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Avocat parlamentar: Dreptul 
la viaţă este unul dintre 
drepturile absolute garantate  
de Constituţia Republicii 
Moldova

(Nicolae Iorga)

Dorin Recean: Pe agenda 
Ministerului Afacerilor Interne  
domeniul protecţiei drepturilor 
omului este unul prioritar

Analiza juridico-penală 
a infracţiunii de 
diversiune

Prim-ministrul Vlad Filat a avut o întrevedere 
cu ambasadorii Uniunii Europene acreditaţi 

în Republica Moldova şi cu ambasadorul SUA la 
Chişinău.

În debutul întrevederii, premierul a menţionat 
că asemenea întruniri au devenit tradiţionale şi au 
drept scop informarea din prima sursă a parteneri-
lor internaţionali privind situaţia internă şi procesele 
ce au loc în Republica Moldova, dar şi discutarea 
diverselor aspecte ce vizează relaţiile internaționale 
ale ţării noastre.

În cadrul întîlnirii s-a discutat un spectru 
larg de subiecte, printre care se numără:  imple-
mentarea reformelor şi a agendei de integrare 
europeană a Republicii Moldova, procesul de 
reglementare a conflictului transnistrean şi per-
spectivele dezvoltării economice a ţării noastre, 
inclusiv în contextul ultimei misiuni a FMI şi 
a evenimentelor ce vizează domeniul energetic.  
Prim-ministrul a făcut o trecere în revistă a acţiuni-

C amera Reprezentanţilor a Congresului SUA a adop-
tat cu 365 de voturi ,,pro” şi 43 ,,contra” abrogarea 

amendamentului discriminatoriu Jackson-Vanik în privinţa R. 
Moldova şi Rusiei. 

Pentru ca legea să intre în vigoare e nevoie de aprobarea 
Senatului şi a preşedintelui ţării. Liderii Senatului SUA, con-
trolat de Partidul Democrat şi preşedintele Barack Obama, de-
claraseră anterior că susţin acest pas.

Amendamentul Jackson-Vanik a fost adoptat de Congresul 
SUA în 1974, în perioada Războiului rece între SUA şi URSS. 

Acesta interzice un tratament preferenţial în comerţ pentru ţă-
rile care încalcă grav sau îngrădesc drepturile cetăţenilor săi de 
a emigra. În cazul Rusiei, amendamentul Jackson-Vanik a fost 
înlocuit cu aşa numita „lege Magnitsky”, gîndită să impună 
sancţiuni împotriva oficialilor ruşi implicaţi în cazul avocatu-
lui american, mort în arest preventiv la Moscova în 2009, din 
lipsă de asistenţă medicală.

Amendamentul a fost anulat pentru patru state din spaţiul 
CSI: Kîrgîzstan, Georgia - în 2000, pentru Armenia - în 2004, 
Ucraina - în 2005.

M iniştrii de Externe din Uniunea Europeană au 
decis ca Republica Moldova să treacă la a doua 

etapă de implementare a Planului de Acţiuni privind li-
beralizarea regimului de vize. Despre aceasta a anunţat 
ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie 
Leancă, în cadrul unei emisiuni televizate. 

„S-a luat decizia de a trece la faza evaluării acestei 
condiţionalităţi pe vize. Aceasta înseamnă că în următoa-
rele luni vom fi vizitaţi de misiuni de evaluare și în baza 
acestora, vor fi pregătite rapoartele Comisiei Europene 
referitor la cît de pregătiți sîntem noi”, a specificat mi-
nistrul de Externe.

 În concluziile adoptate la şedinţa Consiliului pentru 
Afaceri Externe al Uniunii Europene se spune că Planul 
de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu 
Republica Moldova a fost propus în ianuarie 2011. De 
atunci, Comisia Europeană a publicat trei rapoarte pri-
vind progresul implementării primei faze a acestui plan 
de către ţara noastră.

 Conform declaraţiei finale, adoptate la Bruxelles, de 
către oficialii europeni, statul nostru  a îndeplinit toate 
obiectivele propuse în cadrul primei faze a acordului, 
care presupune modificarea legislaţiei. Totodată, Comi-
sia Europeană a decis să examineze acţiunile stabilite 
pentru cea de-a doua fază de implementare a planului, 
în care urmează să fie aplicate legile adoptate. În afară 
de Moldova, un plan de liberalizare a regimului de vize 
cu Uniunea Europeană a fost acceptat în 2010 şi pentru 
Ucraina.

 Deşi a primit Planul de Acţiuni cu cîteva luni mai de-
vreme decît Chişinăul, Kievul nu a reuşit să treacă de pri-
ma fază. Asta deoarece ar avea restanţe la capitolul lupta 
cu migraţia ilegală şi respectarea drepturilor omului.

Moldova a trecut la a doua fază 
de implementare a Planului de 

liberalizare a vizelor

lor întreprinse în domeniile respective, exprimînd gratitudine 
ambasadorilor pentru suportul constant oferit în dezvoltarea 
şi promovarea valorilor democratice în Republica Moldova.

Vlad Filat a menţionat progresul înregistrat în dialogul 
moldo-comunitar în ceea ce ține de negocierea Acordului de 
Asociere, inclusiv privind instituirea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător şi implementarea Planului de Acţi-
uni privind liberalizarea regimului de vize.

În acest context, prim-ministrul a subliniat că vizita preşe-
dintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, planificată 
pentru 29-30 noiembrie 2012, este una foarte importantă pen-
tru Republica Moldova.

Un subiect aparte al discuţiei l-a constituit procesul de 
reglementare transnistreană. Premierul a comunicat celor 
prezenţi despre situaţia actuală şi a subliniat rolul inesti-
mabil al partenerilor implicaţi în acest proces deloc simplu, 
inclusiv prin expertiza oferită în vederea soluţionării proble-
melor cotidiene de pe agenda discuţiilor grupurilor de lucru. 

Vlad Filat a reiterat că reglementarea transnistreană este o 
prioritate a Guvernului Republicii Moldova şi a declarat că 
autorităţile de la Chişinău vor folosi orice posibilitate pentru 
a  avansa în procesul de soluţionare a acestei probleme im-
portante.

La rîndul lor, reprezentanţii corpului diplomatic s-au in-
teresat de nivelul de implicare a reprezentanţilor regiunii de 
Est a ţării în procesele nominalizate. În context, premierul a 
menţionat că drept urmare a acţiunilor întreprinse în această 
direcţie, reprezentanţii Tiraspolului participă la negocierile 
Acordului de Liber Schimb cu UE  şi au luat parte la întruni-
rea Comisiei interguvernamentale moldo-ruse care s-a desfă-
şurat, recent, la Chişinău.

Diplomaţii europeni au apreciat invitaţia premierului de a 
discuta aspectele importante de interes comun în acest cadru 
şi au exprimat deplina susţinere pentru Republica Moldova 
pe calea modernizării şi dezvoltării multidimensionale, infor-
mează un comunicat al Guvernului.

,,Cautã la cine te preţuiește, cît de curatã e inima, nu cît de înalt e gîndul”.  
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Vlad Filat a avut o 
întrevedere cu ambasadorii 
Uniunii Europene acreditaţi 

în Republica Moldova

Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a votat abrogarea 
amendamentului Jackson-Vanik în privinţa R. Moldova
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Mesaj special pentru cetăţenii 
R. Moldova aflaţi în Israel sau Palestina 

În contextul escaladării crizei recente şi a deteriorării situ-
aţiei de securitate de la graniţa dintre Israel şi Fîşia Gaza, Mi-
nisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova a instituit o Celulă de criză, coordonată de Direcţia 
Generală Afaceri Consulare. În comun cu Ambasada Republicii 
Moldova la Tel-Aviv, Celula de criză va coordona şi va acorda 
asistenţa consulară necesară cetăţenilor Republicii Moldova, in-
clusiv în cazul unei eventuale părăsiri a zonei.

Avînd în vedere gravitatea situaţiei, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene recomandă cetăţenilor moldo-
veni să evite călătoriile de importanţă redusă în Israel, iar celor 
aflaţi în zona conflictului să manifeste maximă prudenţă.

MAEIE recomandă cetăţenilor Republicii Moldova care se 
află în Statul Israel următoarele:

să evite zonele aglomerate în care se desfăşoară manifes-- 
taţii publice;

să păstreze în locuri sigure documentele, mijloacele bă-- 
neşti şi biletele de călătorie;

să urmărească cu atenţie mijloacele de comunicare în masă - 
şi avertizările autorităţilor Statului Israel în legătură cu apariţia 
noilor zone de pericol;

să respecte eventualele interdicţii de circulaţie în zonele - 
de risc.

În caz de necesitate, cetăţenii pot contacta Direcţia Generală 
Afaceri Consulare la numerele de telefon:

 +(373) 22 201 041
+(373) 22 201 047
+(373) 22 201 050
+(373) 22 201 051;
Centrul de Apel din Republica Moldova - 080090990 (apel 

gratuit) din străinătate - +373 22 690 990;
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, Tel-Aviv, 

64045, str. Rembrandt nr.38
Tel.: (+9723) 523 20 00
Fax: (+9723) 523 30 00
E-mail: moldova@barak.net.il
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/493344/.

Iată ce scrisori trimit cetăţenii la SIS
Cetăţenii continuă să scrie scrisori Serviciului de Informaţii 

şi Securitate (SIS), o dovadă în acest sens fiind şi un raport pu-
blicat pe site-ul instituţiei.

Potrivit acestuia, în primul semestru al anului curent, la SIS 
au venit 259 de petiţii (trimestrul I - 133; trimestrul II - 126).  
Din numărul total de petiţii, 198 au parvenit de la persoane fizi-
ce, 48 de la persoane juridice şi 13 sînt anonime.

Organele administraţiei publice centrale au remis SIS-ului 
11 petiţii: Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova - 2; Apa-
ratul Parlamentului Republicii Moldova - 1; Procuratura Gene-
rală - 6; Ministerul Afacerilor Interne - 1; Arhiva Naţională - 1. 
Prin intermediul paginii web oficiale, poştei electronice şi a fa-
xului au parvenit 8 petiţii.

Analiza geografică a fluxului de petiţii denotă că majoritatea 
adresărilor sînt de la locuitorii municipiului Chişinău - 150 pe-
tiţii; localităţilor din UTA Găgăuzia - 7; unităţilor administrativ-
teritoriale din stînga Nistrului - 5.

În conformitate cu prevederile Legii nr.1225-XII din 
08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politi-
ce, SIS a înregistrat 96 de petiţii, dintre care: 43 petiţionari au 
solicitat de a lua cunoştinţă cu dosarele penale ale rudelor şi 
eliberarea copiilor documentelor, păstrate în depozitul special 
de stat al SIS; 7 cetăţeni au solicitat eliberarea certificatelor de 
arhivă; dosarele a 3 persoane au fost expediate către Procuratu-
ra Generală, în conformitate cu prevederile art.2 şi 3 a Legii sus-
enunţate, pentru a beneficia de certificate de reabilitare etc.

51 de petiţii au avut ca subiect depăşirea atribuţiilor de ser-
viciu de către persoane cu funcţii de răspundere, examinarea 
cărora nu ţine de atribuţiile SIS; 25 de petiţii au abordat proble-
me de ordin financiar, precum: recalcularea pensiei, achitarea 
indemnizaţiei, acordarea ajutorului material, eliberarea legiti-
maţiei de pensionar şi a diverselor certificate; 18 petiţii vizează 
personalul instituţiei etc.

Cererile pentru compensaţii la agentul 
termic pot fi depuse pînă pe 1 decembrie 

Reamintim că familiile cu venituri mici, din municipiul Chi-
şinău, pînă la 1450 de lei lunar de persoană, care au beneficiat de 
compensaţii la termoficare în anul trecut, pot solicita şi pentru 
acest sezon compensaţii, pînă pe 1 decembrie. 

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei, de compen-
saţii pot beneficia şi alte familii cu venituri mai mici decît mini-
mul de existenţă, care n-au beneficiat anterior de ajutoare pentru 
plata agentului termic. Aceste persoane pot depune cereri pe tot 
parcursul sezonului de încălzire 2012-2013. Valoarea ajutorului 
social la plata agentului termic este de 40 la sută din costul fac-
turii pentru termoficare. 

