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Săptămînal juridic

(ne)Respectarea 
drepturilor omului în 
perioada postelectorală
(6 aprilie-1 iulie 2009)

Împreună pe Aleea 
democraţiei şi a 
respectării drepturilor 
omului

Fundaţia „Justiţia în 
lume”, creată sub patrona-
jul Asociaţiei Internaţionale 
a Judecătorilor, a decis să 
acorde premiul său pen-
tru anul 2009 Consiliului 
Europei pentru eforturile 
organizaţiei în sprijinul ju-
decătorilor, referindu-se în 
special la calitatea activităţii 
desfăşurate de către Consi-
liul său Consultativ al Jude-
cătorilor Europeni (CCJE) 
din anul 2000. Ceremonia, 
organizată la Madrid la 3 
noiembrie, a fost deschisă 
de catre José Maria Ben-
to Compagny, preşedintele 
Fundaţiei „Justiţia în Lume” 
şi al Asociaţiei Internaţiona-
le a Judecătorilor. Premiul a 
fost decernat de către Ernst 
Markel, preşedintele juriu-
lui compus din personalităţi 
notorii din domeniul justiţiei 
internaţionale. 

Preşedintele CCJE, Ju-

Premierul Vlad Filat s-a declarat îngrijorat de numărul mare 
de cazuri de trafic de fiinţe umane înregistrate în primele zece 
luni ale anului curent – 452 – şi a cerut în cadrul şedinţei Co-
mitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
acţiuni sporite în vederea contracarării acestor infracţiuni.

Filat a criticat politicile fostei guvernări în acest domeniu, 
care, potrivit lui, aveau doar scopul de a prezenta rapoarte 
triumfaliste şi şi-a manifestat îngrijorarea vizavi de faptul că 
numărul de cazuri de trafic este cu mult mai mare decît cele 
prezentate în rapoarte. „Abordările şi politicile greşite promo-
vate pînă în prezent au plasat Republica Moldova în postura de 
ţară de origine a traficului. Astfel, în secolul XXI, aflîndu-ne 
în centrul Europei, ne confruntăm cu practic toate formele de 
trafic de fiinţe umane existente: trafic de copii, proxenetism, 
migraţie ilegală etc.”, a menţionat premierul. 

Vlad Filat a spus că, deşi avem un Plan naţional de preveni-
re şi combatere a traficului de persoane, care cuprinde perioada 
2008-2009, situaţia în domeniu continuă să fie îngrijorătoare. 
Premierul a solicitat să fie făcută o analiză amplă privind im-
pedimentele în executarea acestui Plan, astfel încît aspectele 
respective să fie eliminate pînă la punerea în aplicare a noului 
Plan pentru următorii doi ani. 

unui sistem juridic indepen-
dent, eficient şi de calitate 
înaltă în întreaga Europă ca 
fiind un element-cheie în 
preeminenţa dreptului.

lia Laffranque (Estonia), şi 
Philippe Boillat, directorul 
general al Directoratului 
Drepturile Omului şi Afaceri 
Juridice al Consiliului Euro-

pei, au primit premiul şi au 
a vorbit despre importanţa 
eforturilor Consiliului Eu-
ropei şi ale CCJE în vederea 
dezvoltării şi consolidării 

Din rapoartele prezentate de responsabili – ministrul de 
Interne Victor Catan şi Procurorul General Valeriu Zubco –, 
reiese că în primele 10 luni ale anului 2009 au fost înregistra-
te în total pe ţară 452 de infracţiuni ce se referă la categoria 
respectivă, dintre care: trafic de fiinţe umane – 172 (cu 14% 
mai puţin comparativ cu perioada analogică a anului trecut); 
trafic de copii – 36 (-7%); scoatere ilegală a copiilor din ţară 
18 (+63%), proxenetism – 130 (-3%); organizarea migraţiei 
ilegale – 96 (-5%). 

În aceeaşi perioadă au fost trimise în judecată pentru exa-
minare în fond 266 cauze penale, dintre care: 88 cauze penale 
cu privire la infracţiunea de trafic de fiinţe umane; 19 cu pri-
vire la infracţiunea de trafic de copii; 10 cauze privind scoa-
terea ilegală a copiilor din ţară; 97 cu privire la infracţiunea 
de proxenetism; 52 cu privire la infracţiunea de organizare a 
migraţiei ilegale. 

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a menţionat însă că, 
deşi au fost descoperite 452 de infracţiuni din categoria respec-
tivă, în primele zece luni ale anului curent au fost emise doar 
57 sentinţe de judecată, ceea ce denotă o problemă a calităţii 
urmăririi penale. 

O comisie  pentru 
Republica Moldova-Nato 
a fost creată la Chişinău
Comisia naţională pentru implementarea Planu-

lui Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republi-
ca Moldova-NATO a fost creată, marţi, prin decret 
prezidenţial. Tot 
prin decret a fost 
aprobată şi com-
ponenţa nominală 
a acestei comisii.

Potrivit de-
cretului semnat 
de preşedintele 
interimar Mihai 
Ghimpu, Comisia 
va fi condusă de vicepremierul Iurie Leancă, ministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar vice-
preşedinte este Vitalie Marinuţă, ministrul Apărării.

Secretar al Comisiei a fost numit Dorin Panfil, şef 
al Direcţiei NATO şi cooperare politico-militară a Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Comisia are 11 membri – parlamentari, miniştri, 
procurori, reprezentanţi ai cercurilor academice şi sec-
torului neguvernamental.

Comisia va asigura implementarea în continuare a 
Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Re-
publica Moldova-NATO, va monitoriza procesul de 
implementare şi îl va informa pe Preşedinte asupra rit-
mului implementării Planului. Guvernul şi autorităţile 
administraţiei publice vor prezenta Comisiei naţionale 
informaţiile necesare şi îi vor acorda asistenţă multila-
terală pentru desfăşurarea activităţii.

(Aleksandr Ivanovici Herzen)„Respectul pentru adevăr reprezintă începutul înţelepciunii”.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Premiul naţional pentru 
justiţie în lume 2009 a fost acordat 

Consiliului Europei

Guvernul îngrijorat de numărul 
mare de cazuri de trafic de fiinţe umane 
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Flashu

Primul tur al alegerilor 
prezidenţiale a eşuat. Singu-
rul candidat la funcţia de pre-
şedinte al R. Moldova, Mari-
an Lupu, a acumulat doar 53 
de voturi din cele 61 necesare 
pentru alegerea şefului statu-
lui. PCRM a părăsit sala de 
şedinţe. 

Pe ultima sută de metri, li-
derul democrat a încercat să-i 
convingă pe foştii săi colegi 
de partid să-l voteze. 

„Stimaţi colegi din fracţi-
unea parlamentară a PCRM, 
n-am aruncat niciodată mă-
nuşa, dar am ştiut mereu să 
întind mîna. Nu am urzit pe 
la spate, dar am spus de fie-
care dată ceea ce cred direct 
în faţă. Îmi permit acum, o 
dată în plus, să evoc numele 
cetăţeanului, să vă invit direct 
să votaţi şi să vă întind mîna 
amical. Vă îndemn să proce-
daţi astăzi aşa cum vă şopteşte 
conştiinţa şi vă dictează dem-
nitatea de aleşi ai poporului”, 
li s-a adresat Marian Lupu de 
la tribuna Parlamentului. 

În timpul discursului său, 
cîteva corpuri de iluminat din 
sală s-au stins. Pretendentul 
la Preşedinţie nu s-a pierdut 
cu firea. „Fie ca în Republica 
Moldova să fie multă lumi-

Alegerea preşedintelui RM a eşuat
nă, să triumfe democraţia în 
societate, iar în clasa politică 
– interesele supreme”, a spus 
Lupu. Lumina s-a aprins, ur-
mată de aplauzele deputaţilor 
din Alianţă. 

Сomuniştii nu au fost im-
presionaţi de acest „truc” şi 
nici de discursul candidatu-
lui. „Fracţiunea parlamenta-
ră a PCRM declară că nu va 
participa la această farsă anti-
democratică – votarea pentru 
alegerea la postul de preşe-
dinte a candidatului Alianţei 
pentru Integrare Europeană”, 
a anunţat Maria Postoico, li-
derul fracţiunii. 

PCRM şi-a motivat de-
cizia prin faptul că alege-
rea lui Lupu ar însemna un 
„factor de destabilizare so-
cială, politică şi economi-
că în Republica Moldova”. 

Mai mult, comuniştii au 
anunţat că anume nevotarea 
lui Lupu reprezintă dolean-
ţa alegătorilor, expusă prin 
mai multe demersuri.

„Înaintarea la postul de 
preşedinte a unui singur can-
didat, consolidat, din partea 
AIE, este privită de către 
PCRM drept o tentativă de 
instaurare definitivă în Repu-
blica Moldova a unui regim 

de dictatură antisocială şi 
antieuropeană de dreapta”, a 
mai spus Postoico. 

Imediat ce aceasta şi-a 
terminat discursul, comuniştii 
au părăsit sala de şedinţe. 

După procedura de 
vot, Comisia specială a 
anunţat că din cele 101 
de buletine pregătite, 
au fost utilizate doar 53 
– toate valabile, inclu-
siv cel ridicat de însuşi 
candidatul Lupu, însă 
insuficiente pentru ale-
gerea lui în funcţia de 
preşedinte. 

Deputaţii coaliţiei 
majoritare au decla-
rat că Lupu va rămî-
ne candidatura AIE 
şi pentru alegerile 
prezidenţiale repeta-
te, care urmează a fi 

organizate în maxim 30 de 
zile. Potrivit preşedintelui 
comisiei speciale pentru 
alegerea preşedintelui ţării, 
Ion Pleşca, în cazul în care 
şi alegerile repetate eşuea-
ză, va avea loc dizolvarea 
Parlamentului, însă nu mai 
devreme de 16 iunie 2010, 
la un an de la dizolvarea 
Parlamentului precedent.

S. C.

Procuratura Generală a evaluat activitatea de urmărire pe-
nală sub aspectul combaterii traficului de persoane.

Astfel, în decursul a 10 luni 2009 în republică au fost înre-
gistrate 452 de infracţiuni ce se referă la categoria respectivă, 
dintre care: 

– trafic de fiinţe umane – 172 (cu 14% mai puţin faţă de 
perioada analogică a anului trecut) ; 

– trafic de copii – 36 (-7%); 
– scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 18 (+63%); 
– proxenetism – 130 (-3%);
– organizarea migraţiei ilegale –  96 (-5%). 
În aceeaşi perioadă au fost trimise în judecată pentru exa-

minare în fond 266 cauze penale, dintre care: 
– 88 cauze penale cu privire la infracţiunea de trafic de fi-

inţe umane; 
– 19 – trafic de copii; 
– 10 –  scoaterea ilegală a copiilor din ţară; 
– 97 –  proxenetism; 
– 52 – organizare a migraţiei ilegale. 
În 10 luni de anului curent instanţele de judecată au înche-

iat examinarea a 167 cauze penale din categoria traficului de 
persoane, în privinţa a 207 inculpaţi, inclusiv: 

Rezultate în combaterea traficului de persoane
– 47 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privin-

ţa a 60 de inculpaţi, 
– 4 cauze penale privind traficul de copii în privinţa a 4 

persoane, 
– 77 cauze penale de proxenetism în privinţa a 93 persoa-

ne, 
– 29 cauze de organizare a migraţiei ilegale în privinţa a 

37 persoane, 
– 7 cauze de scoatere ilegală a copiilor din ţară în privinţa 

a 10 persoane 
– 3 cauze de organizare a cerşetoriei în privinţa a 3 per-

soane.
Din cele 207 persoane inculpate au fost pronunţate sen-

tinţe de condamnare în privinţa a 186 persoane, în privinţa 
a 15 persoane – sentinţe de încetare, iar 6 persoane au fost 
achitate. 

