „Circulaţia ilegală a substan-
ţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor 
în scop de înstrăinare”. Conform legislaţiei în 
vigoare, persoanele culpabile de comiterea unei 
asemenea fărădelegi riscă închisoare de la 7 la 
20 de ani.

 Potrivit MAI, de la începutul anului curent 
au fost înregistrate circa 1977 de infracţiuni ce 
ţin de păstrarea, consumarea şi desfacerea ilici-
tă a substanţelor narcotice.

Tatăl şi fiul au murit într-un 
accident rutier

Tragedia a avut loc duminică, 25 octombrie 
2009, la ora 18.00 între satele Dolna - Lozova 
pe traseul Chişinău-Nisporeni. 

Un autocar de model „Mercedes 0303” se 
deplasa pe traseul nominalizat şi din motive ne-
stabilite la moment a tamponat o căruţă care se 
deplasa în aceeaşi direcţie. În urma impactului, 
conducătorul şi pasagerul căruţei (tatăl şi fiul 
în vîrstă de 35 şi 10 ani) în urma traumelor pri-
mite au decedat pe loc. Cercetările poliţieneşti 
au stabilit că acea căruţă era dotată regulamen-
tar cu toate mijloacele luminescente necesare. 

Forţele de ordine urmează să stabilească şi alte 
circumstanţe ale producerii accidentului.

La aceeaşi oră a mai avut loc un accident pe 
traseul Chişinău - Soroca. Un locuitor al satului 
Viişoara, raionul Edineţ, în vîrstă de 49 de ani, 
aflîndu-se la volanul unui microbuz de model 
„Mercedes 310”, a tamponat un pieton, care în 
urma traumelor a decedat pe loc. Cazul este cer-
cetat de poliţie pentru stabilirea circumstanţelor 
şi gradului vinovăţiei conducătorului auto.

 La 26 octombrie curent, aproximativ orele 
00.30, pe str. Ştefan cel Mare din comuna Gră-
tieşti, mun. Chişinău, un localnic în vîrstă de 19 
ani, conducînd motoreta de model „Beneli“, s-a 
tamponat frontal cu o motoretă de model „Pia-
gio”, condusă de un alt localnic, în vîrstă de 25 
de ani. În consecinţă, ambii şoferi în urma tra-
umelor primite au decedat pe loc, iar pasagerul 
motoretei „Piagio”, locuitor al capitalei de 23 
de ani, a fost internat cu diferite leziuni corpo-
rale în spitalul de urgenţă din capitală.

Tîlhărie inspirată din filme
 O tîlhărie inspirată din filme a avut loc la 

un SRL din Chişinău, ce prestează servicii fu-
nerare. Un grup de hoţi mascaţi au dat buzna în 
local, unde au ameninţat şi imobilizat paznicul, 
au luat un calculator, un safeu metalic şi s-au 
făcut nevăzuţi. Astfel, jaful a durat doar cîteva 
minute. 

Întreaga scenă a avut loc în noaptea de 11 
spre 12 octombrie curent, pe la ora 3.15, în in-
cinta SRL „Ritus” de pe strada Grenoble din 
capitală. 

Victima, în vîrstă de 52 de ani, aflată în şoc, 
a reuşit totuşi să-şi sune directorul, care a şi a 
alertat forţele de ordine. 

Imediat la faţa locului s-a deplasat grupa 
operativă a Comisariatului de poliţie sectorul 
Centru, municipiul Chişinău. După aproape 10 
zile de lucru operativ, cu implicarea Serviciu-
lui poliţiei criminale a CPs Buiucani şi Centru, 
CPR Basarabeasca, s-a reuşit identificarea şi 
reţinerea în Basarabeasca a participanţilor la 
această infracţiune. Aceştia s-au dovedit a fi 
patru bărbaţi cu vîrste cuprinse între 27 şi 31 
de ani, originari din Ştefan Vodă şi Ialoveni, 
domiciliaţi în municipiul Chişinău, toţi anterior 
judecaţi. 

Audiaţi de oamenii legii, suspecţii au recu-
noscut faptele comise, relatînd cu lux de amă-
nunte cele întîmplate. Ei spun că motivul ata-
cului au fost 20 000 lei, care trebuiau să fie în 

safeu, dar… ghinion. Despre aceşti bani ei au 
fost informaţi de un fost angajat al SRL-ului.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în 
baza art.188, al.2 lit. „b”, „c”, „d” şi „f” Cod 
penal al RM „Tîlhărie”. Dacă vor fi găsiţi vino-
vaţi, tinerii riscă pînă la 12 ani de puşcărie.

Grupare criminală, specializată 
în furturi de automobile 

Angajaţii Direcţiei poliţiei criminale a 
Departamentului servicii operative din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne au reuşit să 
captureze la finele săptămînii trecute un grup 
de persoane, specializat în comiterea furturilor 
de maşini. Liderul grupării, un bărbat în vîrstă 
de 31 de ani, originar din oraşul Monghiliov, 
Ucraina, a fost anterior condamnat de patru ori 
pentru furt de mijloace de transport şi anunţat în 
căutare federală de organele de drept ale Ucrai-
nei. Membri ai acestei grupări s-au dovedit a 
fi un chişinăuian de 30 de ani, anterior judecat 
pentru jaf, şi un locuitor al oraşului Floreşti de 
24 de ani. 