Pe parcursul actualului sezon termic, municipalitatea va 
întocmi anchete sociale pentru beneficiarii de compensaţii, în 
scopul verificării corectitudinii datelor prezentate. Pînă la mo-
ment au fost depuse circa 18 mii de cereri de confirmare pentru 
compensaţii la plata agentului termic. 

Cererile pot fi depuse la întreprinderile municipale de ges-
tionare a fondului locativ (ÎMGFL) nr. 1 - 23, pentru cetăţenii 
care locuiesc în sectoarele Botanica, Centru, Rîşcani şi Buiu-
cani. De asemenea, pot fi depuse la Pretura sectorului Ciocana, 
prin intermediul gestionarilor fondului locativ, de cetăţenii care 
locuiesc în sectorul respectiv. 

În sezonul de încălzire 2011-2012, de compensaţii la plata 
agentului termic din partea Primăriei au beneficiat circa 38 de 
mii de familii, pentru care,  din bugetul municipal s-au achitat 
77 milioane de lei. 

Membrii Asociaţiei Judecătorilor din Moldova sînt 
alături de preşedintele Nicolae Timofti şi-i împărtăşesc 
durerea, în aceste clipe de grea suferinţă, pricinuite de 
moartea mamei sale – ELENA, cea care a fost un exem-
plu de cinste şi demnitate, soţie şi mamă iubitoare. Since-
re compasiuni familiei îndoliate, rudelor şi tuturor celor 
care au cunoscut-o ca pe o figură sinceră şi luminoasă. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 

Colectivul Procuraturii Republicii Moldova este alături, 
cu compasiune, de domnul Nicolae Timofti, 

preşedintele Republicii Moldova, 
în aceste clipe cumplite, în care îşi ia adio de la mama

E L E N A.
Transmitem pe această cale sincere condoleanţe familiei 

îndoliate.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte

şi să-l primească alături de aleşii săi.

Ion Muruianu, Nina Cernat, Sergiu Furdui, Eugenia 
Fistican, Valentin Barbă, Iulia Cimpoi, Svetlana Caitaz vor 
avea de ales fie un loc la Curtea de Apel Chişinău, fie la o 
altă instanţă unde sînt funcţii vacante. 

Dacă magistraţii nu vor accepta transferul pînă pe 20 de-
cembrie, aceştia vor trebui să-şi dea demisia. Potrivit preşe-
dintelui CSJ, Mihai Poalelungi, optimizarea cadrelor are loc în 
conformitate cu reforma sistemului judiciar. „Numărul judecă-

torilor de la CSJ s-a micşorat pînă la 33. Pînă în prezent, aveam 
angajaţi 40 de magistraţi”, a spus Mihai Poalelungi. 

Candidaturile celor şapte au fost discutate într-o şedin-
ţă închisă a Consiliului Superior al Magistraturii. „Cu vot 
majoritar pentru unii şi cu vot unanim pentru alţii, mem-
brii CSM i-au ales pe aceştia şapte. La baza deciziei au stat 
mai mulţi indici pe care i-am luat în calcul. Nu în ultimul 
rînd – reputaţia”, a declarat Mihai Poalelungi.

Şapte judecători pleacă de la Curtea Supremă de Justiţie

Curtea Supremă de Justiţie exprimă sincere condo-
leanţe şi profundă compasiune dlui Nicolae Timofti, pre-
şedintele Republicii Moldova,  în legătură cu trecerea în 
nefiinţă a mamei sale, Elena.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

CoNDoLEANţE PENtRU FAMILIA 
PREŞEDINtELUI NICoLAE tIMoFtI

Mama preşedintelui Nicolae Timofti – Elena timofti, 
a decedat. 

Potrivit lui Vlad Ţurcanu, purtătorul de cuvînt al şe-
fului statului, mama lui Nicolae Timofti era ţintită la pat 
timp de cîteva săptămîni.

 V. Ţurcanu a mai precizat că Elena Timofti avea nişte 
probleme de sănătate. Mama lui Nicolae Timofti va fi în-
mormîntată astăzi. Ea avea vîrsta de 85 de ani.

Amintim că, pe 25 martie curent, la o zi după cere-
monia de învestire, preşedintele Republicii Moldova, 
Nicolae Timofti, a mers împreună cu soţia la casa părin-
tească. Mai mult, domnia sa i-a făcut mamei sale o pro-
misiune: ,,Mamă, o să mă străduiesc pentru toţi oamenii 
noştri, ca să fie cît mai fericiţi. Voi face tot ce va depinde 
de mine”.

La rîndul ei, mama preşedintelui a venit şi ea cu o ura-
re: „Să dea Dumnezeu sănătate şi bucurie la toată lumea, 
cum mi-a dat şi mie de la copii”.

În aceste momente de grea încercare, Uniunea Ju-
riştilor din Republica Moldova este alături, cu profundă 
compasiune, de familia îndoliată a lui Nicolae Timofti şi 
exprimă sincere regrete.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să o primeas-
că alături de aleşii săi.

Consiliul Superior al Magistraturii exprimă sincere 
condoleanțe domnului Nicolae Timofti, președintele 
Republicii Moldova, în legătură cu decesul mamei sale 

– Elena.
Colegii de Consiliu sînt, în aceste clipe grele, alături 

de dumnealui, în consolarea pe cît e cu putință a senti-
mentului de durere pentru pierderea celei mai scumpe 
ființe – mama.

Dumnezeu s-o odihnească.

președintele Consiliului
Superior al Magistraturii                 Nichifor Corochii

,,Ce faci în caz de accident” este de-
numirea campaniei de informare, care 
a avut loc, recent, în R. Moldova, cu 
scopul de a informa publicul larg în 
vederea drepturilor cetăţenilor privind 
asigurările obligatorii de răspundere 
civilă auto”, a declarat Vladimir Ştirbu, 
șeful Direcției Generale Supraveghere 
Asigurări de la Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare. 

Potrivit lui Ştirbu, carenţele care 
există astăzi sînt la capitolul despăgubiri 
în urma unui accident, iar cetăţenii trebu-
ie să-şi cunoască drepturile pas cu pas.

,,În primul rînd, trebuie să avizeze asi-
guratorul cu care are încheiat un contract 
de asigurare, să afle de la persoana vino-
vată unde este acesta asigurat, mă refer 
aici la persoana păgubită, să se adreseze 
în timp rezonabil către compania de asi-
gurări, să cunoască procesul de constatare 
a pagubelor, să se facă evaluarea pagubei, 
astfel încît să se atingă un cuantum real al 
pagubei pe care urmează să o primească 

de la compania de asigurări şi nu în ulti-
mul rînd, trebuie să cunoască că este în 
drept să solicite companiei de asigurări a 
persoanei vinovate în accidentul rutier ca 
această companie să-i repare vehiculul 
sau să-l despăgubească în bani”, a expli-
cat Vladimir Ştirbu.

Acesta a mai specificat că despă-
gubirea pe asigurare în cazul unui acci-
dent rutier se plăteşte tuturor victimelor 
accidentelor rutiere, indiferent de faptul 
dacă conducea vehiculul sau se afla ca 
şi pasager în maşina implicată în acci-
dent. ,,Cînd este vorba de vehiculul celui 
vinovat, atunci pagubele pentru reparaţia 
acestuia nu se acoperă prin asigurare”, 
spune Ştirbu.

,,Cetăţenii ştiu că există sistemul de 
asigurări care îi protejează în asemenea 
cazuri, este altceva că noi deja încercăm 
pe o treaptă nouă, calitativă să ajutăm oa-
menii ca să cunoască pe etape şi detalii 
cum să procedeze”, spune el.

Conform informaţiei oferite de 

Ştirbu, statisticile Poliţiei Rutiere arată 
că sînt înregistrate 11 mii de accidente 
rutiere cu daune materiale şi ceva peste 
două mii de accidente cu daune materi-
ale şi vătămări corporale şi decese. Din 
toate aceste cazuri, un număr de aproxi-
mativ 90 la sută sînt înregistrate la com-
panii de asigurări sub formă de cerere de 
despăgubire şi companiile de asigurări 
au instrumentate peste zece mii de dosa-
re de daune anual.

Ştirbu menţionează că mai mulţi şo-
feri au percepţia că ei sînt plătitori şi nu 
beneficiari ai asigurărilor obligatorii. ,,Nu 
întotdeauna cetăţenii percep asigurarea 
obligatorie ca pe un instrument financiar 
de protecţie, din păcate, în multe cazuri 
cetăţenii percep asigurarea obligatorie 
ca pe un impozit sau o taxă suplimentară 
impusă de stat şi atunci semnarea con-
tractului de asigurare şi alte formalităţi 
ce vizează contractele le abordează aşa, 
mai mult superficial”, conchide Vladimir 
Ştirbu.

,,Asigurarea obligatorie – instrument financiar 
de protecţie şi nu o taxă”

Şoferii de maxi-taxi continuă să tic-
sească transportul public cu pasa-

geri în picioare, să vorbească la telefon 
şi să treacă la roşu, în pofida faptului că 
poliţia aplică amenzi usturătoare. Pentru 
a-i disciplina pe şoferi, primarul Capita-
lei, Dorin Chirtoacă, a propus transpor-
tatorilor să marcheze cu o panglică roşie 
spaţiul destinat pasagerilor îmbarcaţi în 
picioare. 

,,Ceea ce vă cer – bandă roşie. Un pa-
sager în picioare este o încălcare, dar cînd 
avem supraîncărcare deja este grav. În 
unele microbuze pasagerii circulă inclu-
siv în braţele şoferului, pînă la parbriz sau 

cu capul afară, astfel de situaţii nu mai 
pot fi tolerate”, a solicitat edilul Capitalei, 
Dorin Chirtoacă, şoferilor de maxi-taxi.

La rîndul lor, şoferii spun că sînt ne-
voiţi să ia mai mulţi pasageri în picioare 
pentru a compensa costul mare al carbu-
ranţilor.

,,Constatăm o scădere a încălcărilor 
comise de şoferi de maxi-taxi, însă una 
nesemnificativă. Şoferii continuă să ia 
mulţi pasageri în picioare, să vorbească 
la telefon, să meargă la roşu. Au fost 
depistaţi şoferi care nu aveau permi-
se de conducere sau categoria nu co-
respundea”, a declarat șeful Direcţiei 

Transport şi Căi de Comunicaţie, Adri-
an Boldurescu, în cadrul şedinţei opera-
tive de la Primărie.

În ultima saptamînă, circa 40 de ad-
ministratori ai rutelor de maxi-taxi s-au 
ales cu procese verbale. Şeful poliţiei 
municipale, Silviu Muşuc, a declarat că, 
de la începutul anului curent, poliţia a 
aplicat amenzi în sumă de 156 000 de lei 
pentru şoferii de microbuze care nu au 
respectat  regulile de circulaţie. 

De la începutul acestui an, au avut 
loc numeroase accidente rutiere cu im-
plicarea microbuzelor, în urma cărora au 
decedat mai multe persoane.

transportatorii, obligaţi să marcheze spaţiul destinat pasagerilor 
îmbarcaţi în picioare

În aceste momente de nemărginită tristeţe, Procuratura Republicii Moldova exprimă sincere condoleanţe şi regrete 
profunde rudelor îndoliate şi tuturor celor îndureraţi în legătură cu încetarea din viaţă a celui care a fost 

MIHAIL GUSCA, pensionar al organelor Procuraturii.
Dumnezeu să-i vegheze somnul de veci.
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A vocatul parlamentar 
Anatolie Munteanu 

consideră că cele 4 cazuri de 
suicid din ultimele săptămîni 
ale persoanelor aflate sub 
custodia statului trezesc mari 
îngrijorări privind mecanis-
mele de garantare a dreptului 
la viaţă a cetăţenilor privaţi 
de libertate. 

Anatolie Munteanu, care 
este şi preşedintele Mecanis-
mului Naţional de Prevenire 
a Torturii, s-a referit la cazul 
de suicid prin strangulare, din 
8 noiembrie curent, în Izola-
torul de detenţie preventivă al 
Comisariatului de poliţie din 
sectorul Botanica, munici-
piul Chişinău. De asemenea, 
ombudsmanul aminteşte de 
sinuciderea minorului în vîr-
stă de 15 ani, acuzat de violul 
şi omorul a două persoane, 
constatat pe 15 noiembrie 
curent în Penitenciarul nr.13, 
mun. Chişinău. Un alt suicid 

- al unui bărbat de 41 de ani, 
condamnat la 10 ani de în-
chisoare pentru omor şi furt, 
a fost constatat pe 16 noiem-
brie curent, în Penitenciarul 
nr.16 din  municipiul Chişi-
nău. Încă un caz de suicid al 
unui deţinut din Penitenci-
arului nr. 5 din Cahul a fost 
înregistrat în luna octombrie 
curent.  