Nefiind de acord cu sentinţele adoptate de instanţele de ju-
decată, procurorii au înaintat 41 apeluri prin care au solicitat 
casarea hotărîrilor ilegale şi netemeinice.

Procuratura Generală sistematizează şi evaluează în per-
manenţă informaţiile privind starea urmăririi penale pe cauzele 
ce ţin de traficul de persoane.

Cei 45 de deţinuţi minori 
de la Penitenciarul nr. 2 din 
Lipcani sînt instruiţi profesi-
onal în domeniul tîmplăriei, 
construcţiilor şi lemnăriei. 
Minorii, condamnaţi pentru 
infracţiuni de gravitate di-
ferită, susţin că le va prinde 
bine pe viitor meseriile pe 
care le deprind la închisoare. 

Şcoala profesională nr. 5 
în care studiază deţinuţii are 
cadre didactice pentru cele 
trei clase de a VI-a,  a  VII-a 
şi a VIII-a. Iurie Furmuza-
che, şef interimar al peni-
tenciarului, a declarat  că 
vîrstele elevilor sînt diferite. 
Repartizarea în clase depin-
de de cunoştinţele pe care le 
deţin condamnaţii. 

Nicolae, din Făleşti, are 
19 ani. În 2008 a fost con-

damnat la 8 ani privaţiune de 
libertate pentru omor, dar va 
mai face doar un an de închi-
soare şi va fi eliberat. „Cînd mă 
eliberez, vreau să-mi găsesc de 
lucru. Am o fetiţă de doi ani  şi 
jumătate şi trebuie să-mi în-
treţin familia, vreau o familie 
unită. Sper să nu mai ajung pe 
aici, nu este pentru mine aici. 
Vreau un serviciu, să fiu acasă 
lîngă părinţi, soţie şi copil. Aici 
m-au învăţat construcţia şi îmi 
va prinde bine cînd voi ieşi”, 
spune Nicolae. 

Alexei are 18 ani, a fost 
condamnat la 3 ani şi jumă-
tate de închisoare pentru că a 
luat fără voie două biciclete 
din ograda bunicii. „Lucrez 
aici în toate domeniile, ştiu 
construcţia de la treisprezece, 
după eliberare doresc să merg 

să-mi văd familia şi să-mi gă-
sesc un loc de muncă”, măr-
turiseşte Alexei. 

Tamara Plămădeală, avo-
catul copilului, a vizitat de-
ţinuţii la penitenciar. „Tine-
rii s-au plîns pe faptul că în 
procesul de urmărire penală 
au fost supuşi torturii din par-
tea colaboratorilor de poliţie. 
„Mă întreb de ce cînd se in-
vestighează astfel de cazuri 
nu sînt crezuţi copiii, ci doar 
colaboratorii de poliţie”, a 
subliniat Tamara Plămădeală. 

Ea a mai spus că va re-
comanda Baroului avocaţi-
lor să analizeze serviciile de 
avocatură prestate, în special 
în cazuri în care sînt impli-
caţi minori. „Avem nevoie 
de avocaţi specializaţi în do-
meniul protecţiei drepturilor 

copiilor, chiar şi judecători 
specializaţi”, a spus Tamara 
Plămădeală. 

Şeful interimar al peniten-
ciarului, Iurie Furmuzache, 
afirmă că 30 % dintre con-
damnaţi sînt recidivişti. Sînt 
şi dintre cei care îşi schim-
bă comportamentul în bine. 
„Acum sînt mai puţini con-
damnaţi. Erau în jur de 80, 
amnistia a salvat pe mulţi”, a 
comunicat Iurie Furmuzache. 

Potrivit datelor De-
partamentului Instituţiilor 
Penitenciare, numărul per-
soanelor minore deţinute în 
penitenciarele din ţară, la 1 
octombrie, era de 83 persoa-
ne. În baza Legii cu privire 
la amnistie, pînă la 1 ianua-
rie 2009 au fost eliberaţi de 
pedeapsă 74 de minori. 

Alianţa pentru Integrare Europeană 
doreşte modificarea Constituţiei
Alianţa pentru Integrare Europeană îşi propune modificarea 

Constituţiei, în perioada următoare, pentru a găsi o soluţie de 
evitare a blocajului în alegerea şefului statului. Poziţia a fost ex-
pusă de către liderii AIE în cadrul unei emisiuni televizate. 

Marian Lupu, preşedinte PDM, a declarat că ,,va trebui să 
organizăm un referendum Constituţional”, unde ,,poporul va 
spune ce doreşte, iar clasa politică va trebui să se conformeze 
acestei poziţii”. La rîndul său, Vlad Filat, preşedinte PLDM, a 
declarat că ,,este singura Constituţie a ţărilor din regiune care nu 
a fost supusă votului cetăţenilor”. ,,Vom rezolva problema ale-
gerii şefului statului acum. Dar, ce facem peste cîţiva ani? Iarăşi 
vom nimeri în blocaj? E cazul să facem modificările necesare, 
pentru a avea o Constituţie funcţională”, a mai precizat Filat. 

De asemenea, Mihai Ghimpu, preşedinte PL, a subliniat că 
urmează să aibă loc discuţii ca să se decidă ce fel de republică îşi 
doresc: ,,prezidenţială, semiprezidenţială sau parlamentară”.

Moldovenii vor în Uniunea Europeană, 
nu însă şi în NATO
Cel puţin aşa arată un sondaj realizat de IMAS. Potri-

vit acestuia, peste 60 la sută din populaţie este pentru ade-
rarea Moldovei la UE, şi doar 26 de procente din cetăţeni 
susţin o eventuală intrare a ţării în NATO. Dacă duminica 
viitoare ar avea loc un referendum, peste 60 la sută dintre ce-
tăţenii moldoveni ar vota pentru integrarea Republicii Mol-
dova în Uniunea Europeană, şi doar 12 procente ar fi contra. 
Indecişii reprezintă 17 la sută, iar ceilalţi au răspuns că nu vor 
participa sau au refuzat să spună.

În ceea ce priveşte aderarea Republicii Moldova la NATO, 
doar 26 la sută dintre respondenţi sînt pentru, iar 37 împotrivă. 
Ceilalţi sînt indecişi sau nu ar participa la referendum.

Sondajul a fost realizat de IMAS în perioada 11-29 octom-
brie 2009, pe un eşantion de 1700 de persoane, avînd o marjă de 
eroare de 3 procente. Este primul sondaj realizat după alegerile 
parlamentare.

Traficul de fiiniţe umane  discutat 
la consultările consulare moldo-turce
La Chişinău, s-au desfăşurat consultări consulare moldo-tur-

ce. Principalele subiecte abordate au vizat aspecte ale activităţii 
misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două ţări, realizarea 
Acordului consular bilateral, implementarea prevederilor Acor-
dului cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială 
şi penală, aplicarea regimului de vize şi perspectivele de com-
pletare a cadrului juridic bilateral cu relevanţă pentru domeniul 
consular.

Partenerii turci şi-au exprimat disponibilitatea de a examina 
propunerile înaintate de partea moldovenească privind semnarea 
unui acord bilateral în domeniul securităţii sociale şi colaborării 
în domeniul migraţiei. De asemenea, părţile au reiterat necesi-
tatea continuării dialogului cu privire la facilitarea călătoriilor 
cetăţenilor ambelor state, inclusiv prin definitivarea negocierilor 
pe marginea Acordului interguvernamental moldo-turc privind 
facilitarea procedurilor de viză. Cu titlu special, au fost discutate 
subiectele ce ţin de combaterea migraţiei ilicite şi a traficului 
de fiinţe umane, fiind identificate mecanismele necesare pentru 
eficientizarea conlucrării în acest domeniu între structurile de 
drept ale Republicii Moldova şi Republicii Turcia.

Guvernul va majora impozitele pentru 
jocurile de noroc şi va perfecţiona siste-
mul de finanţare a lucrărilor rutiere
Comitetul interministerial de planificare strategică consideră 

necesară majorarea cotei pe venit din cîştigurile obţinute de la 
jocurile de noroc pînă la 18% şi dublarea taxei pentru eliberarea 
licenţei în domeniul jocurilor de noroc. Despre aceasta s-a dis-
cutat marţi seara la şedinţa Comitetului, condusă de prim-minis-
trul Vlad Filat.

Serviciul de presă al Guvernului a relatat că la şedinţă a fost 
luată hotărîrea de a „asigura fluxul adecvat şi constant al mijloa-
celor în Fondul rutier şi de a perfecţiona sistemul de finanţare a 
lucrărilor rutiere”.

Participanţii la şedinţă au mai decis modificarea Titlului IX 
al Codului fiscal în vederea achitării taxelor rutiere în două tran-
şe pentru toţi transportatorii. În opinia Comitetului, acest lucru 
va diminua presiunea fiscală asupra agenţilor economici din do-
meniul respectiv la începutul anului, cînd veniturile sînt mici.

Prim-ministrul a cerut urgentarea lucrului asupra modifică-
rilor la Legea bugetului de stat pentru anul curent, precum şi a 
lucrului asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru 2010.

Linia fierbinte pentru exogerarea 
preţurilor la medicamente
CCCEC a iniţiat o Linie fierbinte, 257257, la care pot fi re-

clamate cazurile de majorare excesivă a preţurilor la medica-
mentele de primă necesitate, dar şi alte semnale de abuzuri care 
vizează comercializarea produselor farmaceutice. 24 din 24 de 
ore, la Centru este în serviciu o echipă mobilă de specialişti gata 
să reacţioneze la sesizările cetăţenilor.

Deţinuţii minori de la penitenciarul din Lipcani sînt instruiţi profesional
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Evenimentele din 6-7 
aprilie şi cele ce au urmat 
continuă să bulverseze opinia 
publică. „Cu toate că s-a vor-
bit foarte mult despre ceea 
ce s-a întîmplat şi au fost 
semnate şi cîteva documente 
importante, subiectul dat încă 
nu s-a epuizat. Cu cît trece 
mai mult timp de atunci, cu 
atît actualitatea acelor eveni-
mente creşte”. Astfel şi-a în-
ceput discursul Ion Manole, 
preşedintele asociaţiei „Pro-
mo-LEX” în cadrul lansării 
studiului „Drepturile omului 
şi instituţiile democratice în 
perioada postelectorală în 
Moldova, 6 aprilie - 1 iulie 
2009”. În acest context, el a 
menţionat că este necesară 
identificarea şi sancţionarea 
persoanelor vinovate şi res-
tabilirea încrederii opiniei 
publice în structurile statului 
de drept.