În urma acţiunilor de specialitate s-a stabilit 
că în perioada august-octombrie 2009 suspecţii 
au comis trei furturi de automobile: de model 
„Mercedes”, „BMW-525” şi „Ford Tranzit”, 
atît pe teritoriul capitalei, cît şi în raioanele re-
publicii. Aceştia activau după o schemă bine 
determinată. Astfel, liderul stabilea maşinile 
care urmau a fi furate, ceilalţi doi vegheau locul 
parcării unităţii de transport şi timpul cînd au-
tomobilul era lăsat fără supraveghere. Ulterior, 
pe timp de noapte, bărbaţii furau maşinile şi le 
ascundeau în oraşul Floreşti, unde unul dintre 
membri avea în proprietate o staţie de deservire 
tehnică. Acolo unităţile de transport erau deza-
samblate, apoi piesele de schimb vîndute. 

În urma percheziţiei au fost depistate diver-
se piese ale automobilelor sustrase: motoare, 
caroserii, blocuri electronice, numere de înma-
triculare, oglinzi, precum şi unelte de deschide-
re a automobilelor. 

Actualmente, forţele de ordine cercetează 
cazul pentru a stabili complicitatea suspecţilor 
şi în comiterea altor furturi de maşini.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală 
în baza art.186 alin. (4) Cod penal al Repu-
blicii Moldova. Conform legislaţiei în vigoa-
re, persoanele culpabile de comiterea furtului 
în proporţii mari riscă închisoare de la 5 la 
10 ani.

S. C.

recepţionat mult mai simplu: „Dacă 
accesul la informaţie privind feno-
menul traficului de fiinţe umane este 
ceva mai mare în oraşe, la sate este 
o altă situaţie, accesul este limitat. 
Asemenea ieşiri cu teatre, cu pliante 
cu informaţie sînt binevenite”.

 Trupa de actori amatori urmează 
să prezinte în total 30 de spectacole 
ale Forumului Teatral, în mai multe 
raioane ale R. Moldova, timp de 4 
luni. Studenţi, viitori asistenţi sociali, 
elevi din diferite instituţii de învăţă-
mînt din ţară sînt implicaţi în iniţia-
tiva „Tinerii previn traficul de fiinţe 
umane şi migraţia”, promovată de 
Centrul de Informare şi Documen-
tare privind Drepturile Copilului. 
 Cele mai recente date statistice pe 
care Centrul le foloseşte în campanie 
arată că în jur de 70 de mii de copii 
din R. Moldova au cîte un părinte 
plecat la muncă în străinătate, iar cir-
ca 30 de mii sînt lăsaţi de ambii pă-
rinţi plecaţi peste hotare, în grija unor 
rude apropiate.

 Turneul este organizat în cadrul 
proiectului „Tinerii previn traficul 
de fiinţe umane”, a debutat în sep-
tembrie curent şi va cuprinde, timp 
de patru luni, cinci regiuni ale ţă-
rii: Anenii Noi, Călăraşi, Cimişlia, 
Criuleni şi Teleneşti.

S. C.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Sînt vecinul unui condamnat cu care aş vrea 
să am întrevedere cu el pentru a discuta unele 
probleme comune ce ţin de familia mea şi a per-
soanei în cauză. Vreau să ştiu dacă pot  obţine 
întrevederea de care am nevoie.  

Victor Dîrzu, 
Criuleni 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform pct. 284 din Sta-
tutul executării pedepsei de 
către condamnaţi, întrevederi-
le cu alte persoane se acordă 
doar în următoarele cazuri ex-
cepţionale:

– lipsa soţului şi a altor 
rude;

– pentru comunicarea de-
spre decesul soţului şi rudelor 
apropiate – doar întrevederi de 
scurtă durată;

– existenţa unui pericol 
real şi iminent ce ar putea leza 
drepturile şi interesele legiti-
me ale deţinutului – doar în-
trevederi de scurtă durată;

– pentru desfăşurarea ne-
mijlocită a procedurii de în-
cheiere a căsătoriei – doar în-
trevederi de scurtă durată;

– cu notarii, în vederea 
autentificării unor acte civile 
care nu poate fi efectuată de 
către administraţia peniten-
ciarului – doar întrevederi de 
scurtă durată.

În toate cazurile de acor-
dare a întrevederilor cu alte 
persoane, acestea pot fi auto-
rizate de către administraţia 
instituţiei doar dacă ele nu vor 
influenţa negativ deţinutul,     
precum şi dacă există certi-
tudinea că întrevederea nu va 
fi utilizată în scopul pregătirii 
sau comiterii unor infracţiuni, 
distrugerii de probe, amenin-
ţării şi influenţării martorilor, 
victimelor sau altor persoane, 
precum şi în alte scopuri ile-
gale.