Avocatul parlamentar 
consideră imperios necesar 
ca autorităţile statului direct 
implicate în garantarea efec-
tivă  a dreptului la viaţă, în 
special cu referire la cauzele 
recent constatate: Procuratu-

ra Generală, Ministerul Jus-
tiţiei, Ministerul Afacerilor 
Interne, să ofere informaţii 
clare despre elaborarea şi 
implementarea programelor 
de evaluare a riscurilor de 
sinucidere în condiţii de de-
tenţie, a programelor de mo-
nitorizare adecvată (inclusiv 
continuă) şi intervenţie psi-
hiatrică pentru deţinuţii cu 
risc major de suicid. Potrivit 

opiniei ombudsmanului, se 
impune şi prezentarea unor 
date privind calitatea şi ple-
nitudinea anchetelor desfăşu-
rate pe marginea cazurilor de 
sinucidere indicate.

În lipsa unor explicaţii 

plauzibile ale autorităţilor re-
feritoare la cauzele decesului, 
identificarea şi pedepsirea 
celui care se face vinovat 
de comiterea actului crimi-
nal, statul este  responsabil 
pentru încălcarea dreptului 
la viaţă, susţine avocatul par-
lamentar. 

Anatolie Munteanu men-
ţionează că dreptul la viaţă 
este unul dintre drepturile ab-

solute garantate  de Constitu-
ţia Republicii Moldova. Obli-
gaţiile statului (prin compe-
tenţele instituţiilor sale) cu 
referire la exercitarea acestui 
drept, plasează persoana sub 
un angajament dublu: cel 

de a i se proteja viaţa şi 
cel de a se abţine de la 
eventuale atingeri aduse 
acesteia. 

Universalitatea aces-
tui drept se manifestă şi 
prin faptul că în afara 
acestuia sau în situaţia 
nerespectării dreptului 
respectiv, în oricare for-
mă: fie în cea derivată 
de obligaţia de a proteja 
viaţa, fie în cea de a se 
abţine de la varii ingerin-
ţe, celelalte drepturi fun-
damentale ale omului ar fi 
lipsite de sens.

Judecătorii Curţii Eu-
ropene pentru Drepturile 

Omului asigură un control ri-
guros asupra gradului respec-
tării dreptului la viaţă în ţările 
semnatare ale CEDO. Aşa 
este recunoscut că statul are 
obligaţia de a declanşa imedi-
at o anchetă efectivă (capabilă 
să elucideze toate circumstan-
ţele decesului, să identifice şi 
să pedepsească persoanele 
vinovate de comiterea actului 
criminal) de fiecare dată cînd 

i se aduce la cunoştinţă des-
pre moartea cuiva.

Mai mult, atunci cînd o 
persoană a intrat într-o stare 
de sănătate bună sub custo-
dia autorităţilor statului, (de 
exemplu în timpul detenţiei, 
sau în timpul internării medi-
cale obligatorii) şi decedează 
în acest interval, statul are 
obligaţia să ofere o explica-
ţie plauzibilă despre cauzele 
producerii decesului. În lipsa 
lor, autorităţile vor fi respon-
sabile pentru încălcarea drep-
tului la viaţă.

Avocatul parlamentar 
subliniază că Republica Mol-
dova deja are experienţa de 
a fi condamnată de instanţa 
europeană pentru violarea 
dreptului la viaţă, tocmai 
în aspect procedural, atunci 
cînd performanţele urmăririi 
penale în cauzele de deces al 
persoanelor au fost dur cri-
ticate de către judecătorii de 
la Strasbourg. O ultimă con-
damnare în acest sens este 
hotărîrea Curţii Europene în 
cauza ,,Ghimp vs Moldova”.

Mediul penitenciar per-
manent a fost recunoscut a fi 
unul special în sensul posibi-
lităţii persoanei de a-şi reali-
za plenar drepturile sale. As-
pectele psiho-emoţionale ale 
spaţiului „închis”, conjugate 

cu numeroase omisiuni ale 
anchetei au oferit suficient 
temei Curţii Europene pen-
tru a decide că ,,publicului 
trebuie să-i fie recunoscut 
dreptul de a cunoaşte modul 
cum s-a desfăşurat ancheta 
şi concluziile acesteia într-o 
asemenea situaţie, aşa încît 
eventualele responsabilităţi 
să fie elucidate”. 

Printre omisiunile anche-
tei se numără datele morfolo-
gice şi alte informaţii privi-
toare la absenţa sau prezenţa 
de lovituri pe corpul victimei 
neconsemnate în raportul de 
autopsie, neinvitarea agen-
ţilor statului de a explica 
falsificările constante în re-
gistrele de detenţie, mărturii 
ale acestora considerate pe 
deplin credibile în pofida 
comportamentului ,,suspect”, 
existenţa unor contradicţii 
evidente între două rapoarte 
medicale, fără ca autorităţile 
să încerce a elucida cauzele 
acestor diferenţe”. 

Lipsa de transparenţă şi 
de realizare eficientă a unei 
anchete poate ridica bănuieli 
privind obiectivitatea anche-
telor în cazuri de investigare 
a decesului unei persoane, 
susţine avocatul parlamentar 
Anatolie Munteanu.
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Avocat parlamentar: Dreptul la viaţă este unul dintre 
drepturile absolute garantate  de Constituţia Republicii Moldova

I nstituţiile naţionale ale 
ombudsmanului din 

Republica Moldova şi Ucrai-
na îşi vor conjuga eforturile 
întru soluţionarea problemei 
de la mina Kaluş, ameliora-
rea situaţiei ecologice în ba-
zinul rîului Nistru.

Înţelegerea în cauză a fost 
stabilită în cadrul întîlnirii avo-
catului parlamentar    Aurelia 
Grigoriu cu ombudsmanul 
ucrainean Valeria Lutkovska-
ia, în contextul mesei rotunde 

- „Provocările şi posibilităţile 
din domeniul  promovării şi 
protecţiei drepturilor omului 
în statele CSI”,  care s-a des-
făşurat, recent, la Kiev.

Acţiunile comune în do-
meniul protecţiei mediului 
ambiant, menite să asigure 
realizarea dreptului  la securi-
tatea ecologică,  vor constitui 
primii paşi de implementare 
a Acordului de colaborare 
dintre Centrul pentru Drep-
turile Omului din Moldova 
şi Institutul Naţional al Om-
budsmanului din Ucraina, 
semnat pe 12 noiembrie cu-
rent, la Kiev.

Ombudsmanii au fost 
unanimi în ideea că situaţia 
de la mina Kaluş trezeşte 
mari îngrijorări şi necesită o 
remediere neîntîrziată, iar în 
acest scop, în mod operativ, 
urmează a fi efectuate de-
mersurile de rigoare în adre-

sa ministerelor de mediu din 
cele două ţări.

De asemenea, în cadrul 
întrevederii s-a convenit că 
un alt domeniu prioritar de 
colaborare va fi cel de pro-
movare a drepturilor persoa-
nelor cu dizabilităţi şi inte-
grarea plenară a acestora în 
viaţa socială.

O primă acţiune în aceas-
tă direcţie ar putea fi desfăşu-
rarea, sub egida celor două 
instituţii, a „Întîlnirilor de 
Crăciun”, organizate în mod 
tradiţional la Chişinău, de 
Asociaţia „Plai Natal”.

În context, Valeria          
Lutkovskaia s-a referit la 
cazul de discriminare a unui 
grup de copii cu dizabilităţi 
din regiunea transnistreană 
a Moldovei, în localitatea 
Zatoka, din Ucraina, des-
pre care a fost sesizată de                      
Aurelia Grigoriu. Ombud-
smanul ucrainean a informat 
avocatul parlamentar că a so-
licitat Procuraturii Generale 
de la Kiev investigarea aces-
tui caz. În finalul discuţiei, 
Aurelia Grigoriu a dat o în-
altă apreciere mesei rotunde 
şi seminarului desfăşurat la 
Kiev, accentuînd importanţa 
organizării unor acţiuni de 
instruire şi pentru reprezen-
tanţii societăţii civile  şi re-
prezentanţii Guvernului.

CpDoM

Avocatul parlamentar Aurelia 
Grigoriu s-a întîlnit cu 

ombudsmanul ucrainean 
Valeria Lutkovskaia V iceprim-ministrul Mihai       

Moldovanu, preşedinte al Con-
siliului Naţional pentru Protecţia Drep-
turilor Copilului, a participat, recent, la 
Forumul Naţional al Copiilor, potrivit 
Biroului comunicare şi relaţii cu presa 
al Guvernului. 

Evenimentul a fost organizat în 
contextul aniversării, la data de 20 no-
iembrie, a Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile Copilului. 

La Forum au mai par-
ticipat membrii Consiliu-
lui Naţional pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului, 
printre care: ministrul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, Valentina Bu-
liga, ministrul Tineretului 
şi Sportului, Ion Cebanu, 
reprezentanta UNICEF 
Moldova,   Alexandra 
Yuster, dar şi 68 de copii, 
membri a două Grupuri 
de lucru pentru Drepturi-
le Copilului din raioanele 
Orhei şi Leova şi a trei 
Consilii Consultative ale 
Copiilor din raioanele Călăraşi, Un-
gheni şi Făleşti. 

Copii au beneficiat de instruiri în 
cadrul unor stagii de formare, pentru a 
înţelege necesităţile şi drepturile lor, a 
cunoaşte instituţiile şi persoanele res-
ponsabile de asigurarea acestora la nivel 
local, naţional şi internaţional, precum 
şi a monitoriza modul în care le sînt 
respectate drepturile şi a raporta perio-
dic autorităţilor locale şi centrale despre 
rezultatele monitorizării. 

În cadrul forumului, copiii au expus 
viziunile proprii asupra proiectului noii 
Strategii naţionale de protecţie a copi-
lului şi familiei, pentru anii 2013-2020. 

Astfel, ei au identificat un şir de priori-
tăţi care merită a fi încadrate şi valorifi-
cate prin intermediul strategiei, acestea 
fiind: consolidarea unui mediu protector 
al copilului în ambianţa familială, pre-
venirea şi protecţia riscurilor sociale cu 
care se pot confrunta copiii rămaşi sin-
guri acasă, incluziunea socială şi educa-
ţională a tuturor copiilor, inclusiv a celor 
cu nevoi speciale şi a celor care fac par-
te din minorităţi etnice. 

De asemenea, copiii au elaborat un 
raport referitor la respectarea Convenţiei 
ONU cu privire la Drepturile Copilului. 
În acest raport a fost analizat nivelul de 
respectare a dreptului copilului la educa-
ţie, la protecţie faţă de abuz şi violenţă 
şi dreptul copilului la exprimarea opini-
ei şi participare. În raport sînt incluse şi 
recomandări, printre care: îmbunătăţirea 
situaţiei în domeniul ce vizează inclu-
ziunea socială a copiilor, îmbunătăţirea 
condiţiilor în şcoli, dotarea laboratoare-
lor, informarea părinţilor care sînt plecaţi 
peste hotare în privinţa reuşitei copiilor 
lor, înăsprirea legislaţiei în ceea ce pri-
veşte prevenirea şi pedepsirea violenţei 

şi a abuzului, introducerea mai multor 
ore de educaţie civică şi altele. 

Viceprim-ministrul Mihai Moldova-
nu a declarat, în cadrul evenimentului, 
că organizarea discuţiilor asupra Strate-
giei naţionale de protecţie a copilului şi 
familiei, înainte de aprobarea acesteia, 
este o dovadă a faptului că opinia copi-
ilor contează. 

,,Nu întîmplător am iniţiat aceste dis-
cuţii. Sînteţi prima sursă ce ne va indi-

ca care ar trebui să fie priorităţile 
Strategiei naţionale de protecţie a 
copilului şi familiei”, a subliniat 
viceprim-ministrul adresîndu-se 
copiilor. 