 În scopul elucidării eve-
nimentelor de după alegeri, a 
fost instituită Comisia parla-
mentară de anchetă din care 
fac parte şi trei organizaţii 
nonguvernamentale. Vitalie 
Nagacevschi, preşedintele 
comisiei, a făcut un apel pu-
blic către toate persoanele ce 
dispun de informaţii referi-
toare la zilele de 6 şi 7 aprilie 
şi cele ulterioare şi către au-
torităţile centrale implicate, 
solicitînd date ce ar contri-
bui la desfăşurarea anchetei. 
De asemenea, el a solicitat 
ajutorul organizaţiilor inter-
naţionale. Totodată, Valeriu 
Ghileţchi, membru al comi-
siei de anchetă, a relevat că 
oricare altă asociaţie obşteas-
că poate să-şi aducă contribu-
ţia la dezvăluirea cauzelor şi 
consecinţelor protestelor din 
primăvară. Totuşi Vitalie Na-
gacevschi a ţinut să precizeze 
că scopul Comisiei este de a 
elucida evenimentele care au 

(ne)Respectarea drepturilor omului în perioada postelectorală
(6 aprilie-1 iulie 2009)

avut loc şi de a constata pres-
taţia autorităţilor. Aceasta va 
formula recomandări, dar nu 
se va substitui activităţii or-

ganelor de urmărire penală.
 Studiul cuprinde patru 

teme importante care re-
flectă situaţia în perioada 6 
aprilie-1 iulie 2009: Liber-
tatea întrunirilor, Siguranţa 
persoanei şi dreptul de a nu 
fi supus torturii, Libertatea 
mass-media şi Funcţiona-
rea instituţiilor democratice: 
Parlament, Executiv, Puterea 
judecătorească.

 Alexandru Postică, di-
rector executiv al Asociaţiei 
„Promo-LEX”, a comunicat 
că la capitolul dreptul la în-
trunirile publice, Republica 
Moldova mai are multe res-
tanţe, iar normele juridice 
în acest domeniu conţin nu-
meroase lacune şi lasă loc 
interpretărilor. Astfel, legea 

stabileşte doar răspunderea 
organizatorilor şi a partici-
panţilor , iar responsabilitatea 
colaboratorilor de poliţie este 

apreciată superficial. În plus, 
nu sînt stabilite exact limite-
le atribuţiilor şi drepturilor 
autorităţilor publice locale şi 
nu este indicată posibilitatea 
încasării prejudiciilor morale 
şi materiale pentru acţiunile 
acestora sau ale poliţiei.

 Cît priveşte libertatea şi 
siguranţa persoanelor, reali-
tatea din perioada respectivă 
a demonstrat că principiile 
statului de drept sînt încă 
foarte firave. S-a constatat că 
organele de drept au atacat 
ilegal şi disproporţionat pro-
testatarii paşnici, persoanele 
reţinute au fost maltratate, 
detenţia s-a petrecut în con-
diţii inumane şi degradante, 
iar factorii de decizie au to-
lerat şi chiar au acoperit fe-

nomenul aplicării torturii. De 
asemenea, au fost tergiversa-
te procedurile de investigare 
şi respinse arbitrar plîngerile 

depuse de către victime sau 
avocaţii acestora. În vederea 
prevenirii şi neadmiterii pe 
viitor a unor astfel de situa-
ţii, reprezentanţii societăţii 
civile au înaintat comisiei de 
anchetă un set de recoman-
dări, printre care: funcţiona-
rea transparentă şi obiectivă, 
implicarea specialiştilor in-
ternaţionali în investigarea 
cauzelor, stabilirea adevăru-
lui. Recomandări au fost for-
mulate şi pentru organele de 
drept şi autorităţile publice 
locale.

 Capitolul Libertatea 
mass-media şi libertatea de 
exprimare prezintă rezulta-
tele monitorizării şi evaluării 
modului în care instituţii-
le audiovizuale din RM au 

reflectat protestele din 6 şi 
7 aprilie 2009. La baza ra-
portului stă monitorizarea a 
şapte posturi de televiziune: 
Moldova 1, Prime Tv, NIT, 
EU Tv, PRO Tv, TV 7 şi 
N4. Reportajele şi emisiuni-
le acestora au fost analizate 
din perspectiva imparţialită-
ţii, corectitudinii, respectării 
prezumţiei nevinovăţiei şi a 
altor criterii. Concluziile nu 
sînt nici pe departe îmbucu-
rătoare. Petru Macovei, di-
rector executiv al Asociaţiei 
Presei Independente, a decla-
rat că în jurnalismul din RM 
lucrurile stau foarte prost, 
iar unele instituţii media au 
călcat în picioare normele de 
etică ale jurnalismului, fapt 
ce va duce inevitabil la scă-
derea încrederii populaţiei în 
reprezentanţii mass-media. 
El a mai adăugat că unele 
posturi Tv au manifestat par-
tizanat politic, promovînd o 
singură perspectivă, au utili-
zat imagini trucate sau chiar 
au instigat la ură, iar repor-
terii şi-au dat cu părerea în 
ştiri, ceea ce este inadmisibil. 
Raportul a relevat că majori-
tatea posturilor au picat testul 
de reflectare obiectivă şi pro-
fesionistă a evenimentelor. 
Totodată, s-au constatat mul-
tiple cazuri cînd jurnaliştii au 
fost împiedicaţi să-şi exercite 
meseria, unii dintre ei fiind 
bruscaţi, intimidaţi, iar alţii 
– expulzaţi din ţară. Ţinînd 
cont de faptul că presa, în 
special televiziunea, formea-
ză în mare măsură percepţia 
publicului despre realitate, P. 
Macovei consideră necesară 
promovarea unui jurnalism 
responsabil, asigurarea func-
ţionalităţii Consiliului Coor-
donator al Audiovizualului, 
consolidarea mecanismelor 
de autoreglementare. El a 
mai precizat că este foarte 

important ca mass-media să 
se debaraseze de imixtiunea 
politicului. 

 Partea finală a studiu-
lui se referă la funcţionarea 
instituţiilor ce asigură de-
mocraţia în stat, şi anume: 
Parlament, Executiv, Pute-
rea judecătorească şi Curtea 
Constituţională şi cuprinde 
un şir de recomandări în sco-
pul elucidării evenimentelor 
din aprilie. Reprezentanţii 
societăţii civile consideră 
că Parlementul, la fel ca şi 
Guvernul, trebuie să fie mai 
hotărît şi mai prompt în ac-
ţiunile sale. În acest context, 
ei se arată nemulţumiţi de 
faptul că comisia de anchetă 
a fost instituită prea tîrziu. 
Alexandru Arseni, doctor 
în drept, susţine că dacă an-
cheta se tergiversează, multe 
probe dispar, ceea ce va pre-
judicia rezultatele acesteia. 
El a constatat că la nivelul 
puterii judecătoreşti lucrurile 
nu s-au schimbat, Consiliul 
Suprem al Magistraturii nu a 
examinat niciun caz de acti-
vitate a judecătorilor. Totuşi 
s-au produs unele modificări 
la Curtea Constituţională. 
Aceasta a devenit mai opera-
tivă, iar deciziile luate nu mai 
au un caracter vădit politic. 
La fel, s-a activizat şi Consi-
liul Ştiinţific Consultativ de 
pe lîngă curte. Totodată, este 
imperios necesară stabilirea 
unor soluţii ce ar eficientiza 
funcţionarea actualelor insti-
tuţii democratice. 

 Studiul a fost lansat 
miercuri, 11 noiembrie 2009, 
de către Asociaţia „Promo-
LEX”, cu suportul financiar 
al Black Sea Trust for Regi-
onal Cooperation. 

Lilia STRÎMbANU,
Facultatea „Jurnalism şi 

Ştiinţe ale  Comunicării”, 
USM

Viceministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, Natalia Gherman a 
fost desemnată drept negociator-şef din 
partea R. Moldova al noului acord de 
colaborare cu Uniunea Europeană.

Guvernul a aprobat recent compo-
nenţa nominală a Comisiei de stat pen-
tru integrare europeană a R. Moldova.

Astfel, preşedinte al Comisiei de stat 
va fi premierul Vlad Filat, iar în calitate 
de vicepreşedinţi vor evolua vicepremi-
erul Iurie Leancă, ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene şi vi-
cepremierul Valeriu Lazăr, ministru al 
Economiei, iar secretar al comisiei va fi 
Valeriu Gheorghiu, director al departa-
mentului integrării europene din cadrul 
MAEIE, iar membri al Comisiei vor fi 
cei doi viceprim-miniştri fără portofo-
liu, Ion Negrei şi Victor Osipov, minis-
trul de stat Victor Bodiu, 13 miniştri, 
responsabili de domenii şi un vicemi-
nistru.

Comisia de stat urmează să coordoneze realizarea angaja-
mentelor care derivă din documentele şi înţelegerile moldo-
comunitare.

Comisia se va reuni o dată pe lună sau mai des, în caz de 
necesitate. În ce priveşte noul acord, Iurie Leancă a spus că, 
la începutul anului 2008, Comisia Europeană a luat decizia 

Au fost numiţi cei doi consuli 
români care vor activa la bălţi 

şi Cahul 
Guvernul României i-a numit recent pe Gentiana Serbu 

şi Dumitru-Nicanor Teculescu în funcţia de consul general 
la Cahul, respectiv Bălţi. 

Gentiana Serbu este consilier diplomatic şi a lucrat în ca-
drul Reprezentanţei României pe lîngă Uniunea Europeană 
pînă în septembrie anul acesta, iar, ulterior, la Direcţia Re-
laţii Externe-Direcţia Generală UE din cadrul Ministerului 
Afacerilor Eexterne de la Bucureşti. 

Dumitru-Nicanor Teculescu este diplomat de carieră, de-
ţinînd gradul de ministru-consilier, a fost consul general al 
României la Toronto, în perioada 2002-2008. 

„Purtatoarea de cuvînt a Guvernului român, Ioana Mun-
tean, a anunţat că cele două consulate îşi vor începe activita-
tea la începutul anului viitor. 

„Consulatele generale ale României la Balţi şi Cahul îşi 
vor începe activitatea cel mai tîrziu în luna ianuarie 2010, 
iar deschiderea lor este imperioasă, avînd în vedere intere-
sul României de a oferi servicii consulare de calitate pentru 
cetăţenii din Republica Moldova. Este vorba, în primul rînd, 
de amplificarea capacităţilor de procesare a cererilor de vize, 
asigurîndu-se astfel facilităţi suplimentare în domeniul cir-
culaţiei persoanelor”, a declarat Muntean. 

La începutul săptămînii, Ambasada României la Chi-
şinău a anunţat un concurs pentru achiziţionarea clădirilor 
care vor găzdui cele două consulate româneşti de la Bălţi 
şi Cahul.

Natalia Gherman va fi negociator-şef din partea RM
negocierii şi semnării acestuia 
cu R. Moldova, iar în noiem-
brie, Consiliul Comisarilor 
Europeni a aprobat proiectul 
mandatului de negocieri.

Noul acord va depăşi ca-
drul Acordului de Cooperare 
şi Parteneriat (ACP), care re-
glementează în prezent relaţi-
ile Moldovei cu UE, intrat în 
vigoare la 1 iulie 1998, şi va 
contribui la realizarea gradu-
ală a obiectivului de integrare 
europeană a Moldovei.