?
Casa de copii de tip famili-

al  reprezintă o instituţie creată 
în baza unei familii în scopul 
întreţinerii parţiale  şi educaţiei 
copiilor orfani şi a celor rămaşi 
fără ocrotire părintească. Fon-
datorii caselor de copii de tip 
familial se numesc părinţi-edu-
catori. Casa de copii se creează 
prin decizia autorităţii admi-
nistraţiei publice locale respec-
tive, adoptată în baza cererii 
părinţilor-educatori, a actelor 
anexate la aceasta şi avizului 
autorităţii tutelare. Casa de co-
pii poate fi întemeiată doar în 
baza unei familii complete. La 
înfiinţarea unei case de copii 
se ia  în considerare opinia tu-
turor membrilor familiei care 
locuiesc împreună, inclusiv a 
copiilor proprii şi a celor adop-
taţi, iar celor care au împlinit 
vîrsta de 10 ani li se  cere acor-

dul.  Casa de copii dispune de 
conturi trezoreriale (bugetar şi 
extrabugetar) deschise în uni-
tăţile teritoriale ale Trezoreriei 
de stat. Autorităţile adminis-
traţiei publice locale trebuie 
să asigure asistenţa materială 
necesară şi controlul asupra 
funcţionalităţii caselor de copii 
de tip familial în conformitate 
cu prevederile legislaţiei. Au-
toritatea tutelară   efectuează  
selectarea părinţilor-educatori, 
creînd în acest scop o comisie 
de experţi compusă din peda-
gogi, medici, jurişti şi asistenţi 
sociali. Părinţii-educatori sînt 
selectaţi în funcţie de aptitudi-
nile lor personale, de starea să-
nătăţii, dispunerea de un spaţiu 
locativ adecvat şi de pregătirea 
pe care o au pentru a îndeplini 
obligaţiile ce ţin de îngrijirea şi 
educaţia copiilor. 

Ne gîndim să înfiem cîţiva copii sau sa deschi-
dem o casă de tip familial. Pentru aceasta vrem să 
ştim ce reprezintă asemenea case.

                                                Valeria Verdeş,
                                                         Orhei

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs.,  trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009,  str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(octombrie 2009,  nr. 41(300)

&

Bunurile dobîndite de că-
tre soţi în timpul căsătoriei 
sînt supuse regimului propri-
etăţii în devălmăsie.  Regimul 
legal al bunurilor soţilor acţi-
onează în măsura în care nu 
este modificat de contractul 
matrimonial.

Bunurile dobîndite de către 
soţi în timpul căsătoriei apar-

ţin ambilor cu drept de propri-
etate în devălmăsie, conform 
legislaţiei. Sînt proprietate în 
devălmăsie bunurile procurate 
din contul:

a) veniturilor obţinute de 
fiecare dintre soţi din:

– activitatea de muncă;
– activitatea de întreprin-

zător;
– activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţi-

ilor şi altor plăţi, cu excepţia 
celor care au un caracter de 
compensare (ajutor material, 
despăgubire pentru vătămarea 
sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.
Sînt proprietate în devăl-

măşie a soţilor bunurile mo-
bile şi imobile, valorile mo-
biliare, depunerile şi cotele de 
participaţie în capitalul social 
din instituţiile financiare sau 
societăţile comerciale, care 
au fost construite, constitu-
ite, procurate sau făcute din 
contul mijloacelor comune, 
precum şi alte bunuri dobîn-

Regimului legal al bunurilor soţilor
dite în timpul căsătoriei, chiar 
dacă sînt procurate sau depuse 
pe numele unuia dintre soţi.  
Dreptul la proprietate în de-
vălmăşie se extinde şi asupra 
soţului care nu a avut un venit 
propriu, fiind ocupat cu gos-
podăria casnică, cu educaţia 
copiilor sau din alte motive 
temeinice. Sînt proprietate în 

devălmăsie a soţilor bunurile 
care au fost dobîndite din ziua 
încheierii căsătoriei pînă în 
ziua încetării acesteia. Instan-
ţa judecătorească este în drept, 
în baza cererii soţului interesat 
care nu este vinovat de desfa-
cerea căsătoriei, să declare bu-
nurile dobîndite de către el în 
perioada cît soţii au dus gos-
podării separate proprietate a 
acestuia.

Soţii, de comun acord, 
posedă, folosesc şi dispun de 
bunurile comune. Fiecare din-
tre soţi este în drept să încheie 
convenţii prin care să dispună 
de bunurile comune, cu excep-
ţia bunurilor imobile, acordul 
celuilalt soţ fiind prezumat. 
Convenţia contrară dispoziţii-
lor Codului familiei, prin care 
se micşorează ori se suprimă 
comunitatea de bunuri, este 
declarată nulă de către instan-
ţa judecătorească. Convenţia 
încheiată de unul dintre soţi 
poate fi declarată nulă de că-
tre instanţa judecătorească, la 

cererea celuilalt soţ, dacă se 
va stabili că cealaltă parte a 
convenţiei a ştiut sau trebuia 
să fi ştiut că al doilea soţ este 
împotriva încheierii convenţi-
ei respective. Cererea privind 
declararea nulităţii convenţiei 
poate fi depusă în termen de 3 
ani din momentul cînd celălalt 
soţ a aflat sau trebuia să fi aflat 

despre încheierea aces-
teia. Unul dintre soţi nu 
poate, fără consimţămîn-
tul expres al celuilalt, 
să rezilieze contractul 
de închiriere a spaţiului 
de locuit, să înstrăineze 
casa sau apartamentul 
ori să limiteze prin acte 
juridice dreptul la locu-
inţă al celuilalt soţ.