În aceeaşi ordine de idei, Mihai 
Moldovanu a menţionat că o prio-
ritate a politicii sociale a Guvernu-
lui o reprezintă incluziunea socială 
a copiilor cu dizabilităţi, precum şi 
a copiilor care fac parte din catego-
ria minorităţilor etnice. 

La rîndul său, Valentina Buliga 
a informat copiii despre proiectele 
deja în derulare ale Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, care vizează respectarea drep-

turilor lor. Ministrul a menţionat că opi-
niile şi sugestiile copiilor asupra Strate-
giei naţionale de protecţie a copilului şi 
familiei sînt foarte importante, deoarece 
anume interesul lor este subiectul docu-
mentului care urmează a fi aprobat şi pus 
în aplicare la nivel naţional. 

Forumul Naţional al Copiilor s-a 
desfăşurat în perioada 19 - 20 noiembrie. 
În cadrul întrunirii, copiii au avut posi-
bilitatea să discute cu ministrul Educa-
ţiei, Maia Sandu, despre dreptul lor la 
educaţie de calitate şi cu vicepreşedin-
tele Parlamentului, Liliana Palihovici, 
în privinţa dreptului lor la participare şi 
exprimarea opiniei.

La Chişinău s-a desfăşurat Forumul 
Naţional al Copiilor
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R ecent, ministrul Justiției Oleg 
Efrim a participat la conferinţa 

regională cu genericul   ,,Selectarea, for-
marea și procedura de numire în funcții 
a judecătorilor și procurorilor în Sud-
Estul Europei: schimb de bune practici”, 
care s-a desfăşurat în Albania. În cadrul 
acestei vizite, Oleg Efrim s-a întîlnit cu 
omologul său albanez, Eduard Halimi, 
potrivit unui comunicat.

Principala  temă de discuţie a celor 
doi oficiali a vizat reformele pe care 
cele două țări le implementează în pre-
zent în justiție, experiența Albaniei    do-
vedindu-se, în acest sens, extrem de in-
teresantă pentru autoritățile Republicii 
Moldova. Astfel, unul dintre cele mai 
importante aspecte s-a dovedit a fi pro-
blema imunității judecătorilor, precum și 
a altor demnitari de stat, din perspectiva 
modificărilor aplicate în Constituția Al-

baniei acum două luni, cînd toți membrii 
Guvernului de la Tirana, parlamentarii, 
precum și magistrații albanezi au fost 
lipsiți de orice imunitate.

În context, Oleg Efrim a menționat 
că un amendament similar la legislația 
privind funcționarea sistemului jude-
cătoresc, care-i lipsește pe judecătorii 
moldoveni de imunitate doar în cazu-
rile de corupție, aprobat de Parlamentul 
Republicii Moldova în vara acestui an, 
a fost atacat la Curtea Constituțională 
de plenul Curții Supreme de Justiție, 
făcînd astfel dovada rezistenței pe care 
sistemul o opune din interior la orice re-
forme. El și-a exprimat, însă, speranța că 
autorii acestei modificări vor beneficia, 
la fel ca și în cazul Albaniei, de suportul 
partenerilor internaționali, inclusiv de 
opinia pozitivă a Comisiei de la Veneția, 
solicitată cu această ocazie, de Curtea 

Constituțională. De asemenea, Oleg 
Efrim s-a arătat încrezător că inspirați 
de exemplul colegilor albanezi, deputații 
moldoveni vor susține inițiativa relansa-
tă la Chișinău de fracțiunea Partidului 
Liberal Democrat din Moldova, care le 
cer colegilor să renunțe la articolul din 
Constituție ce le oferă și parlamentarilor 
imunitate absolută.

În concluzie, cei doi interlocutori 
au constatat că atît Republica Moldova, 
cît și Albania se confruntă cu probleme 
asemănătoare în domeniul justiției și 
vor folosi, deci, această ocazie pentru a 
consolida relațiile bilaterale. Drept ur-
mare, Oleg Efrim i-a adresat lui Eduard 
Halimi invitația de a întreprinde  o vi-
zită oficială la Chișinău, pe care minis-
trul albanez al Justiției a acceptat-o cu 
plăcere.

Cor. DREPtUL

Dorin Recean: Pe agenda Ministerului Afacerilor Interne  domeniul 
protecţiei drepturilor omului este unul prioritar

R ecent, şi-a desfăşurat lu-
crările Conferința de Nivel 

Înalt a Grupului Pompidou a Con-
siliului Europei, la care Republica 
Moldova a aderat la 12 iunie 2012. 
La întrunire a participat şi ministrul 
Afacerilor Interne, Dorin Recean, 
potrivit unui comunicat al Direcţiei 
Informare şi Relaţii cu Publicul a 
MAI. 

Menţionăm că, Grupul Pom-
pidou reprezintă organizația inter-
guvernamentală menită să asigure 
cooperarea multidisciplinară în 
domeniul prevenirii și combaterii 
consumului și traficului ilicit de 
droguri, prin adoptarea unei viziuni 
de ansamblu asupra problematicii 
drogurilor.

Subiectul-generic al evenimen-
tului a fost dedicat riscurilor în 
spațiul cibernetic, provocărilor și 
reducerii cererii și ofertei de dro-
guri.

Conducerea Grupului Pompi-
dou a salutat aderarea Republicii 
Moldova la această organizație, 
subliniind că statul nostru este cel 
de-al 37-lea membru.

În cadrul conferinţei, ministrul 
Recean a trecut în revistă aspecte 
ce țin de parcursul reformei MAI, 
evoluțiile recente în materia contra-

carării traficului de droguri din punct 
de vedere legislativ și instituțional, 
precum și alte aspecte relevante, re-
marcînd că împărtășirea experienței 
în materia politicilor antidrog este  
binevenită.

Totodată, la 
Strasbourg, mi-
nistrul Afacerilor 
Interne, Dorin            
Recean, a avut o 
întîlnire cu Di-
rectorul General 
pentru Drepturile 
Omului și Statului 
de Drept, Philippe 
Boillat. În context, 
Ph. Boillat a salu-
tat aderarea Repu-
blicii Moldova la 
Grupul Pompidou 
al Consiliului Eu-
ropei, menționînd 
că combaterea drogurilor este un 
domeniu care necesită o atenție 
sporită.

Ministrul moldovean de In-
terne a subliniat că se dorește ca 
autoritățile naționale implicate în 
această activitate să demonstreze 
performanțe, inclusiv în cadrul Par-
teneriatului Estic. În acest sens, s-au 
produs modificări și transformări 

importante pe segmentul antidrog, 
la nivel național și instituțional.

Dorin Recean a mai menționat 
că pe agenda instituției pe care o re-
prezintă, domeniul protecţiei drep-
turilor omului este unul prioritar.

Directorul general a fost in-
teresat și de evoluțiile în materia 
prevenirii și combaterii traficului 
de ființe umane. La acest capitol, 
ministrul Recean a informat înaltul 
oficial despre responsabilităţile ce 
revin Ministerului Afacerilor In-
terne şi în special Centrului pentru 
Combaterea Traficului de Ființe 
Umane, referindu-se şi la colabora-

rea interinstituțională, în special cu 
Procuratura Generală și alte organe 
de drept întru examinarea cazurilor 
complexe.

În aceeași ordine de idei, s-au fă-
cut referiri la adoptarea noului Plan 

de acțiuni de pre-
venire și comba-
tere a traficului de 
ființe umane, care 
cuprinde recoman-
dările GRETA și 
ale altor instituții 
și organisme speci-
alizate în domeniu. 
Elaborarea și defi-
nitivarea planului 
nominalizat s-a 
axat pe o aborda-
re comprehensivă 
și multiaspectuală. 
S-a tras atenţia 
asupra colaborării 

eficiente dintre MAI și ONG-urile 
specializate, implicate în preveni-
rea și combaterea traficului de ființe 
umane.

Ministrul a remarcat că Servi-
ciul Grăniceri a fost integrat în ca-
drul MAI la 1 iulie 2012, astfel fiind 
creată Poliția de Frontieră.

Domnul Boillat a comunicat 
că o atenție particulară se acordă 

supravegherii executării hotărîrilor 
CEDO.

Condiţiile de detenţie, instala-
rea videomonitorizării în comisari-
atele de poliţie întru evitarea abu-
zurilor  au constituit alte subiecte 
importante abordate de cei doi 
oficiali. La fel, demnitarul CoE s-a 
arătat interesat și de progresele în 
domeniul anticorupției și spălării 
banilor. În acest sens, Dorin Re-
cean a ținut să-l informeze pe direc-
torul general despre competențele 
CNA, despre importanța eliminării 
oportunităților de corupție și inte-
gritatea polițiștilor.

De asemenea, s-a făcut un 
schimb de opinii cu privire la 
situația economică și socială sub as-
pect general, dar și domeniul libera-
lizării regimului de vize prin prisma 
așteptărilor populației.

Ministrul Recean a subliniat că 
Republica Moldova implementează 
condiționalitățile fazei II-a  a procesu-
lui de liberalizare a regimului de vize.

În finalul întrevederii, Ph. Bo-
iallat a mulțumit ministrului mol-
dovean pentru schimbul eficient de 
informații, sugerînd continuarea 
acestei colaborări excelente, care are 
un spectru foarte larg de activități.

Cor. DREPtUL

Întrevederea ministrului Dorin Recean 
cu președintele CEDo

Î n cadrul vizitei oficiale a ministrului Afacerilor Interne, 
Dorin Recean, la Strasbourg, acesta a avut o întrevede-

re bilaterală cu Dean Spielmann, președintele CEDO, potrivit 
unui comunicat al Direcţiei Informare şi 
Relaţii cu Publicul a MAI.

Dorin Recean l-a felicitat pe 
președintele CEDO cu ocazia învestirii 
recente în funcție.

În cadrul discuţiilor cu oficialul 
Curții, ministrul moldovean l-a informat 
pe Dean Spielmann despre transformări-
le interne care se produc la nivel național 
şi în particular despre reforma MAI.

Subiectele de bază însă au vizat plat-
forma drepturilor omului, jurisprudența 
CEDO în materia aplicării articolului 3 
a Convenției și obligațiile statului în investigarea efectivă a 
cazurilor de tortură.

În context, D. Recean a subliniat că eradicarea torturii și 
tratamentelor inumane și degradante se află în atenția instituției 
pe care o conduce, iar anumite acțiuni deja au fost întreprinse. 
Astfel, s-a remarcat faptul că instalarea videomonitorizării în 
comisariatele de poliție constituie unul din obiectivele urmă-

rite de MAI.
În acest context, atelierele de instruire constituie un instru-

ment eficient în aplicarea uniformă a legislației în domeniu, a 
notat Dorin Recean.

Președintele CEDO a exprimat 
recunoștința autorităților moldovenești 
pentru contribuția în procesul de filtrare 
a cererilor la Curte, prin secundarea a trei 
juriști, în vara anului curent, precum și ale-
gerea judecătorului din partea Republicii 
Moldova.

Totodată, ministrul a comunicat despre 
adoptarea, de către Guvern, a Legii cu privi-
re la poliție și statutul polițistului, prin care 
se urmărește divizarea sarcinilor MAI de 
sarcinile și responsabilitățile poliției.

Președintele CEDO a ținut să sublinieze că este foarte im-
portantă valorificarea instruirii întru evitarea violării drepturi-
lor omului ca temelie a democrației.

Dean Spielmann a apreciat mult eforturile depuse de 
autoritățile naționale și a salutat dialogul deschis purtat cu mi-
nistrul Recean.

Cor. DREPtUL

Ministrul moldovean al Justiţiei a discutat cu omologul său 
albanez despre problema imunităţii judecătorilor 

P reşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai              
Poalelungi, spune că justiţia este unul din domeniile 

cele mai importante, fără de care ,,nu ne vom apropia de 
Europa niciodată”.

,,Integrarea europeană presupune în primul rînd suprema-
ţia legii şi respectarea drepturilor omului. Acestea sînt con-
diţiile indispensabile pentru realizarea unui stat european. 
Dacă, pe lîngă corupţie şi proasta salarizare a judecătorilor, 
vom mai adăuga şi frica de a adopta decizii corecte, nu ne 
vom apropia de Europa niciodată”, a spus preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie.

Mihai Poalelungi nu este de acord cu fostul preşedinte al 
Curţii Supreme de Justiţie, care a declarat anterior că nu are 
pîrghii pentru a face schimbări în acest domeniu. Potrivit lui 
Mihai Poalelungi, lipsa pîrghiilor este o scuză atunci cînd nu 
ştii ce să faci.