Potrivit lui Leancă, pro-
iectului mandatului permite 
negocierea articolelor, ce vor 
fi incluse în blocul politicii 
de securitate, justiţie şi afa-
ceri interne, blocul cooperării 
sectoriale şi, parţial, blocul 
economic. Deocamdată, el nu 
stipulează clar permisiunea 

de a negocia zona de liber-schimb aprofundat şi cuprinzător. 
Pentru a demara negocierile pe acest segment, Comisia Euro-
peană va beneficia de un mandat suplimentar.

În ce priveşte termenul de negociere, acesta va depinde, 
precum s-a menţionat în şedinţa guvernului, de ritmul în care 
R. Moldova va implementa reformele convenite.
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Urgentarea procesului de redobîndire a cetăţeniei române pen-
tru persoanele care au depus dosarele în anii 2002, 2003 şi 2004 
poate fi efectuată printr-o scrisoare în adresa Direcţiei Cetăţenie.

Declaraţia a fost făcută de secretarul de stat pentru relaţiile 
cu românii de pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe al 
României, Eugen Tomac.

Potrivit lui Tomac, după ordonanţa din 2002 privind blocarea 
procesului de acordare a cetăţeniei române, ,,dosarele au fost stoca-
te într-un loc în care puteau să nu mai fie găsite niciodată”. În acest 
fel, persoanele care au depus dosarele de redobîndire a cetăţeniei ro-
mâne în anii 2002-2004 au devenit victime ale acelei ordonanţe, dar 
şi ale fostului Guvern al României, care după deblocarea procesului 
de acordare a cetăţeniei a preluat actele mai proaspete, abandonîn-
du-le pe cele anterioare. Aceasta este explicaţia că persoane care au 
depus dosare în anii 2005-2008 au primit deja cetăţenia română, pe 
cînd cei care au depus dosarele în 2002-2004 l – încă nu.

Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”  este o 
instituţie de învăţămînt care se face remarcabilă 
în sistemul educaţional autohton nu doar prin 
tradiţii curriculare şi extracurriculare variate,  
ci şi prin promovarea insistentă a valorilor şi 
principiilor democratice atît de necesare unei 

societăţi cu vădite aspiraţii de integrare euro-
peană precum este comunitatea în care trăim. 

Recent, acest templu al cunoştinţelor a fost 
gazda unui eveniment educaţional de nivel in-
ternaţional, prilejuit de participarea sa în cadrul 
Programului ACES – 2009 (Academia Şcolilor 
Central-Europene) din care fac parte 15 state 
europene: Austria, Albania, Bosnia şi  Herze-
govina, Bulgaria, Croaţia, Cehia,  Ungaria,  

Kosovo,  România, Macedonia, Muntenegru, 
Serbia,  Slovacia şi Slovenia. Programul a fost 
creat la iniţiativa Fundaţiei ERSTE şi  coordo-
nat de către Centrul Intercultural de la Viena.

Este pentru prima dată cînd ţara noastră, 
alături de România şi Croaţia, ia parte, în cali-
tate de membru şi partener, la un asemenea pro-
gram, prin intermediul căruia se creează parte-
neriate şcolare între instituţii de învăţămînt din 
statele participante.

Caracteristic pentru acest program este fap-
tul că, prin intermediul lui, în fiecare an se lan-
sează proiecte cu diverse tematici. Iar genericul 
proiectului lansat recent „Tinerii europeni îşi 
construiesc viitorul”  pare că este pentru soci-
etatea noastră mai actual ca oricînd, deoarece 
vizează promovarea drepturilor omului, în spe-
cial ale copilului, cooperarea şi dialogul inter-
cultural de calitate, prin racordarea la valorile 
prodemocratice  ale politicii educaţionale de 
integrare europeană – aspecte care încă ne mai 
dor. 

La eveniment au fost prezenţi: managerul 
de proiect ACES, Reinhard Eckert, reprezen-
tanţi ai Ministerului Educaţiei al Republicii 
Moldova (Valentin Crudu, consilierul ministru-
lui Educaţiei, doamnele Victoria Isac şi Ludmi-
la Pavlov, colaboratori ai ministerului Educaţi-
ei), reprezentanţi ai societăţii civile antrenaţi în 
domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor 

 

Împreună pe Aleea democraţiei şi a respectării drepturilor omului
fundamentale ale omului (Asociaţia obştească 
Amnesty International Moldova, Comitetul 
Helsinki pentru Drepturile Omului din Repu-
blica Moldova), profesori şi elevi din ţară, dar 
şi oaspeţi de peste hotare.

„În cadrul acestui proiect, în care o impor-

tanţă deosebită îi revine respectării dreptului 
copilului la opinie, avem planificată desfăşura-
rea a mai multor activităţi cu caracter educa-
ţional, printre care: dezbaterea în format Karl 
Popper – o dezbatere de foarte mare succes în 
Europa, pe care încercăm să o promovăm şi la 
noi; un work-shop în care vom elabora printr-o 
metodă foarte creativă cartea „Curcubeul copi-
lăriei” şi inaugurarea unei alei a drepturilor co-

pilului, ca să atragem atenţia opiniei publice cît 
de important este acest lucru pentru Republica 
Moldova, pentru perspectiva sa de integrare eu-
ropeană, nemijlocit pentru fiecare cetăţean. 

Prin eforturi comune, vrem să realizăm lu-
cruri frumoase şi sperăm ca tradiţia pe care o 
promovăm aici să prindă rădăcini”, a subliniat 
Natalia Grîu, profesoară de limbă şi literatură 
română în cadrul Liceului „Gh. Asachi”, coor-
donator de proiect. 

Făcînd referire la importanţa evenimentu-
lui, Teodor Cârnaţ, director executiv în cadrul 
Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului  
din Republica Moldova, a remarcat că dialogul 
intercultural promovat în cadrul proiectului  
oferă oportunitatea de a vorbi despre democra-
ţie, despre drepturile omului, despre schimbul 
de experienţă în acest domeniu,  ceea ce poate 
fi calificat drept un pas important întreprins de 
către societatea noastră spre mult rîvnita inte-
grare europeană.

„Obiectivele acestui proiect nu sînt altce-
va decît cunoaşterea standardelor europene în 
domeniul drepturilor omului, inclusiv a drep-
turilor copilului. Studiind aceste standarde, 
care sînt implementate  în statele participante 
în cadrul acestui program prin intermediul in-
stituţiilor şcolare, le vom putea implementa cu 
succes şi la noi, ca, în final, să ne bucurăm  de 
o societate democratică, pentru că numai prin 

intermediul democraţiei drepturile omului sînt 
garantate. Astfel, aceste două valori supreme 
ale omenirii devin interdependente şi, pentru ca 
să le obţinem, trebuie să luptăm acerb”, a mai 
menţionat T. Cârnaţ.

Întrebat fiind ce drepturi li se încalcă cel 
mai frecvent copiilor din societatea noastră, 
specialistul în domeniu a specificat, în primul 
rînd, dreptul la opinie, dreptul de a nu fi supus 
abuzurilor, inclusiv abuzurilor sexuale, dreptul 
la educaţie, dreptul de a-şi alege religia etc.  

În acest context, Victor Suruceanu, direc-
tor executiv al Amnesty International Moldo-
va, a evidenţiat necesitatea unei colaborări cu 
Ministerul Educaţiei în vederea introducerii în 
programul de studii a obiectului „Drepturile 
omului”.

Totodată, Natalia Bulat, director adjunct 
al Liceului „Gh. Asachi”, manager de proiect, 
a precizat că obiectivul acestui proiect – pro-
movarea valorilor democratice şi a drepturilor 
omului – se va axa nu doar pe propagarea sau 
cunoaşterea lor teoretică, ci şi pe implemen-
tarea în practică, ceea ce va genera instituirea 
unui sistem de protecţie pentru copii.

În aria preocupărilor de ridicare a nivelului 
de cultură juridică şi promovare a drepturilor 
copilului se înscrie şi inaugurarea Aleii drep-

turilor copilului, care a conferit evenimentului 
o semnificaţie pe cît de interesantă, pe atît de 
necesară. Astfel, graţie Primăriei municipiului 
Chişinău, care a acordat spaţiu în cadrul  parcu-
lui „La izvor” şi Asociaţiei „Spaţii verzi”, elevii 
de la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” au plantat 
30 de pomi, fiecare pom avînd semnificaţia 
unui drept al copilului.

„Ideea inaugurării acestei alei s-a născut 
în urma unor constatări care ne îngrijorează şi 
care ne motivează pe deplin să luăm atitudi-
ne, deoarece nu puţine sînt situaţiile  în care 
copiii nu-şi cunosc drepturile. Ne-am gîndit 
că această acţiune ar fi un mijloc interesant de 
propagare a drepturilor pe care le deţin copiii 
şi pe care trebuie să le cunoască pentru a şti 
cum să le apere. Am implicat în această acti-
vitate  chiar şi copii din clasele mici care au 
încercat astfel să-şi cunoască şi să-şi promo-
veze drepturile.

Ne-am dorit  ca pomii care vor reprezenta 
drepturile copilului să fie anume stejari – sim-
bol al durabilităţii, vigurozităţii, al puterii şi al 
longevităţii, la fel cum ar trebui să fie drepturile 
copilului”, a menţionat Angela Cutasevici, di-
rector adjunct al Liceului „Gh. Asachi”, coor-
donator de proiect.

Cei mici au impresionat nu doar prin entuzi-
asmul cu care şi-au exprimat dorinţa de a fi res-
pectaţi, ci şi prin modul original de a fi remar-
caţi. Pe parcursul acestei activităţi ei au purtat 
tricouri albe, simbol al inocenţei şi purităţii, pe 
care aveau imprimate cîte un drept, pe care l-au 
promovat cu cea mai mare responsabilitate. De 
asemenea, ei au promis că vor îngriji de copă-
ceii plantaţi sesizînd astfel importanţa promo-
vării, esenţei evenimentului organizat.

În concluzie, un lucru rămîne cert: copiii 
sînt viitorul acestei societăţi, iar prosperarea şi 
buna funcţionare a ei nu pot fi realizate decît 
prin instituirea unei ferme democraţii în care 
respectarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului să constituie o indispensa-
bilitate pentru care atît profesorii, cît şi elevii 
din cadrul Liceului Teoretic „Gh. Asachi” s-au 
pronunţat dintotdeauna în cel mai insistent şi 
mai democratic mod.

Irina bUREA,
Cornelia SAMSON

Eugen Tomac avertizează că cetăţenii R. Moldova care au depus 
dosarele în anii 2002-2004 nu trebuie să apeleze la intermediari, 
care percep taxe de pînă la 500 euro pentru a oferiri consultaţie şi a 
,,urgenta” procesul de redobîndire a cetăţeniei române.

Secretarul de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni 
de la MAE sugerează persoanelor care aşteaptă 6-7 ani redobîn-
direa cetăţeniei române să se adreseze cu o scrisoare la Direcţia 
Cetăţenie a Ministerului Justiţiei al României, care va prelua 
dosarul şi, în termen de pînă la două luni, va fi obligată să dea 
răspuns la solicitare. În felul acesta dosarul va reapărea în aten-
ţia angajaţilor Direcţiei Cetăţenie, care, în mod obligatoriu, îl 
vor repune pe rol, afirmă Eugen Tomac.