Bunurile care au 
aparţinut fiecăruia din-
tre soţi pînă la încheie-
rea căsătoriei şi bunu-
rile primite în dar, obţi-
nute prin moştenire sau 
în baza altor convenţii 
gratuite de către unul 
dintre soţi în timpul că-
sătoriei, sînt proprietate 
personală a fiecăruia 
dintre soţi. Lucrurile de 
uz personal (îmbrăcă-
mintea, încălţămintea şi 
alte obiecte), cu excep-
ţia bijuteriilor de preţ şi 
altor obiecte de lux, sînt 
proprietate personală a 

soţului care le foloseşte, in-
diferent de timpul şi modul 
de dobîndire. Bunurile ce 
aparţin fiecăruia dintre soţi 
pot fi recunoscute de instanţa 
judecătorească proprietate în 
devălmăşie a acestora dacă se  
stabileşte că, în timpul căsă-
toriei, din contul mijloacelor 
comune ale soţilor sau al mij-
loacelor unuia dintre soţi ori 
în urma muncii numai a unu-
ia dintre soţi, valoarea acestor 
bunuri a sporit simţitor (repa-
raţie capitală, reconstrucţie, 
reutilare, reamenajare etc.).

Fiecare soţ răspunde pen-
tru obligaţiile proprii cu bunu-
rile proprietate personală şi cu 
cota-parte din proprietatea în 
devălmăşie, care poate fi de-
terminată de către instanţa ju-
decătorească la cererea credi-
torului. Soţii răspund cu întreg 
patrimoniul lor pentru obliga-
ţiile care au fost asumate în 
interesul familiei, fie şi numai 
de unul dintre ei, precum şi 
pentru repararea prejudiciului 

cauzat ca urmare a săvîrşirii 
de către ei a unei infracţiuni, 
dacă prin aceasta au sporit bu-
nurile comune ale soţilor. 

Împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor poate 
fi făcută atît în timpul căsă-
toriei, cît şi după desfacerea 
ei, la cererea oricăruia dintre 
soţi. Proprietatea în devălmă-
şie poate fi împărţită în baza 
acordului dintre soţi. În caz 
de neînţelegere, determina-
rea cotei-părţi a fiecărui soţ 
în proprietatea în devălmăşie, 
precum şi împărţirea acesteia 
în natură, se face pe cale ju-
decătorească. La împărţirea 
proprietăţii în devălmăşie, in-
stanţa judecătorească, la cere-
rea soţilor, stabileşte bunurile 
ce urmează să fie transmise 
fiecăruia dintre ei. Dacă unu-
ia dintre soţi îi sînt transmise 
bunuri care depăşesc cota ce-i 
revine, celuilalt soţ i se poate 
stabili o compensaţie băneas-
că sau de altă natură. Bunurile 
procurate pentru copiii minori 
(îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite şcolare, instrumen-
te muzicale, jucării etc.) se 
transmit gratuit soţului împre-
ună cu care locuiesc copiii. 
Depunerile făcute de soţi pe 
numele copiilor lor minori 
sînt proprietate a copiilor şi nu 
se iau în considerare la partaj. 
Dacă bunurile comune au fost 
împărţite în timpul căsătoriei, 
acestea devin bunuri persona-
le ale soţilor, iar bunurile care 
nu au fost împărţite, precum şi 
bunurile dobîndite ulterior de 
către soţi, sînt proprietate în 
devălmăşie a acestora. Pentru 
împărţirea bunurilor proprie-
tate în devălmăşie a soţilor a 
căror căsătorie a fost desfăcu-
tă, se stabileşte un termen de 
prescripţie de 3 ani. La împăr-
ţirea proprietăţii în devălmăşie 
a soţilor şi determinarea cote-
lor-părţi din aceasta, părţile 
soţilor sînt considerate egale 
dacă contractul matrimoni-
al nu prevede altfel. Instanţa 
judecătorească este în drept 
să diferenţieze cotele-părţi 
în proprietatea în devălmăşie 
a soţilor, ţinînd cont de inte-
resele unuia dintre soţi şi/sau 
de interesele copiilor minori. 
La împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor, datori-
ile comune se împart între ei 
proporţional cotelor-părţi ce 
le-au fost repartizate.

Mai mult de 200 de milioane de oameni s-au adăugat 
în ultimul an celor care suferă de foame în lume. Potrivit 
Programului Alimentar Mondial susţinut de ONU, lista în-
fometaţilor a atins un record istoric, mai mult de un miliard 
de persoane. 

„O fiinţă umană din şase se trezeşte în fiecare dimineaţă 
fără a fi sigură că îşi poate încărca măcar o farfurie cu mîn-
care”, a declarat directoarea PAM, Josette Sheeran, citată 
de AP.

În cauză sînt schimbările climatice, creşterea preţului 
carburanţilor, criza financiară mondială şi scăderea venituri-
lor. În unele ţări în curs de dezvoltare preţurile la alimentele 
de bază s-au dublat faţă de anul trecut. „În 80% din aceste 
ţări, oamenii îşi pot cumpăra doar o treime din ceea ce îşi 
permiteau cu doar doi-trei ani în urmă”, a declarat Josette 
Sheeran.