,,Lipsa pîrghiilor se invocă atunci cînd nu ştii ce să faci. 
Din momentul numirii mele în funcţia de preşedinte al CSJ, 
sînt în contact permanent cu preşedinţii instanţelor judecăto-
reşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii curţilor de apel, discutăm 
situaţia actuală, stabilim problemele existente, modalităţile 
de soluţionare. Pîrghii ajung, nu de asta duce lipsă un preşe-
dinte al CSJ”, a mai adăugat judecătorul.

Totuşi, preşedintele CSJ susţine că există probleme care 
blochează reformele din justiţie. ,,Ducem lipsă de bani, timp, 
oameni calificaţi și aşa mai departe. Dar cel mai grav este că 
ducem lipsă de încredere și de sprijin din partea celor care 
ar trebui să ni le ofere. Din momentul în care am fost numit, 
de către Parlament, în funcţia de preşedinte al CSJ, constat 
o lipsă crasă a bunului simţ din partea celor care se erijea-
ză în postură de mari moralişti ai societăţii. Nicio reformă, 
oricît de bună ar fi aceasta, nu va da rezultate, dacă nu va fi 
sprijinită”, a conchis preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, 
Mihai Poalelungi.

Amintim că, Mihai Poalelungi a fost ales în funcţia de 
preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie pe data de 7 februa-
rie curent. Pentru candidatura acestuia au votat 10 din 11 
magistraţi. După ce a fost ales preşedinte, M. Poalelungi a 
declarat că lupta împotriva corupţiei este un punct prioritar 
în activitatea sa de mai departe: ,,Vom majora salariile jude-
cătorilor, ca să nu fie tentaţi să ia mită”. 

Preşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie: Ducem lipsă 
de bani, timp şi oameni 

calificaţi
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Faptele care pun în 
pericol sau vatămă, 

sub un aspect sau altul, baza 
economică sau capacitatea de 
apărare a ţării, sînt fapte de 
mare gravitate, fiind atribuite 
de legiuitor Capitolului XVII 

- „Infracţiuni contra autori-
tăţilor publice şi a securităţii 
de stat”, a Părţii  speciale a 
Codului  penal al Republicii 
Moldova, articolul 343. 

Diversiunea reprezintă un 
pericol serios pentru securita-
tea economică şi capacitatea 
de apărare a RM, poate duce 
la slăbirea esenţială a bazei 

Analiza juridico-penală a infracţiunii de diversiune

C ei 25 de parajurişti îşi des-
făşoară activitatea în urmă-

toarele localităţi: Lunga, Băhrineşti, 
Ciutuleşti (raionul Floreşti); Căli-
neşti (raionul Făleşti); Şuri, Gribova 
(raionul Drochia); Frasin (raionul 
Donduşeni); Bălăsineşti, Corjeuţi 
(raionul Briceni); Fundurii Vechi, 
Cobani (raionul Glodeni); Selişte, 
Boldureşti, Cioreşti (raionul Nispo-
reni); Bădiceni (raionul Soroca); 
Chiştelniţa (raionul Teleneşti); Mă-
căreşti (raionul Ungheni); Oxentea 
(raionul Dubăsari); Cărpineni, Lo-
găneşti, Cioara (raionul Hînceşti); 
Opaci (raionul Căuşeni), Tomai (ra-
ionul Leova); Giurgiuleşti (raionul 
Cahul) şi în comuna Băcioi, muni-
cipiul Chişinău.

Deşi nu practică activitatea de 
avocat, după o instruire specială, 
parajuristul acordă asistenţă juridi-
că primară membrilor comunităţii în 
care activează. Experţii în domeniu 
îşi exprimă speranţa că în viitor, de 
acest serviciu vor putea beneficia 
majoritatea localităţilor rurale din 
ţară.

 Victor Puica, parajurist în sa-
tul Selişte, menţionează că în anul 
2010, cînd a fost iniţiat acest servi-
ciu, oamenii din localitate îl priveau 
sceptic şi nu vroiau să vină la con-
sultaţie, deoarece credeau că el... 
face agitaţie politică sau religioasă. 

„Mi-a luat mult timp să-mi conving 
sătenii că este un serviciu indepen-

Asistenţă juridică gratuită pentru moldovenii din 25 de localităţi ale ţării
Cetăţenii din 25 de localităţi ale Moldovei pot bene-

ficia, acum, de consultaţii juridice gratuite. Astfel, înce-
pînd cu această lună, în satele şi comunele din peste zece 
raioane activează cîte un parajurist. Autorităţile publice 
locale, dar şi oamenii de rînd se declară foarte mulţumiţi 
de noul serviciu şi spun că parajuriştii îi ajută să identifi-
ce corect organul competent, responsabil de soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă.

dent de autorităţi. Mai tîrziu, oame-
nii au început să aibă încredere în 
mine şi să-mi ceară sfatul referitor 
la o problemă sau alta...”, a relatat 
Victor Puica.

Şi în satul Giurgiuleşti, raionul 
Cahul, activează un specialist care 
oferă consultaţii juridice gratuite 
consătenilor. Larisa Arabadji, tî-
năra care este călăuza locuitorilor 
din Giurgiuleşti pe tărîmul juri-
dic, susţine că nu îi este greu să 
comunice cu oamenii din localita-
te. „Am studiile necesare, iar să-
tenii îmi cer sfatul juridic chiar şi 
atunci cînd mă întîlnesc pe drum”, 
povesteşte aceasta. Primarul din 
Giurgiuleşti, Tatiana Gălăţeanu, 
afirmă că existenţa acestui serviciu 
în comunitate facilitează munca 
autorităţilor locale. „Anterior, cînd 
aveau o problemă, oamenii veneau 
şi se adresau la primar, indiferent 
dacă rezolvarea ei era în competen-
ţa lui sau nu. Acum, însă, dacă au 
neclarităţi privind darea în arendă 
a unui teren agricol, de exemplu, 
sau doresc să ştie cine poate bene-
ficia de ajutoare sociale, cetăţenii 
se adresează direct la parajurist”, a 
precizat Tatiana Gălăţeanu.

Potrivit experţilor din domeniu, 
parajuriştii promovează cultura ju-
ridică a cetăţeanului. Diana Marian, 
coordonator de proiect - „Abilitarea 
juridică a comunităţilor rurale prin 
intermediul unei reţele de paraju-

rişti comunitari”, Fundaţia Soros-
Moldova/Programul de Drept, rela-
tează că primii parajurişti au început 
a presta servicii acum doi ani: „În 
2010-2011, Fundaţia Soros-Moldo-
va, cu sprijinul financiar al Guver-
nului Suediei, a pilotat un sistem di-
versificat de acordare a asistenţei ju-
ridice primare în zonele rurale prin 
intermediul parajuriştilor. Scopul 

proiectului era de a educa populaţia 
în domeniul drepturilor omului şi în 
vederea protejării acestora. În peri-
oada 2012-2014, tot cu sprijinul fi-
nanciar al Guvernului Suediei şi în 
colaborare cu Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Muncii, Protecţiei Soci-
ale şi Familiei şi Consiliul Naţional 
pentru Asistenţă Juridică Garantată 
de Stat, continuăm eforturile dema-
rate cu doi ani în urmă şi urmărim 
consolidarea cunoştinţelor paraju-
riştilor prin intermediul instruirii 
acestora”.

„Activitatea lor îi motivează pe 
cetăţenii din mediul rural să se im-
plice activ în procesul decizional la 

nivel local, astfel, responsabilizînd 
autorităţile publice locale”, a subli-
niat Diana Marian.

Parajuriştii îşi desfăşoară acti-
vitatea în baza Legii cu privire la 
asistenţa juridică garantată de stat 
nr.198-XVI din 26.07.2007 şi a re-
gulilor aprobate de către Consiliul 
Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat. „Specialiştii sînt 

instruiţi după un program detaliat, 
care include soluţii pentru mai mul-
te probleme din comunitate. Dacă 
nu are răspunsuri la întrebările be-
neficiarului, parajuristul se consultă 
cu jurişti calificaţi sau redirecţio-
nează persoana către un avocat”, a 
explicat Iurie Cuza, consultant juri-
dic în cadrul proiectului „Abilitarea 
juridică a comunităţilor rurale prin 
intermediul unei reţele de paraju-
rişti comunitari”. 

Iurie Cuza a mai adăugat că, la 
moment, munca acestor consultanţi 
juridici primari este remunerată din 
cadrul proiectului, însă se prevede 
ca în viitor, să fie întemeiat un sis-

tem de asistenţă juridică primară 
pentru întreaga ţară, iar specialiştii 
să fie plătiţi de către stat. „Acest 
proiect se desfăşoară în contextul 
Strategiei de reformă a sectorului 
justiţiei pentru 2011-2016, promo-
vînd cultura juridică a cetăţeanului 
şi accesul unei comunităţi la infor-
maţia juridică elementară”, a con-
chis acesta.

Dreptul menţionează că un pa-
rajurist poate oferi informaţii, con-
sultaţii generale şi sfaturi în proble-
me juridice simple, elementare, dar 
fără a scrie cereri sau alte documen-
te/acte, şi fără să reprezinte direct 
interesele persoanei în instanţa 
de judecată sau în faţa organelor 
administraţiei de stat. De asemenea, 
parajuristul poate ajuta persoanele 
interesate să identifice corect orga-
nul competent care este responsabil 
să soluţioneze problemele celor care 
s-au adresat după un sfat (consilie-
re). Cel interesat se adresează la pa-
rajurist şi în funcţie de problemă, 
poate primi răspunsul imediat sau 
ulterior, în cel mult trei zile. Con-
sultanţii juridici respectivi dau răs-
punsuri numai la subiectele pe care 
le cunosc şi la care au fost instruiţi. 
Ei păstrează confidenţialitatea in-
formaţiilor obţinute de la persoane-
le contactate. Membrii comunităţii 
care apelează la consilierea paraju-
riştilor nu plătesc pentru sfaturile şi 
consultaţiile primite. Fiecare para-
jurist ţine registre şi duce o eviden-
ţă strictă a asistenţei primare acor-
date. Adiţional, există o procedură 
întreagă de raportare a activităţii, 
de monitorizare şi verificare a mo-
dalităţii de activitate a parajuristului 
şi a conţinutului consultaţiilor acor-
date.

Material îngrijit de 
Lilia DUMINICA

economice şi la destabilizarea 
statului şi societăţii. Este de-
osebit de periculoasă diversi-
unea cu aplicarea mijloacelor 
de nimicire în masă (nucleare, 
chimice, biologice etc.). 

Prin securitate economică 
se înţelege starea de protecţie 
a intereselor vitale importan-
te ale statului în sfera econo-
mică. Capacitatea de apărare 
este starea potenţialului eco-
nomic, militar, ştiinţifico-teh-
nic, social-moral, care asigură 
apărarea suveranităţii statului 
şi a teritoriului lui de atacuri-
le din afară. La art.343 C.pen. 
RM se stabileşte răspunderea 
penală pentru săvîrşirea, în 
scopul slăbirii bazei economi-
ce şi a capacităţii de apărare a 
ţării, a unor explozii, incendi-
eri sau a altor acţiuni îndrep-
tate spre exterminarea în masă 
a oamenilor, spre vătămarea 
integrităţii corporale sau a 
sănătăţii mai multor persoane, 
spre distrugerea sau deteriora-
rea întreprinderilor, clădirilor, 
căilor şi mijloacelor de comu-
nicaţie, a mijloacelor de tele-
comunicaţii ori a altor bunuri 
de stat sau obşteşti, precum şi 
pentru provocarea, în aceleaşi 
scopuri, a unor otrăviri sau 
pentru răspîndirea unor epi-
demii sau epizootii. 

În literatura de specialita-
te naţională nu este prezentă 

clasificarea diversiunii, pe 
cînd în cea rusă găsim urmă-
toarea clasificare - conform 
doctrinarilor ruşi, diversiu-
nile se clasifică în: diversi-
uni economice, diversiuni 
politice, informaţionale sau 
idiologice, psihologice (zvo-
nurile), cyber sabotaj (diver-
siune electronică, spre exem-
plu atacurile asupra site-urilor 
oficiale, a domeniilor organe-
lor de stat).