Solicitarea urmează a fi expediată la adresa str. Sandor Pe-
tofi nr. 47, sector 1, Bucureşti, Direcţia Cetăţenie.

Urgentarea redobîndirii cetăţeniei române se poate face cu o scrisoare la Direcţia Cetăţenie
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Tinînd cont de evoluţiile politi-
ce, economice şi sociale şi dorind, în 
acelaşi timp, să răspundă aspiraţiilor 
europenilor, şefii de stat şi de guvern 
au decis asupra unor noi reguli refe-
ritoare la amploarea şi modalităţile 
acţiunii viitoare a Uniunii. Acestea 
au fost obiectivele şi factorii pre-
mergători care au dus la semnarea 
Tratatului de la Lisabona la 13 de-
cembrie 2007. Procesul de ratificare 
a tratatului suferise un blocaj, aces-
ta neintrînd în vigoare la 1 ianuarie 
2009, după cum este stipulat în pri-
ma parte a articolului 6 din Tratat. 
Este de menţionat faptul că membri 
ai grupurilor politice din Parlamen-
tul European (europarlamentari), 
dar şi state în parte şi-au exprimat 
dezacordul asupra tratatului dat. Ul-
timul stat care a depus instrumentul 
de ratificare este Cehia. 

La Consiliul European de la 
Bruxelles, liderii UE au convenit să 
acorde Republicii Cehe o derogare 
de la Carta Drepturilor Fundamenta-
le a Uniunii Europene, la fel ca şi în 
cazul Poloniei şi al Regatului Unit. 
Preşedintele Cehiei, Václav Klaus, 
a semnat Tratatul după ce Curtea 
Constituţională a declarat că dispo-
ziţiile sale nu intră în contradicţie 
cu prevederile Constituţiei cehe.  În 
consecinţă, Tratatul ar putea intra în 
vigoare cel mai devreme în luna de-
cembrie.

Uniunea Europeană prin prisma Tratatului de la Lisabona 
şi conotaţiile asupra Politicii de Vecinătate

Respectiv, sîntem în prezenţa 
unui puzzle complet, odată cu sem-
narea sa de către preşedintele ceh, 
Václav Klaus. Republica Cehă ur-

mează să-şi depună instrumentele 
de ratificare în Italia – statul depo-
zitar al acestora. Dacă depunerea se 
va face în cursul lunii noiembrie, în 
conformitate cu articolul 6 al Tra-
tatului de la Lisabona, Tratatul va 
intra în vigoare la 1 decembrie sau, 
mai bine zis, prima zi a lunii care 
urmează depunerii instrumentului 

de ratificare de către statul semna-
tar care îndeplineşte ultimul această 
formalitate. Preşedinţia suedeză ar 
putea convoca un summit european 

pentru a pregăti 
punerea în apli-
care a Tratatu-
lui.

Ce aduce 
nou Tratatul de 
la Lisabona? 

Tratatul de 
la Lisabona va 
realiza impor-
tante schimbări 
pe plan insti-
tuţional, după 
cum urmează:
w rotaţia 

semestrială va 
continua pen-
tru preşedinţia 
consiliilor de 
miniştri;
w tratatul 

prevede crearea 
unei funcţii de 

preşedinte stabil al Consiliului Eu-
ropean, desemnat pentru un mandat 
de 2 ani şi jumătate şi care poate fi 
reînnoit o singură dată;
w ministrul de Externe, post 

nou, va putea reprezenta Uniunea 
Europeană pe plan internaţional;
w noul tratat elimină posibilita-

tea de veto la nivel naţional, intro-

ducînd decizii luate prin majoritate 
calificată;
w regula unanimităţii se va 

aplica pentru politică externă, fisca-
litate, politică socială sau revizuirea 
tratatelor;
w noul sistem de vot pentru 

luarea deciziilor se vrea mai clar şi 
echitabil; o decizie prin majoritate 
calificată va fi adoptată dacă va ob-
ţine sprijinul a 55% din state (15 din 
27) reprezentînd 65% din populaţia 
Uniunii Europene, ceea ce acordă 
mai multă putere de decizie ţărilor 
cu o populaţie mai numeroasă;
w tratatul conferă Parlamentu-

lui European, singura instituţie a UE 
aleasă de cetăţeni, puteri de codeci-
zie reale, alături de statele membre, 
în numeroase domenii precum agri-
cultura, pescuitul, problemele refe-
ritoare la poliţie şi justiţie;
w Tratatul de la Lisabona pre-

vede un mecanism de iniţiativă 
populară, în virtutea căruia un text 
semnat de un milion de cetăţeni poa-
te  „invita” Comisia Europeană să 
„înainteze” o propunere legislativă;
w Tratatul de la Lisabona in-

troduce posibilitatea unei ţări de a 
părăsi Uniunea Europeană în condi-
ţii care urmează să fie negociate cu 
partenerii săi.

Totuşi, ceea ce contează pen-
tru Republica Moldova şi alte sta-
te interesate în aderarea la UE este 

faptul dacă noul tratat aduce sau nu 
implicaţii asupra Politicii de Vecină-
tate a UE, respectiv şi asupra Parte-
neriatului Estic unde este inclusă şi 
Republica Moldova. Ţinînd cont de 
faptul că obiectivul principal al PEV 
este împărţirea beneficiilor aduse 
de extinderea UE din 2004 cu ţările 
sale vecine şi un alt obiectiv fiind cel 
stabilit prin Strategia Europeană de 
Securitate din 2003, şi anume creşte-
rea securităţii în vecinătatea Uniunii 
extinse, precum şi de faptul că totuşi 
Comisiei Europene, ca promotoare 
a politicilor, inclusiv a politicii de 
vecinătate nu i-au fost aduse schim-
bări structurale şi funcţionale care ar 
influenţa conceptul iniţial stabilit al 
Parteneriatului Estic, putem afirma 
cu certitudine că politica de vecină-
tate în est a Uniunii Europene îşi va 
păstra sensul. Succesul parteneriatu-
lui va depinde în mare parte de vo-
inţa statelor de a se angaja în acţiu-
nile prevăzute de parteneriatul estic. 
Programul „Parteneriatul Estic” este 
prevăzut pentru şase ţări vecine ale 
Uniunii Europene: Moldova, Azer-
baidjan, Armenia, Ucraina şi Belarus. 
Pentru realizarea acestui program, 
UE va acorda ţărilor vecine 600 mln 
de euro în perioada 2009-2013.

Vadim VIERU, 
Facultatea de Drept, anul III, 

Universitatea de Stat 
din Moldova

Democratizarea vieţii pu-
blice implică nemijlocit edifi-
carea unui stat bazat pe drept, 
în care respectarea drepturilor 
omului constituie o indispen-
sabilitate.

Or, existenţa fenomenului 
torturii reprezintă încălcarea 
flagrantă a drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale 
omului, fapt ce poate fi consi-
derat un vădit şi direct pericol 
pentru evoluţia aspiraţiilor 
democratice şi integraţioniste 
ale societăţii noastre.  

În acest context, la Chi-
şinău şi-a desfăşurat recent 
lucrările o masă rotundă cu 
genericul „Remedii penale 
pentru acţiuni de tortură sau 
alte tratamente şi pedepse in-
umane şi degradante”.

La eveniment au partici-
pat reprezentanţi ai procura-
turii, instanţelor de judecată, 
Ministerului Afacerilor In-
terne, autorităţilor publice şi 
organizaţiilor internaţionale, 
societăţii civile, precum şi 
avocaţi şi experţi indepen-
denţi în domeniul drepturilor 
omului din Republica Moldo-
va şi de peste hotare. 

Anatolie Munteanu, avo-
cat parlamentar, directorul 
Centrului pentru Drepturile 
Omului, a menţionat că sco-
pul acestei reuniuni constă 
în găsirea unor mecanisme 
de prevenire şi eradicare a 
fenomenului torturii în ţara 
noastră, iniţierea unui dialog 
constructiv între actorii din 
domeniu şi factorii de de-
cizie, abordarea problemei 
torturii şi analiza recomandă-
rilor făcute în această direcţie 
referitor la elaborarea unui 

plan naţional de prevenire a 
torturii în Republica Moldo-
va, astfel încît să îmbunătă-
ţim imaginea statului nostru  
în plan internaţional. 

În cadrul evenimentului 
au fost evocate standardele 
internaţionale şi regionale 
pentru remedii penale efec-
tive în cazurile de tortură şi 
modul de investigare a aces-
tor cazuri în cadrul anche-
telor de serviciu ale MAI, 
Procuraturii Generale şi de 
către instanţele de judecată. 
Discuţiile participanţilor la 
for s-au axat pe procedura şi 
componenţa examinării cazu-
rilor de tortură sau altor tra-
tamente şi pedepse inumane 
şi degradante, înregistrarea şi 
începerea urmăririi penale în 
dosarele de tortură, clasifica-
rea infracţiunilor de tortură, 
măsuri de protecţie a victime-
lor torturii, expedierea dosa-
relor în instanţa de judecată, 
precum şi evaluarea probelor 
în dosarele de tortură de către 
judecători. 

Potrivit specialiştilor, cer-
cetarea unui caz de tortură 
este una complexă ce  implică 
o abordare multilaterală şi ra-
pidă a datelor şi informaţiilor 
deţinute. 

„Investigaţia unui caz de 
tortură trebuie să corespundă 
anumitor criterii. În primul 
rînd, este vorba de criteriul 
efectivităţii şi eficienţei, ceea 
ce înseamnă că trebuie să fie 
depistat făptuitorul, iar inves-
tigaţia să fie efectuată de către 
un organ competent, indepen-
dent şi imparţial.

În cazul în care plînge-
rea este depusă şi urmărirea 

pornirii penale sau colecta-
rea probelor durează, nu mai 
putem vorbi deja despre un  
remediu efectiv în acest sens. 
Legislaţia  naţională în mare 
parte permite efectuarea aces-
tor acţiuni şi este îmbucurător 
faptul că autorităţile au lansat 
apelul către populaţie de a de-
pune plîngerile care vizează 
cazurile de tortură, însă multe 
aspecte depind de colabora-
torii organelor procuraturii 
care urmează să aplice reme-
diile antitortură prevăzute de 
legislaţie în activitatea ce o 
desfăşoară în cadrul instituţiei 
respective”, a specificat Vic-
tor Zaharia, director adjunct 
al Institutului de Reforme Pe-
nale. 

Totodată, sursa citată a 
mai relevat că în combaterea 
fenomenului torturii este ne-
cesară consolidarea eforturi-
lor autorităţilor publice dar şi 
ale societăţii civile. Pe de altă 
parte, există o multitudine de 
practici ale altor state în vede-
rea combaterii fenomenului 
torturii care pot fi implemen-
tate cu succes şi la noi. Cu 
toate acestea, nu este suficient 
a avea doar legi bune, mai sînt 
necesare şi o serie de  măsuri 
instituţionale care ar permite 
ca prevederile legale să fie 
implementate eficient.

„Atît victimele, cît şi făp-
tuitorul actului de tortură tre-
buie să beneficieze de toate 
prevederile protecţioniste ne-
cesare, astfel încît să fie asi-
gurat un proces echitabil”, a 
conchis V. Zaharia.

Potrivit specialiştilor, de 
cele mai multe ori victimele 
torturii invocă aplicarea rele-

lor tratamente în subdiviziu-
nile MAI.