Conform hărţii PAM, cele mai afectate sînt ţările din 
Africa, urmate de unele state asiatice şi din America de Sud. 
În Europa sînt considerate ţări cu risc mediu de foamete Re-
publica Moldova, Serbia şi Muntenegru.

642 de milioane de oameni din Asia şi zona Pacificu-
lui şi 265 de milioane din Africa subsahariană suferă de 
foame. În cele mai multe cazuri este vorba despre fami-
lii din zona rurală, care se ocupă de agricultură şi care 
sînt afectate de calamităţi naturale. Experţii consideră 
că pentru a hrăni umanitatea, investiţiile în exploatările 
agricole ar trebui triplate şi orientate în special spre ex-
ploatările familiale, pe care mondializarea le distruge pe 
zi ce trece.

Conform statisticilor, foametea ucide în fiecare an mai 
mulţi oameni decît SIDA, malaria şi tuberculoza la un loc. 
Malnutriţia copiilor este una dintre marile probleme ale 
omenirii. Ea afectează dezvoltarea fizică şi psihică a copi-
ilor, ceea ce are efecte economice catastrofale pe termen 
lung. La fiecare şase secunde un copil moare de malnutriţie 
sau de alte boli cauzate de foamete. 

Site-ul Programului Alimentar Mondial atrage atenţia şi 
asupra faptului că numărul persoanelor care suferă de foa-
mate în lume depăşeşte populaţia adunată a Statelor Unite, 
Canadei şi Uniunii Europene.

Record: mai mult de un miliard de oameni suferă de foamete 
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Judecătoria Făleşti solicită prezentarea reprezentantului 
întreprinderii „CMMC D nr. 7” din Făleşti, pentru data de 6 
noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 
1 Mai nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă prvind 
recunoaşterea valabilităţii actului juridic înaintată de Iurii Vla-
dimir.

Judecător  Valentin Trişnevschi 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Expovladcons”, pentru data de 9 
decembrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Premier-SV”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Coşarii” cu sediul în 
Străşeni, str. M. Eminescu nr. 24, pentru data de 9 noiembrie 
2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la 
cererea SA „Cristal-Flor ” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Mixt-Mandatar”, 
pentru data de 11 decembrie 2009, ora 10.45, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Rumitox ” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rolaco”, pentru data 
de 16 noiembrie 2009, ora 9.45, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SA „Augur-Perla ” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Sudmedex”, Chişinău, pentru 
data de 11 noiembrie 2009, ora 15.20, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată intentată de SA „Cristal-Flor ”.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Edu şi Co” SRL, pentru data de 9 noiembrie 2009, ora 
10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SC „Cvin-Com ” SRL 
privind încasarea de 4754,75 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Aspect-AN”, pentru data de 19 noiembrie 2009, ora 
9.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SRL „Consalcom ” 
privind încasarea de 4696,50 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Draminax”, pentru data de 24 noiembrie 2009, ora 9.45, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, 
et. 2) în calitate de pîrît la cererea SRL „Rumitox ” privind 
încasarea de 3563.06 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Liceul de Ştiinţe şi Tehnologii Moderne” , pentru data 
de 18 noiembrie 2009, ora13.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît pe cauză 
civilă.

Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎÎ „Emil Oglindă”, pentru data de 12 
noiembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220 ) în calitate de pîrît în dosarul 
nr. 2e-11107/09 intentat la cererea SC „Cvin-Com” SRL pri-
vind încasarea datoriei şi penalităţii. Pîrîtul are sarcina să pre-
zinte cel tîrziu la 12 noiembrie 2009 referinţa şi documentele 
ce-i întemeiază obiecţiile sub sancţiunea examinării cauzei în 
baza materialelor dosarului. 

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

Judecător  Aliona Roşca

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea reprezentantului Partidului Social Democrat, pentru data de 
13 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et.2 ) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Teledixi”.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Vitalie, pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind obţinerea permisului de perfecta-
re a paşaportului naţional minorului şi acordul de a pleca peste 
hotarle ţării.

Judecător  Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernisov Dmitrii, pentru data de 17 noiembrie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît la acţiunea cet. Colesnicenco Maia.

Judecător  Ion Ţurcan 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Moldovanu Nelli, pentru data de 18 noiembrie 2009, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamată pe cauza civilă la acţiunea cet. Stati Liubovi privind 
încasarea datoriei.

Judecător  A. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Baranova Marina şi Baranova Anastasia, pentru data de 24 no-
iembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir.43) în calitate de reclamate pe cauza civilă la acţiunea 
reclamantului Baranov Ilie privind recunoaşterea nulă a contrac-
tului de privatizare.

Judecător  A. Andronic 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Calmiş Maria, pentru data de 8 decembrie 2009, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.43) în calitate de recla-
mată pe cauza civilă la acţiunea reclamantului ÎI „Calea Ferată 
din Moldova” privind încasarea datoriei.

Judecător  A. Andronic 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gîlcă Vladislav, pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir.618) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la cererea SA „ASITO” prvind încasarea 
prejudiciului.

Judecător  S. Lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vodneva Marina, pentru data de 17 noiembrie 2009, ora 10.15, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea BC „Moldova-Agro-
indbank” SA prvind încasarea datoriei.