Diversiunea este siste-
matizată în cadrul Codului 
penal al Republicii Moldova 
la Capitolul XVII. Astfel, de 
aici concluzionăm că obiec-
tul juridic generic al acestei 
infracţiuni este constituit din 
ansamblul de relaţii sociale 
cu privire la defăşurarea nor-
mală a activităţii autorităţilor 
publice, precum şi a securită-
ţii de stat.

În mod concret, infrac-
ţiunea de diversiune are un 
obiect juridic complex, fiind 
alcătuită din mai multe valori 
sociale care pot fi lezate prin 
acţiuni diferite. Prin urmare, 
conform doctrinarilor naţio-
nali, obiectul juridic principal 
sau direct, fiind vorba de o in-
fracţiune ce lezează interesele 
statului, este constituit din 
relaţiile sociale referitoare 
la securitatea statului, privită 
din perspectiva consolidării 

bazei economice şi a capaci-
tăţii de apărare a ţării. Obiec-
tul juridic secundar sau indi-
rect rezidă în relaţiile sociale 
cu caracter patrimonial cum 
ar fi: integritatea, substanţa 
şi potenţialul de utilizare a 
înterprinderilor, clădirilor, 
căilor şi mijloacelor de co-
municaţie, de telecomunicaţii, 
precum şi a altor bunuri indi-
ferent de forma de proprietate 
a acestuia, fie public, privat 
sau mixt. De asemenea, din 
obiectul juridic secundar fac 
parte relaţiile sociale cu pri-
vire la viaţa, sănătatea per-
soanelor, precum şi sănătatea 
publică.

Analizînd latura obiectivă 
a infracţiunii de diversiune, 
menţionăm că aceasta se con-
stituie din fapta prejudiciabilă 
exprimată în acţiunea de să-
vîrşire a unei explozii, incen-
dieri sau a altor activităţi. Ea 
poate să se exprime, de ase-
menea, prin provocarea unor 
otrăviri, răspîndirea unor epi-
demii sau epizootii.

Subiectul infracţiunii 
de diversiune este persoana 
fizică responsabilă, care la 
momentul săvîrşirii faptei in-
fracţionale a atins vîrsta de 16 
ani. În cadrul infracţiunii de 
diversiune avem subiect activ 
general, astfel, nu are nicio 
însemnătate dacă subiectul 

este parte dintr-o organizaţie 
de cercetare-diversiune care 
aparţine unor forţe militare 
sau paramilitare sau dacă in-
fracţiunea a fost săvîrşită la 
comanda unor străini sau a 
unor grupuri, organizaţii stră-
ine.

Subiectul pasiv al infrac-
ţiunii este persoană titulară a 
valorii sociale care constituie 
obiectul juridic al infracţiu-
nii.

Latura subiectivă a in-
fracţiunii de diversiune se 
caracterizează prin intenţie 
directă, ceea ce înseamnă că 
faptuitorul prevede urmarea 
acţiunii sau inacţiunii sale şi 
doreşte producerea ei. Anali-
zînd scopul infracţiunii de di-
versiune, specificăm că acesta 
reprezintă finalitatea pe care 
o urmăreşte faptuitorul pe 
plan subiectiv, prin produce-
rea urmării acţiunii sau inac-
ţiunii sale, fiind compusă din 
două scopuri interdependente, 
pe de o parte, slăbirea bazei 
economice şi a capacităţii de 
apărare a ţării, acesta fiind 
un scop principal şi scopul 
secundar de exterminare în 
masă a omenirii, vătămarea 
integrităţii corporale sau a 
sanătăţii unui număr de per-
soane, fie ei cetăţeni străini 
sau apatrizi, distrugerea sau 
deteriorarea clădirilor, căilor 

şi mijloacelor de comunicaţie 
şi telecomunicaţii, precum şi 
a altor bunuri de însemnătate 
statală.

În urma studierii regle-
mentării juridico-panale 
a infracţiunii prin prisma 
obiectului, laturii obiective, 
subiectului, laturii subiecti-
ve, am ajuns la concluzia că 
legislaţia penală ar putea fi 
imbunătăţită prin marcarea 
formelor şi tipurilor de diver-
siune, în acest sens, putînd fi 
incriminate şi diversiunile 
ideologice, informatice (care 
în zilele noastre iau amploa-
re), politice, psihologice, sta-
bilirea limitelor prejudiciului 
material cauzat persoanelor 
fizice, persoanelor juridice 
sau statului. În prezent, este 
specificat doar că fapta in-
fracţională trebuie să aducă 
mari pagube avutului public, 
economiei naţionale sau se-
curităţii de stat, aptitudinea 
faptei de a aduce atingere, în 
orice mod, siguranţei statului 
se va stabili concret pentru 
fiecare caz, ţinîndu-se cont 
de împrejurările în care a fost 
săvîrşită, de rezonanţa socia-
lă pe care a avut-o, de preju-
diciile pe care le-a produs, de 
consecinţele privind activita-
tea altor unităţi, însă nu este 
specificat care este proporţia 
acestora.

tribuna viitorilor jurişti u
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Citaţii în judecată

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 2012,  nr. 44(447)

&

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎNGĂ

Potrivit  art.229 din 
Codul de executa-

re,  condamnatul are dreptul 
să primească şi să expedieze 
din cont propriu, scrisori, te-
legrame şi petiţii fără a se li-
mita numărul lor în modul şi 
în condiţiile stabilite de preve-
derile aceluiaşi cod  şi de Sta-
tutul executării pedepsei de 
către condamnaţi. Conţinutul 
corespondenţei expediate şi 
primite de condamnat poate fi 
supus cenzurii. Coresponden-
ţa condamnatului cu avocatul, 
cu avocatul parlamentar, cu 
membrii comisiei de monito-
rizare, organele de urmărire 
penală, procuratura, instanţa 
de judecată, autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale, 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale care 
asigură protecţia drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale 
ale omului nu poate fi supu-
să cenzurii. Corespondenţa 
se expediază sau se transmite 
destinatarului de către admi-
nistraţia locului de deţinere în 
decurs de 24 de ore de la de-
punerea sau primirea ei.  

Conform alin.(3) din ace-
laşi articol, condamnatul are 

dreptul la convorbiri telefo-
nice de la telefonul public, 
din cont propriu, în modul 
şi în condiţiile stabilite de 
normele codului menţionat  
şi de Statutul executării pe-
depsei de către condamnaţi. 
Pentru asigurarea exercitării 
dreptului la convorbiri te-
lefonice, administraţia pe-
nitenciarului are obligaţia 
de a lua măsurile necesare 
pentru instalarea de tele-
foane publice în interiorul 
penitenciarului. Convorbi-
rile telefonice, cu excepţia 
convorbirilor cu persoanele 
şi reprezentanţii instituţiilor 
şi organelor menţionate mai 
sus, pot fi interceptate. Con-
damnatul are dreptul la cel 
puţin o convorbire telefonică 
la două săptămîni, cu o dura-
tă de 10 minute, cu soţul, cu 
o rudă sau cu o altă persoa-
nă la alegerea lui. Numărul, 
periodicitatea şi durata con-
vorbirilor telefonice care pot 
fi efectuate de condamnat se 
stabilesc de către administra-
ţia penitenciarului, în funcţie 
de numărul persoanelor con-
damnate şi al posturilor tele-
fonice publice instalate.

? În cazul în care avem persoane condamnate 
nu cunoaștem ce posibilităţi avem de a comunica 
prin telefon sau scrisori cu acestea. 

Care sînt limitele legale pentru realizarea 
acestui drept?

Victoria Frecăuţan,
r-n Orhei 

(Continuare) 

Înregistrarea terenurilor 
proprietate publică a 

statului şi a terenurilor pro-
prietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale se 
efectuează în conformitate cu 
legislaţia.

De domeniul public al sta-
tului ţin:

 a) terenurile institutelor şi 
staţiunilor de cercetări ştiinţifi-
ce, ale unităţilor de învăţămînt 
agricol şi silvic, destinate cer-
cetărilor, producerii de seminţe 
şi de material săditor din cate-
goriile biologice, precum şi ob-
ţinerii animalelor de rasă;

b) terenurile fondului sil-
vic proprietate publică a statu-
lui; terenurile fondului apelor 
proprietate publică a statului, 
inclusiv terenurile obiective-
lor acvatice de suprafaţă situ-
ate pe teritoriul a două sau mai 
multor raioane, ori situate pe 
teritoriul unui singur raion 
şi destinate protecţiei siste-
mului energetic, necesităţilor 
domeniului transporturilor şi 
ale altor servicii de stat; tere-
nurile obiectivelor acvatice de 
frontieră; terenurile declarate 
arii naturale protejate de stat; 
terenurile staţiunilor balneare 
de importanţă naţională; te-
renurile zonelor de protecţie 
a apelor şi zonelor sanitare, 
conform datelor din cadastre-
le respective;

c) terenurile aferente clă-
dirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea ministerele, alte 
autorităţi ale administraţiei 
publice centrale, instituţiile 
subordonate lor; 

d) terenurile ocupate de 
drumurile naţionale, de căile 
ferate şi de zonele lor de pro-

tecţie, terenurile ocupate de 
conductele naţionale şi inter-
naţionale de transport al gaze-
lor, de alte reţele de transport 
proprietate publică a statului;

e) terenurile destinate 
ocrotirii naturii, inclusiv ari-
ile naturale protejate de stat, 
ocrotirii sănătăţii, activităţii 
recreative şi terenurile de 
valoare istorico-culturală (re-
zervaţiile istorico-culturale, 
parcurile memoriale, monu-
mentele arheologice şi arhitec-
turale etc.) care sînt de interes 
public naţional;

f) terenurile destinate ne-
cesităţilor de apărare, necesi-
tăţilor trupelor de grăniceri şi 
trupelor de interne;

g) alte terenuri utilizate 
pentru asigurarea securităţii 
statului.

De domeniul privat al 
statului ţin terenurile aferente 
întreprinderilor de stat, alte 
terenuri care aparţin statului, 
conform cadastrului funciar 
sau terenurile dobîndite de 
stat, dacă nu fac parte din do-
meniul public.

De domeniul public al sa-
tului (comunei), oraşului (mu-
nicipiului) ţin:

a) terenurile aferente clă-
dirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea primăria, institu-
ţiile publice de interes local, 
cum ar fi: teatrele, biblioteci-
le, muzeele, spitalele, policli-
nicile, instituţiile de educaţie 
şi de învăţămînt etc.;

b) terenurile împădurite, 
cu excepţia celor prevăzute 
la litera b), menţionată mai 
sus care fac parte din dome-
niul public al statului, fîşiile 
forestiere, terenurile desti-
nate reţinerii apei, terenurile 
zonelor de protecţie a apelor 

şi zonelor sanitare, terenurile 
destinate măsurilor antierozi-
onale, coridoarelor ecologice 
şi altor scopuri de protecţie a 
mediului;

c) terenurile aferente 
obiectivelor de menire social-
culturală proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teri-
toriale, terenurile ocupate de 
pieţe, străzi, pasaje, terenurile 
folosite pentru căile de comu-
nicaţie, terenurile ocupate de 
parcuri, grădini publice, scua-
ruri, terenurile folosite pentru 
cimitire şi pentru alte necesi-
tăţi ale gospodăriei comunale 
locale;

d) terenurile destinate 
transportului rutier, feroviar, 
naval, aerian, transportului 
prin conducte, liniilor de 
telecomunicaţii, liniilor de 
transport de energie electrică, 
exploatărilor miniere şi altor 
necesităţi industriale ale auto-
rităţilor administraţiei publice 
locale, cu excepţia celor pre-
văzute la  litera d), menţionată 
mai sus, care fac parte din do-
meniul public al statului;

e) terenurile zonelor ver-
zi;

 f) terenurile ocupate de 
obiective acvatice artificiale, 
cu excepţia celor prevăzute la 
litera b), menţionată mai sus, 
care fac parte din domeniul 
public al statului, precum şi 
a celor aflate în proprietate 
privată.

(2) De domeniul public al 
raionului, unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia ţin:

a) terenurile aferente clădi-
rilor în care îşi desfăşoară acti-
vitatea consiliul raional şi apa-
ratul lui, administraţia unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia, 
instituţiile publice de interes 

raional, instituţiile publice ale 
Găgăuziei, cum ar fi: biblio-
teci, muzee, spitale etc.;

b) drumurile de interes 
raional;

c) alte terenuri de interes 
raional.