La rîndul său, Valeriu 
Cerba, consilierul minis-
trului Afacerilor Interne, a 
specificat că MAI 
întreprinde măsuri 
de eradicare a fe-
nomenului torturii 
şi tratamentelor 
inumane din partea 
colaboratorilor de 
poliţie.

O atenţie prio-
ritară se acordă ni-
velului profesional 
al  colaboratorilor 
de poliţie în vede-
rea cunoaşterii şi 
respectării stricte a 
drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţenilor.

De asemenea, 
în scopul preînt-
împinării şi depis-
tării cazurilor de 
maltratare fizică şi 
psihică MAI efec-
tuează controale şi 
în cazurile în care 
sînt depistate fapte 
de excese de putere 
se iniţiază anchete care sînt 
predate organelor procuratu-
rii spre deliberare.

Pe parcusrul ultimilor 
9 luni ale anului curent, în 
privinţa colaboratorilor de 
poliţie au fost pornite 177 de 
cauze penale, dintre care 50 
pe motiv de exces de putere, 
31 pe motiv de tortură şi 5 pe 
motiv de constrîngere de a 
face declaraţii.

Făcînd referire la situaţia 
creată în mediul colaborato-
rilor MAI, Eduard Harunjen, 
procuror, şef al Secţiei con-

trol al urmăririi penale  din 
cadrul Procuraturii Generale, 
a menţionat că au fost înainta-
te demersuri către MAI, astfel 
încît poliţiştii care sînt bănuiţi 

în cauze penale să fie suspen-
daţi din fucţia pe care o deţin 
– aceasta fiind „o măsură asi-
guratorie care vine din practi-
ca internaţională ce are meni-
rea de a proteja victimele de o 
influenţă din exterior”.  

Cît priveşte tergiversarea 
urmăririi penale în cazuri-
le de tortură  E. Harunjen a 
specificat că aceasta este ca-
uzată în primul rînd de faptul 
că cei care au depus plîngeri 
din anumite motive nu s-au 
mai prezentat la organele de 
urmărire penală pentru a da 

declaraţii sau pentru a parti-
cipa la multiplele acţiuni de 
cercetare care sînt necesare în 
astfel de cauze.

În acest sens, Procuratu-
ra  Generală a făcut 
apel prin interme-
diul mijloacelor 
mass-media către 
toate persoanle care 
au avut de suferit 
de pe urma aplicării 
relelor tratamente 
să colaboreze efici-
ent  pentru a-şi re-
vendica drepturile 
şi să depună plîn-
geri.

„Problema tor-
turii trebuie conşti-
entizată la nivelul 
persoanelor de care 
depinde eradica-
rea fenomenului şi 
necesită un interes 
sporit atît din par-
tea colaboratorilor 
organelor de drept, 
cît şi a societăţii ci-
vile”, a conchis E. 
Harunjen.

E v e n i m e n t u l 
este al doilea dintr-un şir de 
mese  rotunde în domeniul 
prevenirii  torturii şi altor în-
călcări ale drepturilor omului 
în Republica Moldova orga-
nizate în cadrul proiectului 
„Prevenirea torturii”. Buge-
tul total al proiectului este de 
800 000 de euro din care 640 
000 de euro  sînt acordaţi de 
Comisia Europeană, 160 000 
de euro fiind acordaţi de către 
Programul Naţiunilor Unite  
pentru Dezvoltare  în Moldo-
va. 

Irina bUREA

Abordări privind fenomenul torturii în Republica Moldova
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

De cîţiva ani cota  mea de pămînt am dat-
o în arendă unor rude pe care ei au sădit  vie. 
La moment sînt sfătuit să iau pămîntul înapoi, 
iar rudele zic că mă dau în judecată să le întorc 
cheltuielile pentru săditul viei. Pot face lucrul 
acesta?  

Vasile Doagă, 
Străşeni 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform   Legii cu pri-
vire la arenda în agricultură, 
dacă contractul de arendă 
nu se desface prin acordul 
părţilor aceasta prevede 
modalitatea desfacerii lui 

prin instanţa de judecată, 
care, reieşind din condiţii-
le  contractului de arendă, 
va decide asupra întoarcerii 
sau nu a cheltuielilor pentru 
săditul viei. 

? M-am adresat la o întreprindere particulară 
din Chişinău cu cerere să fiu angajat la muncă, 
aflînd că aceasta dispune de locuri vacante pen-
tru specialitatea care o am. Aici m-au informat 
că e necesar să depun actele care vor pentru a 
participa la concurs. Mă interesează dacă este în 
drept angajatorul particular  să încadreze per-
soane la muncă în bază de concurs?

Vasile Guţu,
Chişinău 

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:

(noiembrie 2009,  nr. 43(302)

&

Potrivit art. 56 alin. (1) 
din Codul muncii, contractul 
individual de muncă se înche-
ie în baza negocierilor  dintre 
salariat şi angajator. Încheie-
rea acestui contract poate  fi 
precedată de circumstanţe 
specifice (susţinerea unui 
concurs, alegerea în funcţie 
etc.).

Din conţinutul normei 
juridice invocate rezultă că 
angajatorul  este în drept să 
încadreze persoane în servi-
ciu fără restricţii (liber) prin 
încheierea cu ele a contractu-
lui individual de  muncă atît 
în temeiul negocierilor ne-

mijlocite între părţi, cît şi  în 
urma concursului care devine 
o condiţie prealabilă la înche-
ierea  acestuia.

Legislaţia în  vigoare sau 
documentele de constituire ale 
unităţii pot prevedea organiza-
rea concursului şi la încheie-
rea contractului individual de 
muncă  cu însuşi conducătorul 
unităţii, situaţie reglementată 
de articolul 260 alineatul  (2) 
al Codului muncii.

Desfăşurarea concursului 
se  face, de regulă, în baza 
unui Regulament privind mo-
dul  de desfăşurare a concur-
sului.

Cum se întocmeşte un proces-verbal privind 
cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate 

temporară de muncă
APROb

Conducătorul unităţii
______________________________

(semnătura şi descifrarea semnăturii)
“___”____________200_

                Ştampila unităţii

PROCES-VERbAL nr.__
privind cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate 

temporară de muncă 

1. Denumirea unităţii (numele, prenumele, patronimicul 
angajatorului - persoană fizică) în care (la care) s-a produs
accidentul__________________________________________

1. 1 Adresa unităţii (angajatorului - persoană fizică)_____
_________________________________________________

1.2 Forul 
superior___________________________________________

1.3 Activitatea economică
_________________________________________________

1.4 Forma de proprietate
_________________________________________________

(publică, privată)
1.5 Numărul de angajaţi la unitate (angajator - persoană 

fizică)_____inclusiv___ femei
1.6 Secţia, sectorul, locul unde s-a produs 

accidentul__________________________________________
2.0 Denumirea unităţii (numele, prenumele, patronimicul 

angajatorului - persoană fizică) al  cărei (cărui) a fost/este
accidentatul________________________________________

2.1  Adresa unităţii (numele, prenumele, patronimicul angaja-
torului persoană fizică)_______________________________

3. Datele de identificare ale accidentatului: 
3.1 Numele, prenumele, 

patronimicul________________________________________
3.2 Adresa de la domiciliu

_________________________________________________
3.3 Sexul

_________________________________________________
(masculin, teminin)

3.4 Vîrsta (ani compleţi)___________________________
3.5   Funcţia, profesia, meseria

_________________________________________________
3.6 Vechimea în funcţia, profesia, meseria exercitată în tim-

pul accidentării ____________________________________
_________________________________________________

3.7 Instruirea în domeniul protecţiei muncii____________
_________________________________________________

(data, nu s-a efectuat, nu este necesar)
3.7. l Instruirea suplimentară în domeniul protecţiei mun-

cii_______________________________________________
(data, nu s-a efectuat, nu este necesar)

3.7.2 Instructajul la locul de muncă sau periodic________
_________________________________________________

(data, nu s-a efectuat)
3.8. Controlul medical
3.8.1 Controlul medical la încadrarea în muncă_________

_________________________________________________
(data, nu s-a efectuat)

3.8.2. Controlul medical 
periodic___________________________________________

(data, nu s-a efectuat, nu este necesar)

4. Data şi ora producerii accidentului_________________
5. Clasificarea accidentului _________________________

(individual, colectiv)
6. Descrierea detaliată a locului şi a circumstanţelor în care s-a 

produs accidentul___________________________________
_________________________________________________

6.1 Clasificarea circumstanţelor care au condus la produce-
rea accidentului_____________________________________ 
(cădere, prindere, lovire, strivire, explozii, incendii, atac criminal, contact cu 

curent electric etc.)
7. Cauzele producerii accidentului dependente de:
7.1 executant____________________________________

(încălcarea disciplinei de muncă şi a instrucţiunilor, 
_________________________________________________   

nefolosirea echipamentului de protecţie etc.)
7.2 mijloace de producţie__________________________

______________________________________________________________
(defecte sau imperfecţiuni ale utilajului, starea tehnică a clădirilor 

şi a drumurilor)
7.3 sarcina de muncă 

_________________________________________________
(lacune în organizarea locurilor de muncă şi a lucrurilor, 

______________________________________________________________
lacune în instruirea personalului etc.)

7. 4 mediul de muncă______________________________
(concentraţia prafului şi a gazului, temperatura, 

______________________________________________________________
umiditatea aerului, nivelul de iluminare etc.)

Diagnoza vătămării organismului____________________
______________________________________________________________

(se transcrie din certificatul eliberat de instituţia medicală)

8. Persoanele care au încălcat prevederile actelor legislative şi 
altor acte normative din domeniul muncii________________
_________________________________________________

(numele, prenumele, articolele încălcate din actele normative) 
9. Măsurile de lichidare a cauzelor de producere a acciden-

tului şi de prevenire a unor eventuale  evenimente similare: 

Nr.d/o Denumirea 
măsurilor

Termen de 
realizare

Responsabil de 
realizare

Note
  

Procesul-verbal a fost întocmit la  
„__” _____________ 200_ de către comisia de cercetare:

Preşedintele comisiei _____________________________
   (numele, prenumele)       (semnătura)

membrul comisiei _______________________________
   (numele, prenumele)       (semnătura)
membrul comisiei _______________________________

   (numele, prenumele)       (semnătura)
membrul comisiei _______________________________

   (numele, prenumele)       (semnătura)
membrul comisiei _______________________________

   (numele, prenumele)       (semnătura)

Biblioteca Publică de Drept (BPD), fili-
ală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, 
fiind o bibliotecă specializată în carte ju-
ridică, are o dublă misiune. Pe de o parte, 
ea trebuie să creeze condiţii viabile şi efi-
ciente în accesul la informaţie, să promo-
veze legislaţia în rîndurile specialiştilor şi 
al studenţilor de la facultăţile de profil, iar 
pe de altă parte, are obligaţia în facilitarea 
accesului la legislaţia autohtonă şi străină a 
cetăţeanului simplu, prin aceasta contribu-
ind la educarea unei culturi juridice gene-
rale în rîndurile populaţiei. Aceste priorităţi 
ale bibliotecii sînt menite să contribuie la 
formarea unor specialişti calificaţi în drept 
şi la cunoaşterea drepturilor fiecărui cetă-
ţean în parte.