Judecător  Cojocaru Olga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Olărescu Tamara, pen-
tru data de 25 noiembrie 2009, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
cererea lui Negru Nicolae privind stabilirea domiciliului copilu-
lui minor şi încasarea pensiei de întreţinere. 

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tîrbu Iurie, pentru data de 9 noiembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în legătură cu examina-
rea cauzei civile la acţiunea Lorenei Semioni către Benito Semi-
oni privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Boţan Gheorghe, pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 14) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Boţan Nadejda privind 
partajul averii.

Judecător  Valentina Garabagiu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zaiţev Iurie, pentru data de 18 noiembrie 2009, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 1A) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la cererea lui Garaz Radion privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dereveanco Evghenia Alexandru a.n. 22.10.1941, pentru data 
de 16 noiembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de APLP 54/220 privind încasarea datoriei.

Judecător  I. Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şendrea Serghei, a. 
n. 1974, cu domiciliul în mun. Chişinău, Vadul lui Vodă nr. 76, 
apt. 6, pentru data de 11 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de APLP 54/218 privind încasarea 
datoriei.

Judecător  I. Mînăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Meshoradze Zurabi 
Alexandru, a.n. 25.03.1997, Meshoradze Natalia Vasile, a.n. 
08.01.1963, Meshoradze Oleg Zurabi, a.n. 19.03.1981, Mesho-
radze Mihail Zurabi, a.n. 23.04.1982 , pentru data de 16 noiem-
brie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 303) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de 
SA „Apă Canal” Chişinău privind evacuarea.

Judecător  Alexandru Spoială

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ioviţă Iurie Ion, pen-
tru data de 16 noiembrie 2009, ora 8.45, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea Cristinei Ioviţă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Saracuţa Lidia, pen-
tru data de 6 noiembrie 2009, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea lui Saracuţa Andrei privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Podolean Natalia, pentru data de 6 noiembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Vladco Vitalie privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  I. Timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gluşcova (Toma) Valentina, pentru data de 18 noiembrie 2009, 
ora 17.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Toma Fiodor privind 
anularea vizei de reşedinţă.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Oreşchina Olga cu domiciliul în Chişinău, str. Grădinilor nr. 
56, apt. 4, pentru data de 26 noiembrie 2009, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea SRL „Cebacot” privind încasarea 
prejudiciului material.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Butnaru Alexandru Nicolae,  pentru data de 18 noiembrie 
2009, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
44) în calitate de reclamat pe cauza civilă  la acţiunea cet. Coz-
ma Vasile, Cozma Natalia către Butnaru A. şi Ciudin S. privind 
încasarea prejudiciului moral şi material.

Judecător                                                  D. Suşchevici    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciudin Sergiu,  pentru data de 18 noiembrie 2009, ora 12.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă  la acţiunea cet. Cozma Vasile, Cozma 
Natalia către Butnaru A. şi Ciudin S. privind încasarea prejudi-
ciului moral şi material.

Judecător                                                   D. Suşchevici    
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SA „Tropos Grup”, pentru 
data de 12 noiembrie 2009, ora 11.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SA „JLC ” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „IALI Eugenia”, pentru 
data de 10 decembrie 2009, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SRL „Consonanţa ” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Podalco Irina Mihail 
a.n. 22.02.1964, pentru data de 2 decembrie 2009, ora 16.00, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de recla-
mat pe cauza civilă la cererea „EASY CREDIT” SRL privind  
rambursarea datoriei.

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

Judecător                                                               V. Gîsca  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Golic Ghenadie, pentru data de  10 noiembrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în ca-
litate de reclamat pe cauza civilă la cererea cet.Ţurcan Rodica 
privind excluderea din certificatul de naştere a copilului din 
rubrica-tată.

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

Judecător                                                         L. Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Tofan Vadim 
şi Tofan Ala, pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 15.00, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-3998/09 la cererea lui Parvan 
Alexandru prvind urmărirea bunului gajat.

Judecător                                              Galina Moscal-
ciuc         

www
Judecătoria Ştefan Vodă solicită prezentarea  cet. Cebota-

renco Oxana cu domiciliul în Ştefan Vodă, str.31 August 1989 
nr.5, apt. 22, pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa de  judecată  (Ştefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 5 
„a”) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Donescu 
Svetlana prvind restituirea împrumutului.

Judecător                                                      I. G. Naşco         

Citaţii în judecată
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Elena CObzAC, 
judecător Rîşcanu, mun. Chişinău – 40 de ani
Mult stimată doamnă Elena Cobzac, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire 

şi admiraţie vă adresăm cu prilejul unei frumoase vîrste 
alese cuvinte de felicitare pentru dăruirea  faţă de profe-
sia deloc uşoară pe care v-a oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru muncă, 
perfecţiunii, corectitudinii şi exigenţei – cîteva dintre ca-
lităţile care vă disting drept o personalitate remarcabilă  
- aţi cîştigat respectul celor ce vă înconjoară.