(3) De domeniul privat al 
satului (comunei), oraşului 
(municipiului) ţin:

a) terenurile neprivatizate 
aferente obiectivelor privati-
zate sau private, inclusiv cele 
aferente construcţiilor nefi-
nalizate, precum şi terenurile 
aferente obiectivelor din fon-
dul de imobile nelocuibile 
date în locaţiune (arendă) 
dacă nu fac parte din dome-
niul public;

b) terenurile neprivatizate 
aferente clădirilor şi altor con-
strucţii date în proprietate pri-
vată în contul cotelor valorice, 
conform legislaţiei cu privire 
la privatizare;

 c) terenurile aferente în-
treprinderilor municipale dacă 
nu fac parte din domeniul pu-
blic;

d) loturile neprivatizate 
ale întovărăşirilor pomicole;

e) terenurile fondului de 
rezervă dacă nu fac parte din 
domeniul public;   

f) alte terenuri dobîndite 
de unitatea administrativ-te-
ritorială dacă nu sînt destinate 
uzului public.

Atribuirea terenurilor 
proprietate publică a unită-
ţilor administrativ-teritoriale 
în gestiunea economică a 
întreprinderilor municipale, 
înstrăinarea, concesionarea, 
arendarea sau locaţiunea te-
renurilor proprietate publică 
a unităţilor administrativ-te-
ritoriale se efectuează în con-
diţiile legii.

terenurile proprietate publică a statului şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Capbatut Mihail Matvei,  pentru data de 12 decembrie 2012, 
ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Zareta Gabairaeva 
şi alţii privind anularea contractului.

Judecător   V. Gîscă 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Colţun Maria Bo-
ris, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Mirceşti nr. 22/1A, od. 
436,  pentru data de 21 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cererii reclamantului  Universitatea Agra-
ră de Stat din Moldova privind încasarea datoriei.

Judecător   Aliona Miron

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. David 
Natalia, pentru data de 11 decembrie 2012, ora 15.30, la şe-
dinţa de judecată  (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73) 
în calitate de intimat în cauza civilă nr. 2a-3174/12, la acţiu-
nea: Eşanu Elena, Sprânceana Victor privind stabilirea cotelor 
părţi, la cererea cet. Eşanu Elena.

Judecător   Gh. Creţu  
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Sprân-
ceana Victor, pentru data de 11 decembrie 2012, ora 15.30, 
la şedinţa de judecată  (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73) în calitate de intimat în cauza civilă nr. 2a-3174/12, 
la acţiunea: Eşanu Elena, Sprânceana Victor privind stabilirea 
cotelor părţi, la cererea cet. Eşanu Elena.

Judecător   Gh. Creţu  
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Negruţa 
Sergiu, pentru data de 11 decembrie 2012, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată  (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73) în 
calitate de avocat în cauza civilă nr. 2a-3174/12, la acţiunea: 
Eşanu Elena, Sprânceana Victor privind stabilirea cotelor părţi, 
la cererea cet. Eşanu Elena.

Judecător   Gh. Creţu
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Tcaci Leonid, domiciliat în satul 
Recea, pentru data de 12 decembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată  (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de in-
timat în cauza civilă la acţiunea: Harcenco Oleg către Noscova 
Nadejda privind încasarea datoriei.

Judecător   Ion Secrieru  
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Moşnoi 
Irina Vasile, domiciliată în satul Cioreşti, Nisporeni, pentru 
data de 12 decembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată  
(mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de intimat în cauza 
civilă în ordine de apel: Moşnoi Mihail către Moşnoi Irina pri-
vind desfacerea căsătoriei şi acţiunea reconvenţională privind 
încasarea pensiei de întreţinere (dosarul nr. 2a-3100/2012).

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

Judecător   Nina Vascan

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Expert Media”, pentru data de 18 decembrie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
66) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SA ,,Sarm” 
privind încasarea datoriei.

Judecător   A. Catană 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Panmar Prim” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, 
str. Cornului nr. 9/1, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în calita-
te de pîrît în cauza civilă nr. 2E-828/12, intentată de ,,Octopus 
Prof” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător   olga Cojocaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a cet. Kozak Anton, cu domiciliul: mun. Chişinău, 
str. L. Deleanu nr. 3/2, apt. 19, pentru data de 11 decembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215, în incinta Judecătoriei Comerci-
ale de Circumscripţie) în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL privind încasarea a 2645,50 euro şi 40 610 lei, 
sub sancţiunea aplicării afectelor corespunzătoare prevăzute de 
art.205, 206 din Codul de procedură civilă.

Judecător   Ion Gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tataru Timofei, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-3261/12, la acţiunea SAR ,,Donaris 
Group” SA privind recuperarea prejudiciului material.

Prezenţa în şedinţa de judecată cu întocmirea referinţei este 
obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lip-
sa părţii absente.

Judecător   Dorin Dulghieru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jitari Grigore,  pen-
tru data de 3 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Jitari Olga privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul 
locativ.

Judecător   Gheorghe Gorun
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Citaţii în judecată Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Natalia, pen-
tru data de 10 decembrie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de intervenient 
accesoriu în cauza civilă intentată de: Mocriţcaia Svetlana, Ro-
tari Victor, Belughin Igor către: Stepanov Liudmila, Stepanov 
Elena, intervenient accesoriu Rotari Natalia privind constatarea 
faptului acceptării succesiunii, prelungirea termenului de accep-
tare a succesiunii, recunoaşterea dreptului de proprietate asupra 
3/8 din bunul imobil în ordinea succesorală şi cererea reconven-
ţională a cet. Stepanov Liudmila şi Stepanov Elena către: Mo-
criţcaia Svetlana, Rotari Victor, Belughin Igor, intervenient ac-
cesoriu Rotari Natalia privind declararea ca succesori nedemni 
şi încasarea datoriei.

Judecător    oxana Robu 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mărandici Ruslan, 
pentru data de 14 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Darii Iuliana privind încasarea 
pensiei de întrţinere a copilului minor.

Judecător    Alexandru Spoială
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Lazăr Ion Andrei, cu ultimul domi-
ciliu: satul Vînători, Nisporeni, pentru data de 3 decembrie 2012, 
ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5, 
sala nr. 2, et. 2), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-585/12, 
intentată de Lazăr Ecaterina, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    M. Ulinici
www

Judecătoria Orhei solicită  prezentarea cet. Cacuhina Ivan, 
cu domiciliul: or. Orhei, str. Unirii nr. 144,  apt. 40, pentru data 
de 5 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiu-
nea cet. Cacuhina Eugenia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Veronica Cupcea
www

Judecătoria Făleşti solicită  prezentarea cet. Şeremet Alina, 
cu ultimul domiciliu: or. Făleşti, str. B. Glavan nr. 8, pentru data 
de 14 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir. 5, et. 2) în calitate de pîrît la cererea  cet. 
Şeremet Eugeniu privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Lilia trocin
www

Judecătoria Leova solicită  prezentarea cet. Moisiuc Petru, 
pentru data de 14 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (Leova, str. Unirii nr. 32, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-462/2012, la cererea cet. Moisiuc Zinaida 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Ludmila Ursu
www

Judecătoria Donduşeni solicită  prezentarea cet-lor: Botnari 
Natalia şi Cernei Alexandr, pentru data de 17 decembrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989, 
nr. 19, bir. 6) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-276/2012, 
la cererea: Secţia Asistenţă Socială or. Donduşeni privind decă-
derea din drepturile părinteşti.

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

Judecător   Lucia Danilişin
www

Judecătoria Cimişlia  solicită  prezentarea cet. Mardari Ma-
ria, a.n. 13.05.1960, locuitoarea satului Cenac, Cimişlia, pentru 
data de 17 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Ci-
mişlia, str. C. Stamati nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Matvei Nicolae Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   L. Curca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Năduh Andrei Ion, cu ultimul domici-
liu: satul Mitoc, Orhei, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea: Cebotar Seghei, Leahu Ecaterina şi 
Leahu Radu privind încasarea pagubei.

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

Judecător   tatiana troianovschi 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea reprezentantului ÎI ,,Adrian Leşan”, cu se-
diul: satul Trifeşti, Rezina, pentru data de 20 decembrie 2012, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SA ,,Ba-
sarabia” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Molodan Andrei Anton, domiciliat: r-
nul Orhei, satul Pelivan, str. Mir. nr. 5, apt. 2, pentru data de 20 
decembrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina buzu

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

solicită  prezentarea cet. Costeniuc Igor Vasili, a.n. 18.06.1970, 
pentru data de 21 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (or. Bălţi, str. Hotinului nr. 43, bir. 25) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL către: Costeniuc Igor şi Grumaţchi 
Galina privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie.  Persoanele care dispun de infor-
maţia privitor la locul aflării pîrîtulu Costeniuc Igor Vasili, ru-
găm să se prezinte în instanţa de judecată la data şi ora indicată. 
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Dumitru Puşca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Rebezniuc Veaceslav Alexandru, cu 
ultimul domiciliu: or.  Orhei, str. Chişinăului nr. 2, apt. 7, pentru 
data de 23 decembrie 2012, ora 12.55, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător   Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jigliţchi Veaceslav, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. Bucureşti nr. 50, apt. 7, pentru data de 13 decem-
brie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 38) în calitate de pîrît la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” 
SA.

Judecător      Ecaterina Palanciuc 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Goldirer Anna, 
pentru data de 11 decembrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei la cererea cet. Tcaci Angela privind 
încasarea datoriei.

Judecător       S. teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leneţ Igor, pentru 
data de 21 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei la cererea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător       S. teleucă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Avădănii Ecaterina,  pentru data de 13 martie 2013, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind 
încasarea sumei.

Judecător      V. Ilaşco
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎCS 
,,Cedru-Construct” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, satul Toha-
tin, c/f - 1011600008401, pentru data de 11 decembrie 2012, 
ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
309) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,PRO-
Leasing” privind încasarea datoriei.

Judecător       Ion bulhac

ANUNţ
Executorul judecătoresc Dumitru Manole, aduce la cunoş-

tinţă că pe data de 13 decembrie 2012, ora 10.00, în incinta 
biroului executorului judecătoresc: mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare nr. 67, bir. 401, licitator Dumitru Manole, va avea 
loc vînzarea  cu licitaţie a bunurilor mobile, situate în mun. 
Chişinău, str. Industrială nr. 21, sechestrate conform procesu-
lui verbal din 07.06.12, ce aparţin cu drept de proprietate ÎCS 
,,Inter-M.J.G.” SRL, c/f - 1004601000480, evaluat la preţul de 
139 043 lei, conform raporturilor de evaluare, cu nr. 629/jud. 
din 01.10.12, efectuat de SRL ,,Vlasercom”, care va fi scos la 
vînzare la preţul de 111234, 4 lei.

Termenul limită de depunere a cererii de participare la lici-
taţie şi acontul de 5%, din valoarea bunurilor, se depune pînă 
pe data de 12.12.2012, la contul special al executorului jude-
cătoresc Dumitru Manole, c/b - 22511568501, BC ,,Moldova-
Agroinbank” SA, fil. M. Eminescu, c/f - 43233018, AGRN-
MD2X864.

Modul de familiarizare prealabilă cu imobilul – prin inter-
madiul executorului judecătoresc Dumitru Manole: bdul Ştefan 
cel Mare nr. 67, bir. 401, tel. (022) 27-06-74, mob. 069174037.

Executor judecătoresc   Dumitru Manole  

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Probrig”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Petricani nr. 204,  pen-
tru data de 24 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, et. 2, bir. 213, în 
incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii SRL ,,Condiprod 
Com”, mun. Chişinău privind încasarea datoriei şi dobînzii de 
întîrziere în sumă totală de 4980 lei.

Prezenţa reprezentantului cu procură sau mandat şi referin-
ţă este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi exami-
nată în lipsa părţii absente.

Judecător   Ion Stepanov  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Afteni Andrian, 
pentru data de 11 decembrie 2012, ora 15.45, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît la 
cererea SAR ,,Donarsi Group” SA privind încasarea prejudi-
ciului material.