Accesul la informaţia juridică în cadrul 

Crearea Serviciului împrumut la domiciliu – prioritate a bibliotecii Publice de Drept
bibliotecii se realizează prin diferite metode: 
lectura cărţilor în sala de lectură; consultarea 
bazelor de date care conţin legislaţia naţiona-
lă, străină şi internaţională; consultarea cata-
logului electronic partajat al bibliotecilor filia-
le din cadrul Bibliotecii Municipale; accces la 
internet, chiar şi prin intermediul serviciului 
WiFi şi întruniri, dezbateri cu specialiştii în 
drept.

Aceste forme de eficientizare a accesului 
la informaţia juridică sînt elemente caracteris-
tice ale unei biblioteci moderne, specializate, 
cum este Biblioteca Publică de Drept. Dintre 
multiple servicii prestate de BPD, un serviciu 
deosebit îl constituie împrumutul la domiciliu 
al cărţii juridice.

Crearea serviciului împrumut la domiciliu 
a fost una din priorităţile Bibliotecii Publice de 

Drept, întrucît chiar de la deschidere am fost 
permanent solicitaţi să prestăm un asemenea 
serviciu tuturor utilizatorilor. Şi iată că de la 1 
iulie 2009, biblioteca oferă cărţi la domiciliu 
tuturor, inclusiv studenţilor. 

Un element important al serviciului rămî-
ne a fi gratuitatea serviciului. Împrumutul la 
domiciliu se efectuează în baza semnării unui 
contract de comodat. Biblioteca acordă utili-
zatorilor spre împrumut cărţi, materiale video 
şi CD-uri, cu excepţia revistelor. Utilizatorii 
pot împrumuta 3 exemplare-cărţi, termenul de 
împrumut al documentelor fiind de 3 zile, care 
la solicitarea utilizatorului poate fi prelungit 
(dar nu după expirarea termenului) o singură 
dată încă pentru 3 zile.

Pentru a crea condiţii optime de utilizare 
a cărţii la domiciliu, am decis că prelungirea 

termenului poate fi efectuată prin mai multe 
modalităţi: prin telefon, sau personal la se-
diul bibliotecii.

Pentru a exclude orice ipoteză de moti-
vare ca, de exemplu – nu funcţiona telefonul 
pentru a solicita prelungirea, telefonul a su-
nat tot timpul ocupat etc. –, am decis instala-
rea unei boxe la intrarea în bibliotecă pentru 
restituirea cărţilor. Boxa oferă utilizatorului 
posibilităţi de a restitui cartea chiar şi după 
program.

Serviciul împrumut la domiciliu, pe lîngă 
calităţile deja enumerate, facilitează accesul 
în bibliotecă al mai multor persoane, întrucît 
utilizatorul, împrumutînd cartea la domici-
liu, contribuie astfel la reducerea aglomera-
ţiei din bibliotecă.

Irina MARUŞCEAC,
şef oficiu Împrumut la domiciliu,

biblioteca Publică de Drept
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea SA „Micuţul”, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 
10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218, et. 2 ) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de „Oc-
topus-Prof” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea SRL „Lorenaimpex”, pentru data de 30 noiembrie 2009, 
ora 10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 218, et. 2 ) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
SRL „Octopus-Prof” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cernenchi 
Aliona, pentru data de 4 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230 ) în calita-
te de intervenient accesoriu pe cauza civilă intentată de SRL 
„Elit Auto Diamant” către SRL „Afles-M”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Otomix–Nord”, pentru data de 9 decembrie 2009, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea SA 
„Enteh” privind încasarea sumei de 7074,46 lei. Prezenţa este 
obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în 
lipsa părţii absente.

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Perla Neagră - Tur”, pentru data 
de 2 decembrie 2009, ora 15.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în 
procesul intentat la cererea SRL „Rumitox” privind încasarea 
datoriei de 1634,4 lei, a penalităţii de 1470,96 l. Pîrîtul are 
sarcina să prezinte cel tîrziu la 2 decembrie 2009 referinţa şi 
documentele ce-i întemeiază obiecţiile sub sancţiunea exami-
nării 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 prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rodimadi & Mob”, 
pentru data de 16 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SA „PARTENER-Invest” privind 
încasarea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de nepre-
zentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Borozan Sergiu, pentru data de 24 noiembrie 2009, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Iordosopol  
Ecaterina privind restituirea datoriei contractuale.

Judecător  A. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mahu Nadejda, cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, 
str. Coşniţa nr. 12/2, apt. 1, pentru data de 9 decembrie 2009, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Mo-
rozovscaia către Mahu, Ceban privind încălcarea dreptului de 
vecinătate.

Judecător  V. braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ceban Igor cu ultimul domiciliu cunoscut în Chişinău, 
str. Coşniţa nr. 12/2, apt. 2, pentru data de 9 decembrie 2009, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Mo-
rozovscaia către Mahu, Ceban privind încălcarea dreptului de 
vecinătate.

Judecător  V. braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Usaghin Alexei cu domiciliul în Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 
71/6, apt.3, pentru data de 1 decembrie 2009, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Goncearov Andrei  privind 
repararea prejudiciului.

Judecător  N. Mazur

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Hosman Maxim, pentru data de 20 noiembrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) 
în calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantei 
Hosman Eugenia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  L. Pruteanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Corotnean Ta-
tiana, pentru data de 26 noiembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă nr.2-4192/09 la cererea C.I.A. „ASITO” SA 
privind încasarea sumei.

Judecător                                     Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Marvolsi”, pentru data de 27 noiembrie 
2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 606) în calitate de pîrît pe cauza Culicovschi Constantin 
privind executarea obligaţiilor contractuale.

Judecător                                Ghenadie Plămădeală 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
XML „Leasing” SRL, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2- 4161/09, CIA „Asito” 
către Cigolea Serghei şi XML „Leasing” SRL privind recupe-
rarea prejudiciului.

Judecător  Elena Cojocari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Casian Inna, pentru data de 1 decembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă nr. 2- 4319/09, Casian Iurie privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Elena Cojocari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Melnic Olesea, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea SC „Ameritrex-Prest” SRL.

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

Judecător  Cornelia Vârlan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popa Anastasia Du-
mitru, pentru data de 25 noiembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea lui Antonino Del Popolo privind desfacerea 
căsătoriei.

 Judecător  Stella bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Petruşca Berlinschi Pintilie, pentru data de 26 noiembrie 2009, 
ora 17.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Petruşca Berlinschi 
Aliona privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jidobin Oleg, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea cet. Bordian Natalia privind încasarea 
pensiei pentru întreţinerea copilului minor.

 Judecător  V. Ilaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Colesnicenco Vera, 
pentru data de 10 decembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
la acţiunea lui Iurcu Ion privind încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Prepodobnîi Alexei Nicolai, a. n. 07.11.1955, pentru data de 
15 decembrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui 
Nivereanschii Ivan Roman privind încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Railean Grigore, pentru data de 1 decembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea cet. Railean Cristina privind desfa-
cerea căsătoriei.

 Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Costin Raisa cu domiciliul în Chişinău, str. M. Eminescu nr.19, 
pentru data de 18 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
la acţiunea ÎMGFL-18 privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh. V. bîrnaz 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lungu Vladislav, pentru data de 26 ianuarie 2010, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de SA „Donaris Group” privind 
încasarea sumei.

Judecător  I. Timofei 

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Simeoni Benito, pentru data de 27 noiembrie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Simeoni Lorina privind 
desfacerea căsătoriei.

Juecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Spînu Anatolie, pentru data de 26 noiembrie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 14) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea „Bazei de transporturi auto” nr. 6 SA 
privind încasarea datoriei.

Juecător                                        Valentina Garabagiu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Raiu Ion Nicolai, a. n. 06.07.1962, pentru data de 27 noiembrie 
2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 307) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
Raiu Irina privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Paladi Dorin, cu domiciliul în Chişinău, str. Ginta Latină nr. 
19/1, apt. 18, pentru data de 1 decembrie 2009, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă intentată de Bulhac Angela privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Plămădeală Fiodor, 
pentru data de 1 decembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) la acţiunea APLP 
54/218 privind încasarea datoriei.

Judecător  Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Taigozina Natalia 
Ghenadi, născută la 17.02.1980, cu ultimul domiciliu în Chi-
şinău, str. Coloniţa nr. 145, pentru data de 30 noiembrie 2009, 
ora 14.15, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 313) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de DPDC 
Ciocana privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  L. Ouş 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Timotin Ion Andrei, 
a.n. 20.01. 1960, pentru data de 27 noiembrie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Ceban Ştefan Eu-
dochim privind încasarea dublului sumei de bani, transmise în 
calitate de arvună.

Judecător  Oxana Robu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Musteaţă Irina, pentru data de 27 noiembrie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantului Isac Igor privind 
repararea prejudiciului material şi moral.

Judecător  Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Nichita Tama-
ra, cu domiciliul în Ialoveni, str. Boris Glavan nr. 2, pentru data 
de 1 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Ialoveni, 
str. Prieteniei nr. 4, bir. 19) în calitate de pîrît la acţiunea lui Col-
ţov Vadim privind încasarea onorariului.

Judecător  G. Lungu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Golea Dumitru, Golea Boris şi Golea Aurica, pentru data de 27 
noiembrie 2009, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 15) pe cauza civilă intentată de Golea Evdochia privind 
recunoaşterea pierderii dreptului la folosirea încăperii de locuit.

Judecător   I. Timofei 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
ASOCIAŢIEI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ A TI-
NERETULUI „ASET”, pentru data de 9 decembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) pe cauza 
civilă la acţiunea cet. Duca Anastasia şi Cuţitaru Parascovia că-
tre „ASET” privind încasarea sumei de 18 080 lei MDL, chel-
tuielile de judecată din martie în sumă de 4000 lei şi taxa de stat 
542 lei MDL.

Judecător   Nina Arabadji 
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului ÎI „Iscolnîi” cu sediul în Bălţi, 
str. Igor Vieru nr. 44, pentru data de 10 decembrie 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 SRL 
„Comalimser Prim”.

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Andruseac Ruslan, pentru data de  16 decembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 1) în legă-
tură cu examinarea cauzei civile la cererea BC „Moldova-Agro-
indbank” SA privind vinderea forţată a imobilului.

Juecător                                                     Viorica Puica
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Neo-Poli-Tur” SRL,  cu ultimul sediu cunoscut 
în Chişinău, str. Grenoble nr. 169, apt. 1, pentru data de 25 no-
iembrie 2009, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
BC „Moldova-Agroindbank” SA către Turta Vadim, SC „Neo-
Poli-Tur” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                               V. braşoveanu 

Citaţii în judecată
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De o semnificaţie aparte este 
această sublimă toamnă pen-
tru o doamnă la fel de sublimă 
şi distinsă precum este colega 
noastră Maria JosAnu.

Mult stimată doamnă, un 
oaspete drag v-a bătut zilele 
acestea la uşă şi v-a adus în dar 
cea mai frumoasă sărbătoare a 
sufletului – aniversarea zilei de 
naştere.

Cu acest minunat prilej vă dorim să aveţi parte 
de multă sănătate, fie ca lumina acestei sărbători 
să vă inunde sufletul de energie şi să genereze me-
reu bună dispoziţie, forţă de a merge înainte spre a 
atinge cele mai înalte culmi.