În această remarcabilă zi vă adresăm cele mai calde 
urări de sănătate, întru mulţi ani şi aceeaşi înaltă slujire  
a idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere zinaida 
Aramă, judecător Cimişlia; Ludmila Cernei, judecător 
Ciocana; Ruslan Petrov, judecător Cahul; boris Poiata, 
procuror anticorupţie; Viorel Tureac, procuror al mun. 
Bălţi; Nicolae Geru, procuror al sect. Centru, mun. Chi-
şinău.

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

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Topul ,,Cele mai scumpe 60 de artere comerciale din lume”, 
elaborat de compania de consultanţă imobiliară Cushman  Wa-
kefield, constată cea mai semnificativă  cădere a preţurilor 
pentru chirie în ultimii 24 de ani. În urma crizei economice 
mondiale, chiriile pentru spaţiile comerciale au avut o evoluţie 
descendentă în majoritatea statelor analizate.  Cea mai resimţi-
tă scădere a arendei (63,5 %) a fost fixată în Mumbay, bulevar-
dul Kolaba Kosway.  În fruntea clasamentului s-a plasat The 
5thAvenue, cu o arenda anuală de 17 000$ pentru metru pătrat. 
În pofida micşorării preţurilor cu 8,1 % pe parcursul ultimului 
an, acest boulevard al New York-ului îşi păstrează statutul de 
lider  în top deja al 8-lea an consecutiv. Causewaz Baz din 
Hong Kong şi Avenue des Champs Elysées au ocupat locurile 
2 şi 3 respectiv  în lista celor mai prestigioase coridoare comer-
ciale ale lumii. Cea mai însemnată creştere a chiriei  a fost esti-

Top ,,Cele mai scumpe artere comerciale”
mată În Sao Paulo (Brazilia), arenda evoluînd, pe principalele 
2 artere comeciale, Alameda Lorena şi Iguatemy Shopping, cu 
111 % şi respectiv 79,3 %. Printre primele  artere comerciale 
de lux se mai numără Via Montenapoleone (Milano), Ginza 
(Tokyo), şi New Bond Street (Londra). Bulevardul Tverskaya 
(Moscova) s-a situat pe locul 16 în clasament, chiria pentru 1 
metru pătrat pe an constituind 3500$, iar bulevardul Magheru 
(Bucureşti) – pe locul 39, cu circa 1430$ pentru închirierea 
unui metru pătrat de spaţiu comercial.

Bulevardul Ştefan cel Mare (Chişinău) a rămas în afara cla-
samentului, arenda pentru 1 metru pătrat de încăpere  fiind de 
circa 120$ annual.

Studiul  a analizat date referitoare la chiriile spaţiilor de 
retail în 274 de locaţii din 60 de state la nivel mondial.

Lilia Strîmbanu, USM

Vrem să trăim cît mai 
mult pentru a ne bucura de 
plăcerile vieţii, însă ce sîntem 
dispuşi să facem pentru a fi 
cît mai sănătoşi? Aţi renunţa 
la bunătăţile de dimineată sau 
la cina copioasă în favoarea 
unor salate sănătoase?

Iata cum poţi trăi cu 22 
de ani mai mult, făcînd cîteva 
lucruri nu foarte greu de re-
alizat.

Data viitoare cînd vei mer-
ge la restaurant şi chelnerul te 
va întreba dacă vrei o supă 
sau o salată, alege varianta a 
doua. În acest fel, vei trăi cu 
2 ani mai mult. Cercetătorii 
italieni au descoperit că dacă 
vei consuma 100-300 de gra-
me de legume crude pe zi, vei 
trăi cu doi ani mai mult. De 
ce este nevoie ca legumele 
să fie crude? Pentru că gătite, 
acestea îşi pierd 30% din an-
tioxidanţi.

Învaţă legea grăsimii: cu 
cît eşti mai gras în prezent, 
cu atît mai mult vei avea pro-
bleme mîine. Cercetătorii de 
la Universitatea din Alabama 
au descoperit că menţinerea 

indicelui de masă corpora-
lă între valorile 25-35 îţi va 
scurta viaţa cu 3 ani. Excesul 
de grăsime corporală creşte 
riscul apariţiei diabetului za-
harat, bolilor de inimă, acci-
dentului vascular cerebral şi a 
cancerului de colon.

În urma unui studiu al 

Universităţii Loma Lind reali-
zat pe 34 000 de adventişti de 
ziua a şaptea, cunoscuţi drept 
cei mai longevivi oameni de 
pe planetă, s-a descoperit că 
cei care consumau nuci, alune 
sau alte alimente din această 
familie au trăit mai mult cu 
2,9 ani.

Nu uita că prietenii te ţin 
în viaţă. Acest lucru l-au des-
coperit cercetătorii australi-
eni, potrivit cărora prietenii 
îţi pot mări durata vieţii cu 
pînă la 7 ani. Este adevărat 
că uneori amicii pot încuraja 
comportamentul riscant, însă 
de cele mai multe ori aceştia 
oferă protecţie, nu te pun în 
pericol. Aşa că vorbeşte cu cît 
mai mulţi colegi de muncă, fă 
conversaţie la sala de gimnas-
tică sau pur şi simplu spune-i 
,,Buna” vecinului de la bloc. 
Le vei mulţumi tuturor mai 
tîrziu.