Judecător    Maria ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Straşniuc Larisa, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. 
Sarmizegetusa nr. 10, apt. 23, Melenciuc Ecaterina, cu domici-
liul: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn nr. 28/2, apt. 85 şi a 
reprezentantului SRL ,,Nicdan Lux”, cu sediul: mun. Chişinău, 
str. Sarmizegetusa nr. 10, apt. 23, pentru data de 11 decembrie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea cet. Bi-
vol Raisa către: Straşniuc Larisa, Melenciuc Ecaterina privind 
încasarea sumei.

Judecător   Luiza Gafton 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Munteanu Gheorghe, a.n. 25.10.1964, cu domiciliul: mun. 
Chişinău, str. Burebista nr. 66, bl. 3, apt. 40, pentru data de 14 
decembrie 2012, ora 9.50, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Munteanu Efimia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciubirca Alexan-
dr, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît la 
cererea cet. Ciubirca Liubov privind privarea de dreptul de po-
sesiune a spaţiului locativ şi radierii vizei de domiciliu.

Judecător    Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ţenu Dionis, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Donică Ştefan 
privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Stratan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Reniţă Ion, pentru 
data de 22 ianuarie 2013, ora 16.15, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît la cererea cet. 
Reniţă Rodica privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domi-
ciliului copilului minor.

Judecător    Maria ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Eugrus-Agro” SRL, pentru data de 24 ianu-
arie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,Dewax” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Stratan 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Musteaţă Sergiu, 
pentru data de 3 decembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SAR ,,Donarsi Group” SA privind 
încasarea sumei.

Judecător    Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benedictus”, pentru data de 7 decembrie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în 
calitate de pîrît la cererea SRL ,,Impex” privind încasarea da-
toriei.

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

Judecător   Ala Malîi   
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Compenet-Tel”, cu sediul: mun. Chişinău, str. A. Russo nr. 
7/2, apt. 22, pentru data de 7 decembrie 2012, ora 10.15, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,ALIT” privind 
încasarea sumei.

Judecător    Ina Dutca

ÎN  AtENţIA  CItItoRILoR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
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Cel mai ciudat furt din 
Scandinavia

O româncă a fost arestată în Norvegia, după ce a furat un 
televizor color. Gestul femeii i-a şocat pe poliţiştii din 

Oslo, aceasta reuşind să iasă din magazin cu televizorul care 
avea diagonala de 42 de inch (106 centimetri) băgat sub fustă. 
Românca a reuşit să care obiectul electronic pînă la o staţie de 
autobuz din apropiere. 

 Cînd a fost întrebată de anchetatori cum a putut să ţină 
astfel televizorul, aceasta le-a replicat că are ,,muşchii de la pi-
cioare foarte puternici”. Femeia are 31 de ani şi este interogată 
şi pentru alte furturi comise în Norvegia. Televizorul valora 
peste 3800 de euro. 

 Presa britanică a catalogat furtul ca fiind cel mai ciudat 
care s-a înregistrat în Scandinavia, în ultimii zece ani.

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Augustina bolocan, doctor în drept, lec-
tor universitar, Facultatea de Drept, USM;                 
Gheorghe Ulianovschi, doctor în drept, con-
ferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Anatolie Gladei, lector superior, Facultatea 
Ştiinţe Economice, USPEE ,,Constantin Ste-
re”; Natalia Chiseliova, judecător, Străşeni; 
Aliona Donos, judecător, Bălţi; Diana Stănilă, 
judecător, Bălţi; tamara Pelin, judecător, CA 
Chişinău; olga Cojocaru, judecător, Buiucani; 
Serghei Popovici, judecător, Comrat; Mihail 
Nicolaev, vicepreşedintele CA Bălţi; Vitali De-
revenco, judecător, Comrat.  

     Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista naţională  de Drept

U n număr mare de persoane su-
feră de diferite afecţiuni dure-

roase provocate de haine şi de acceso-
riile vestimentare. Neaşteptat de multe 
obiecte, de la blugi la poşete, pot avea 
un impact negativ asupra sănătăţii dacă 
sînt alese greşit sau purtate într-un mod 
necorespunzător.

În Marea Britanie, jumătate dintre 
adulţi au probleme de sănătate determi-
nate de vestimentaţie. În dorinţa lor de 
a fi la modă şi de arăta bine, oamenii 
poartă adesea obiecte de îmbrăcămin-
te şi accesorii care nu li se potrivesc şi 
care le afectează confortul şi starea de 
sănătate.

Date publicate recent de Asociaţia 
Britanică a Osteopaţilor (BOA) indică 
multe obiecte care pot cauza dureri şi 
disconfort considerabil şi chiar defor-
mări permanente la nivelul scheletului. 

- Astfel, în cazul femeilor, sutienele 
care nu au măsura şi croiala potrivite 
determină în mod frecvent dureri la ni-
velul gîtului şi al umerilor şi la mijlocul 
spatelui. Aproximativ 60% dintre fe-
mei suferă din această cauză, arată ci-
frele BOA.  Mai ales femeile cu bustul 
voluminos au asemenea necazuri, ele 
trebuie să se asigure că poartă un suti-
en bun, cu circumferinţa potrivită şi cu 
bretele care să susţină bine greutatea 
bustului.

- Portofelul este un obiect care poate 
afecta negativ sănătatea, mai ales în ca-
zul bărbaţilor, care îl poartă de obicei în-
tr-un buzunar de la pantaloni. Astfel, cînd 
o persoană stă jos, de exemplu, atunci 
cînd conduce maşina, purtarea unui por-
tofel umflat în buzunarul de la spate face 
ca acea persoană să stea    într-o poziţie 

uşor asimetrică, iar cu timpul, această 
răsucire permanentă a coloanei duce 
la apariţia durerilor lombare. Purtarea 
portofelului în buzunarul din faţă, în po-
ziţia aşezat, determină presiuni asupra 
zonei inghinale, stînjenind circulaţia în 
această regiune, ceea ce poate provoca 
o senzaţie de amorţeală şi chiar dureri. 
Problema se accentuează în cazul purtă-
rii unor blugi strîmţi; 10% dintre bărbaţi 

s-au plîns de amorţeli în regiunea inghi-
nală, într-o asemenea situaţie.

- Mulţi oameni suferă de dureri la 
nivelul spatelui, al cefei sau al umerilor 
din cauza purtării unei genţi grele; 40% 
dintre femei „acuză” poşetele grele de 
faptul că le provoacă asemenea proble-

me, iar pe termen lung, poate apărea re-
ducerea mobilităţii coloanei.

- Unul din 8 adulţi declară că a suferit 
de dureri de cap din cauza unei pălării 
prea strîmte.

- 20% dintre adulţi spun că au avut 
dureri din cauza unor ochelari de soare 
care îi strîngeau.

- Cordoanele şi centurile prea strînse 
pot şi ele să provoace senzaţii de amor-

ţeală sau de arsură, cu hipersensibilitate 
la căldură.

- Pantofii, nu numai cei cu toc înalt, 
dar şi cei plaţi, atunci cînd sînt prea 
strîmţi, şi şlapii, pot duce la apariţia 
unor dureri şi chiar deformări ale dege-
telor picioarelor.

E vestită deja vorba ,,toate modelele beau apă plată cu lă-
mîie”. Deşi la început poate am rîs, adevărul e că apa plată 

cu lămîie ascunde nişte beneficii rar de găsit în altă parte. Iată cum 
ne ajută şi de ce ar trebui să bei şi tu apa plată cu lămîie.

1. Ajută la problemele legate de digestie, arsuri la sto-
mac, greaţă, balonare, constipaţie, atunci cînd sucul de lămîie 
e amestecat cu apă călduţă. Apa cu lămîie acţionează ca un 
agent de curăţare a sîngelui şi are efecte tonice pentru ficat.

2. Lămîia e bogată în vitamia C, deci, dacă bei apa plată cu 
lămîie vei avea pielea mai frumoasă. Lămîia acţionează ca o 
loţiune anti-îmbătrînire, numai că din interior şi, în timp, tenul 
va deveni mai curat.

3. Apa cu lămîie îndepărtează respiraţia mirositoare şi ali-
nă durerea de măsea. Pînă te duci la medic, clăteşte gura şi mai 
ales zona care te doare, cu apă în care ai stors suc de lămîie. 
Dacă te doare gîtul, fă gargară cu apă cu lămîie de mai multe 
ori pe zi.

4. Cu apă plată cu lămîie poţi să slăbeşti, iar asta nu în-
seamnă că trebuie să bei numai apă toată ziua. Trebuie să bei 
limonada de dimineaţă, ca să îţi purifici corpul.

5. Lămîia are şi efect diuretic, deci apa cu lămîie ajută la 
tratarea reumatismului şi artritei; asta se întîmplă în principal 
pentru că lămîia curăţă toxinele din organism.

6. În caz de răceală şi febră, apa cu lămîie poate elimina 
unele simptome. Pentru că e recomandabil să bei multă apă, 
bea cu lămîie, ca să transpiri mai mult şi să scapi de febră.

Dacă te întrebi cîtă apă cu lămîie să bei, trebuie să ştii că 
delimitare fixă nu există. Organismul este cel care trebuie să 
te ghideze. Totuşi, o regulă spune că dacă ai pînă la 70 kg 
(inclusiv), ar trebui să bei o cană de apă în care ai stors o ju-
mătate de lămîie, de două ori pe zi. Dacă ai de la 71 kg în sus, 
prepară apa cu sucul de la o lămîie întreagă. Desigur, dacă nu 
poţi să bei un suc atît de concentrat, îl poţi dilua, avînd grijă 
să respecţi cantităţile.

Apa plată cu lămîie chiar funcţionează

Veninul de albine folosit de oamenii de ştiinţă 
ca anestezic  

Albinele au arme la ambele capete ale corpului. Mai 
mult, pe lîngă capacitatea de a-şi înţepa inamicii, ele au şi 
abilitatea de a-i muşca, eliberînd un venin paralizant.

Descoperirea aparţine cercetă-
torilor de la Universitatea din Thes-
saloniki, Grecia. Oamenii de ştiinţă 
susţin că veninul provenit de la al-
bine ar putea fi utilizat pentru a crea 
anestezice utile oamenilor sau ani-
malelor.

Ca urmare a acestui fapt, o com-
panie de produse farmaceutice a patentat deja substanţa şi 
a realizat teste, în urma cărora s-a constat că veninul de 
albine funcţionează precum anestezicul lidocaina.

Ce se întîmplă în creierul îndrăgostiţilor
Ce se întîmplă în creierul oamenilor atunci cînd aceştia se 

îndrăgostesc? Este întrebarea la care au încercat să găsească 
un răspuns cîţiva oameni de ştiinţă din Marea Britanie.

Cercetătorii au folosit tehnologii speciale care permit sca-
narea creierului şi arată imagini cu zonele cerebrale care se acti-
vează şi se dezactivează atunci cînd oamenii se îndrăgostesc.

Potrivit rezultatelor, cortexul frontal, responsabil de raţiu-
ne, se blochează în momentul în care pacientului i se arată o 
fotografie cu persoana iubită, făcîndu-l să nu mai gîndească 
normal. Prin urmare, nivelul de dopamină este mai mare în 
cazul îndrăgostiţilor, aceasta fiind substanţa care provoacă 
emoţii, plăcere, euforie şi dorinţă.

Cu toate că această descoperire este importantă pentru spe-
cialişti, psihologii încă încearcă să înţeleagă ce provoacă acele 

obsesii care îi fac pe oameni să ia decizii riscante în numele 
dragostei.

nu stresul acţionează negativ asupra sănătăţii, 
ci modul în care reacţionăm la el

Nu stresul este ceea ce duce la sporirea riscului de a suferi 
de diferite boli, ci modul în care reacţionăm la el. Aceasta este 
concluzia unui nou studiu realizat de cercetătorii americani.

Aceştia au descoperit că modul în care oamenii reacţio-
nează la stres are efecte negative asupra sănătăţii chiar şi după 
10 ani. Studiul a relevat, de asemenea, că persoanele cele mai 
predispuse la stres sînt cele tinere, inteligente şi educate.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, peste ani, persoanele care 
se îngrijorează constant prezintă mai multe probleme cardi-
ovasculare în comparaţie cu cele care se împăcau cu situaţi-
ile stresante.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

C a l e i d o s c o p

Divert is
Aniversări Atenţie! Hainele şi accesoriile pot dăuna grav 

sănătăţii. Află ce articole ne provoacă durere