La mulţi ani!
* * *

Tatiana ViERu, 
judecător CSJ – 55 de ani

Mult stimată doamnă Tatiana Vieru, cu totul şi 
cu totul specială este ziua dumneavoastră de naş-
tere din acest an, pentru că vă aduce în dar  vîrsta 
frumoaselor împliniri. 

Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia fru-
moasei aniversări acest sincer mesaj de felicitare. 
Popasul aniversar la care aţi ajuns constituie o 
oportunitate de a pune pe cîntar succesele. Astfel, 
avansarea prin muncă, responsabilitate, perseve-
renţă, devotament domeniului ce vi l-aţi ales ca 
destin – justiţia vă determină inconfundabilitatea.

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de bucurii, 
clipe cît mai durabile de satisfacţie şi înălţare su-
fletească. 

La mulţi ani!
* * *

Victor PRutEAnu, 
judecător CA Chişinău – 45 de ani

Mult stimate Victor Pruteanu, în această zi 
marcantă pentru dumneavoastră, vă aducem alese 
cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sincere felici-
tări, urări de bine şi sănătate. 

Fie ca această zi să vă aducă în dar   doar reali-
zări notorii, atît pe plan profesional, cît şi personal, 
cît mai multe clipe de revelatie sufletească, astfel 
încît să trăiţi în permanenţă sentimentul mulţumirii 
de sine, căci nimic nu este mai important pentru 
un om decît atunci cînd îşi vede roadele eforturilor 
depuse.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Dumitru Mardari, judecător Ciocana; Gheorghe 
Gorun, judecător Rîşcani, mun. Chişinău; Iurie 
Guzun, judecător Briceni; Victor Cîlcic, procuror 
al raionului Vulcăneşti; Maria Vieru, procuror, şef 
interimar al Serviciului presă din cadrul aparatu-
lui Procurorului General.

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

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 
împliniri 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

Sigurele porţi de intrare 
a viruşilor sînt nările şi gura/ 
gîtul. Într-o epidemie globală 
de această natură, este aproa-
pe imposibil să nu intrăm în 
contact cu virusul H1N1 în 
ciuda tuturor precauţiilor. 

Contactul cu virusul H1N1 
nu este o problemă atît de 
mare pe cît este proliferarea.

Chiar dacă sînteţi încă 
sănătoşi şi nu prezentaţi ni-
ciun simptom al infecţiei cu 
virusul H1N1, pentru a evita 
proliferarea, agravarea simp-
tomelor şi dezvoltarea unor 
infecţii secundare, cîţiva paşi 
foarte simpli, paşi nu pe de-
plin subliniaţi în majoritatea 
comunicatelor oficiale, pot fi 

practicaţi (în loc să ne con-
centrăm pe modul de stocare 
a medicamentelor antivirale):

– spălarea frecventă a mîi-
nilor;  

– abordarea „Jos mîinile 
de pe faţă”. Rezistaţi tuturor 
tentaţiilor de a vă atinge orice 
parte a feţei (cu excepţia ca-
zului în care vreţi sa mîncaţi, 
să vă spălaţi sau să vă pălmu-
iţi);

–  faceţi gargară de două 
ori pe zi cu apă călduţă sărată 
(folosiţi apă de gură Listeri-
ne dacă nu aveţi încredere în 
sare). Virusul H1N1 durează 
2-3 zile după infectarea iniţia-
lă în gît / cavitatea nazală pînă 
să prolifereze şi să manifeste 

simptomele caracteristice. 
Simpla gargară previne proli-
ferarea. Într-un fel, gargara cu 
apă sărată are acelaşi efect pe 
o persoană sănătoasă pe care 
medicamentul Tamiflu îl are 
pe o persoană infectată. Nu 
subapreciaţi această metodă 
de prevenire simplă, ieftină şi 
puternică;

–  în mod similar punctu-
lui nr. 3, curăţaţi-vă nările cel 
puţin o dată pe zi cu apă căl-
duţă sărată. Nu toată lumea 
poate fi pricepută la Jala Neti 
sau Sutra Neti (poziţii Yoga 
pentru  curăţarea cavităţilor 
nazale), dar suflarea puterni-
că a nasului o dată pe zi şi cu-
răţarea ambelor nări cu beţi-

şoare din bumbac înmuiate în 
apă călduţă sărată este foarte 
eficientă în scăderea numă-
rului populaţiei cu infecţie 
virală;

– sporiţi-vă imunitatea 
naturală cu alimente bogate 
în vitamina C (fructe citrice). 
Dacă trebuie să luaţi tablete 
de vitamina C sub formă de 
supliment, asiguraţi-vă că 
acestea conţin şi zinc pentru 
a accelera absorbţia;

– beţi cît mai multe li-
chide calde. Acestea spală 
viruşii de proliferare din gît 
înspre stomac acolo unde nu 
pot supravieţui, prolifera sau 
produce niciun rău.

Maimuţele de la o grădină zoo din Siberia beau 
vin roşu pentru prevenirea gripei

Maimuţele de la grădina zoologică din oraşul siberian 
Krasnoiarsk primesc cîte un pahar de vin roşu pe zi, ca mă-
sură de prevenire a gripei, a relatat  cotidianul popular ru-
sesc  „Komsomolskaia pravda”.

„Gripa, porcină sau obişnuită, face ravagii peste tot. Şi 
maimuţele se pot îmbolnăvi, deoarece organismul lor este 
foarte asemănător cu cel al oamenilor”, afirmă medicii vete-
rinari de la grădina zoologică din Krasnoiarsk.

„Iar 50 de grame de vin este tot ce le trebuie pentru a 
preveni îmbolnăvirea”, apreciază ei.

Ziarul adaugă că „maimuţele beau vinul cu plăcere şi 
chiar plescăie”.

„La rîndul lor, veterinarii veghează cu grijă ca porţia zil-
nică să nu fie depăşită, pentru că maimuţele încearcă să fure 
sticle întregi”, afirmă „Komsomolskaia pravda”.

Rusia a anunţat cinci cazuri mortale de gripă H1N1, din-
tre care patru au fost înregistrate în estul Siberiei. În total, în 
Rusia au fost înregistrate 2000 de cazuri de îmbolnăvire. 

Alergic, pe bune, la nevastă! 
Un bărbat de 45 de ani din Marea Britanie susţine că este 

alergic la soţia lui şi are mîncărimi de fiecare dată cînd se 
apropie de ea. 

El este de fapt alergic la 
o substanţă care se găseşte 
în orice cremă sau loţiune de 
corp pe care femeile o folo-
sesc. 

Pulsul bărbatului creşte 
atît de mult încît inima i s-ar 
putea opri, iar corpul i se um-
flă de fiecare dată cînd intră în 
contact cu polietilena glicol 
din cremele soţiei sale. 

Britanicul le-a spus în 
glumă jurnaliştilor că soţia lui nu are nevoie de tradiţionala 
scuză că o doare capul atunci cînd nu îl vrea şi e nevoie doar 
să îi spună că s-a uns cu o cremă şi asta l-ar putea omorî. 

Nu doar cremele soţiei îi pun viaţa în pericol. El are ace-
leaşi simptome chiar şi cînd se aşază pe un scaun de bar pe 
care a stat o femeie. 

Alergia a fost descoperită de medici cînd i-au făcut o in-
jecţie cu steroizi pentru o durere la picior. Pentru că injecţia 
conţinea şi polietilena glicol, inima bărbatului s-a oprit şi a 
fost nevoie de resuscitare. 

Cazul bărbatului este al treilea înregistrat în lume.

Prins la vamă cu şerpi şi şopîrle
Vameşii norvegieni au reţinut un bărbat care transporta 

ilegal 14 pitoni şi zece şopîrle, lipite cu bandă adezivă pe 
propriul corp. Şerpii nu erau veninoşi, însă erau de dimen-
siuni mari. Cele zece şopîrle erau puse în mici cutii, lipite 
de gambele bărbatului, a cărui identitate nu a fost făcută pu-
blică. 

Suspectul se întorsese din Danemarca cu un feribot ce a 
oprit în Kristiansand.

„Încărcătura” a fost descoperită în urma unei perchezi-
ţii corporale, după ce poliţiştii descoperiseră o tarantulă în 
bagajele bărbatului.

un mare rechin alb a fost aproape secţionat în 
două de un alt rechin uriaş misterios 

Un rechin gigantic, care ar 
putea avea chiar şi şase metri lun-
gime, a îngrozit oamenii de pe 
plajele Australiei, după ce un alt 
rechin a fost aproape secţionat în 
două.

O fotografie extraordinară în-
făţişează un rechin de peste trei metri care a fost muşcat de un 
animal mult mai mare, în largul coastelor din Queensland.

Experţii spun că rivalul său ar avea peste şase metri. Ma-
rele rechin alb a fost atacat după ce s-a încurcat în plasele 
care protejează plajele de lîngă nordul insulei North Strad-
broke, la est de Brisbane.

Animalul rănit era încă în viaţă cînd a fost urcat în barcă. 
„M-a surprins cu siguranţă. Rechinul pe care l-am prins era 
la rîndul său un animal impresionant”, a declarat Jeff Krau-
se, de la Queensland Fisheries.

Înotătorii au fost avertizaţi să stea departe de apele din 
apropierea insulei. Atacul a îngrijorat şi mulţi turişti de la o 
staţiune din apropiere, Surfers Paradise. Nu s-au luat încă 
măsuri speciale pentru vînarea animalului, dar mai mulţi 
contractori şi-au exprimat disponibilitatea.

Datoriile îngraşă 
Deşi criza economică ar trebui să ne facă să strîngem 

cureaua, un studiu recent arată că problemele financiare nu 
ne fac să fim mai slabi. Mai mult, aceasta îngraşă.

Cercetătorii arată că datoriile cresc nivelul de stres, iar 
atunci cînd sînt stresaţi, oamenii mănîncă impulsiv, pentru 
a-şi ridica moralul. Mai mult, oamenii încep să cumpere 
mîncăruri mai ieftine şi nesănătoase, motiv pentru care se 
îngraşă.

„O persoană îşi alege mîncarea şi în funcţie de posibili-
tăţile financiare. Mîncărurile cu multe calorii ca snacks-urile 
sînt mai ieftine decît alte mîncăruri ca fructele sau legume-
le”, explică Eva Muenster, de la Universitatea din Mainz, 
Germania, autoarea studiului.

În Statele Unite şi Marea Britanie şomajul şi numărul de 
locuinţe pierdute din pricina datoriilor cresc vertiginos. Da-
toriile sporesc şi riscul de îmbolnăvire de unele boli cronice, 
în condiţiile în care acordăm mai puţin timp activităţilor de 
relaxare.

Matrimoniale pe sticle
Anunţurile din ziare sînt „isto-

rie” pentru fermierii din Ţara Ga-
lilor, care acum îşi caută partener 
cu ajutorul sticlelor cu lapte. Cinci 
prieteni au tipărit pe etichete pozele 

lor, cu un scurt mesaj: „N-aţi vrea un partener fermier?” Ide-
ea aparţine unui întreprinzător de 30 de ani, care a observat 
că breasla producătorilor de lapte e afectată de burlăcie.
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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.
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Sfaturi pentru evitarea îmbolnăvirii cu gripă porcină