,,Există viaţă după pensi-
onare”. Repetă acest lucru în 
minte de mai multe ori şi vei 
trăi mai mult. În urma unui 
studiu al Universităţii Yale, 
s-a demonstrat că persoanele 
cu o perspectivă pozitivă asu-
pra procesului de îmbătrînire 
au trăit cu şapte ani mai mult, 
în comparaţie cu persoanele 
care aveau o gîndire negativă 
şi se simţeau condamnaţi la o 
viaţă plină de probleme fizice 
şi mentale.

Copil născut la cîteva luni după 
un chiuretaj incomplet

Un medic provenind din R. Moldova, care lucrează de cîţi-
va ani în România, i-a făcut un chiuretaj unei femei, dar în 
cîteva luni aceasta a născut un copil sănătos. Femeia a depus o 
plîngere la autorităţi, declarînd că în loc să scape de sarcină a 
rămas cu riscul de a naşte un copil traumatizat.

Medicul basarabean Mihail Ţurcanu este, de cinci-şase 
ani, singurul ginecolog pentru cele aproape 30 000 de femei 
din zona Săveni. Profitînd de acest lucru, şi-a deschis şi un 
cabinet privat. Autorităţile sanitare i-au atras atenţia că mane-
vrele chirurgicale pe care le execută în afara spitalului, inclu-
siv întreruperile de sarcină, sînt complet necorespunzătoare, 
pentru că la ele nu asistă un medic anestezist-reanimator. ,,Eu 

aş încheia un contract de cola-
borare cu un anestezist, dar nu 
găseşti aşa ceva nici în Săveni 
nici în localităţile limitrofe. Ce 
se întîmplă în cabinetul meu se 
întîmplă în orice astfel de cabi-
net din judeţ”, a spus medicul. 
Acesta se consideră nedreptăţit 
de felul în care a acţionat C.U., 
susţinînd că, dacă ar fi discutat 
cu el, ar fi ajuns la o înţelegere. 

,,Ea a considerat că e o greşeală medicală, dar eu nu sînt de 
acord. Nu înţeleg de ce ar exista riscul să-mi pierd dreptul de 
liberă practică. Aşa ceva se poate întîmpla oricînd şi oricui. Eu 
consider că am procedat destul de corect, iar sacul gestaţional 
era intact. I-am spus clar să vină la control peste o lună, dar a 
venit cînd sarcina avea 16-17 săptămîni. Chiar şi atunci, putea 
să mai facă ceva. Dar ea a preferat să acţioneze pe la spatele 
meu”, a mai spus Mihail Ţurcanu. Copilul născut la cîteva luni 
după chiuretajul incomplet se numeşte Adrian Paul, are acum 
două luni şi două săptămîni. Este un copil sănătos, voios şi plin 
de energie, semnele unui adevărat supravieţuitor.

O echipă de fotbalişti a fost ucisă 
de o grupare de gherilă

Lumea fotbalului este 
în stare de şoc după ce o 
echipă întreagă de fotbal 
a fost ucisă în condiţii 
groaznice de o grupare de 
gherilă. Nu mai puţin de 
zece fotbalişti ai unei for-
maţii din Columbia au fost 
exterminaţi! Cei zece nu 
au avut norocul unui al 11-
lea fotbalist, găsit în viaţă.

Sportivii fuseseră ră-
piţi acum două săptămîni.

Trupurile celor 10 fot-
balişti, care ar fi fost ţinuţi legaţi sub un pod, au fost găsite 
în Venezuela, în localitatea Tachira.

Conform sursei citate, gruparea de gherilă Ejercito de 
Liberacion Nacional (ELN), condusă de un anume El Paya-
so (Clovnul), este principala suspectă de moartea celor 10 
fotbalişti ai grupării Los Maniceros.

Principalul motiv al uciderii celor zece fotbalişti pare a 
avea legatură cu încercarea grupării de a recruta forţe pentru 
propria armată.

Cel mai puternic copil din lume este 
un român de 5 ani

La vîrsta de doar cinci ani, un român a intrat în Cartea 
Recordurilor. Giuliano Stroe este cel mai puternic copil din 
lume. Trăieşte cu familia 
în Italia, iar tatăl său a avut 
grijă să îl antreneze încă 
de la doi ani.

,,Merge cu mine la sală 
de cînd s-a născut. L-am 
luat întotdeauna cu mine 
la antrenamente”, a decla-
rat tatăl lui Giuliano, Iuli-
an Stroe.

Băiatul a intrat în Car-
tea Recordurilor după ce a 
uimit juriul cu cascadoriile 
sale. A efectuat cea mai rapidă cursă în mîini, pe o distanţă 
de zece metri, cu o minge de greutate între picioare. Acum, 
Giuliano a devenit vedetă pe Internet, după ce milioane de 
internauţi i-au accesat clipurile.

În vîrstă de 33 de ani, tatăl său susţine că antrenamen-
tele nu reprezintă niciun pericol pentru micuţ. ,,Eu însumi 
m-am antrenat dur toată viaţa. Nu are voie niciodată să se 
antreneze singur. Este un copil şi cînd oboseşte mergem şi 
ne jucăm”, a precizat acesta.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că 

sînteţi abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămîne alături de Dvs.

Aniversări

Divert is

C a l e i d o s c o p

Cum să trăieşti cu 22 de ani mai mult? Nimic mai simplu!

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


