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Abuzul sexual faţă de copii – 
în vizorul autorităţilor şi al 
societăţii civile

Strategia de reformare 
în sectorul justiției a fost 
adoptată de Parlament în 
lectură finală

Spune NU 
violenţei 
împotriva femeii

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Iurie Leancă, îşi va da demisia, dacă Moldova nu obţine 
în 2012 regim fără vize cu UE.

I. Leancă a mărturisit, recent, în cadrul unei emisiuni 
televizate că „nu e greu să-ţi dai demisia”, precum şi că 
a trecut printr-o experienţă similară în 2001 cînd a plecat 
din funcţia de viceministru al aceleiaşi instituţii. 

Diplomatul s-a arătat mulţumit de mersul implemen-
tării Planului de liberalizare a regimului de vize, precum 
şi a menţionat că, „potrivit unor analize făcute de Guvern, 
Moldova va reuşi să întrunească toate criteriile solicitate”. 
El a adăugat că „într-un an şi jumătate ar putea fi semnat 
şi Acordul de Liber Schimb cu UE”.

„În linii mari, cred că mersul nostru este unul bun şi 
sper că la sfîrşitul lui 2012 să raportăm rezultate pozitive. 
Şansa de a obţine regim fără vize depinde şi de ceea ce 
vom întreprinde. Am avut 41 de acţiuni fixate în acest pro-
iect şi totul depinde de cît de repede ne vom mişca şi mai 
departe în modificarea cadrului legal şi în implementarea 
schimbărilor. Depinde de cum ne vom face tema pentru 
acasă”, a spus I. Leancă.

Ministrul a atenţionat însă că „alegerile anticipate ar 
însemna o paralizie a instituţiilor de stat şi a implementării 
planului”. 

P rim-ministrul Vlad 
Filat a avut, recent, 

la Praga, o întrevedere cu 
Petr Necas, prim-ministrul 
Republicii Cehe, potrivit 
Direcţiei comunicare şi re-
laţii cu presa a Guvernului. 

Vlad Filat, însoţit de mai 
mulţi membri ai Executivu-
lui R. Moldova, s-a aflat, în 

perioada 29-30 noiembrie, 
într-o vizită oficială în Cehia, 
la invitaţia omologului său 
ceh. 

Premierul moldovean a 
fost întîmpinat la Guvernul 
Republicii Cehe de către 
prim-ministrul Petr Necas, 
cu garda de onoare. 

Întrevederea tete-a-tete 
a prim-miniştrilor a fost ur-
mată de şedinţa în plen a de-
legaţiilor guvernamentale şi 
semnarea a 3 documente im-
portante pentru consolidarea 
relaţiilor dintre Republica 
Moldova şi Republica Cehă. 
Este vorba de două acorduri 
privind colaborarea moldo-
cehă în domeniul protecţiei 
sociale, sănătăţii şi ştiinţelor 

medicale, precum şi de Pro-
tocolul de cooperare privind 
readmisia persoanelor cu 
şedere ilegală. Documentele 
respective au fost semnate 
de către vicepremierul Iurie 
Leancă, ministrul Afaceri-
lor Externe şi Integrării Eu-
ropene şi Valentina Buliga, 
ministrul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei. Semna-
tarii din partea cehă au fost: 
Jan Kubice, ministrul de In-
terne, Leo Heger, ministrul 
Sănătăţii şi Jaromír Drabek, 
ministrul Muncii şi Afaceri-
lor Sociale. 

După ceremonia de sem-
nare, cei doi premieri au sus-
ţinut o conferinţă de presă 
comună. 

Petr Necas a salutat pre-
zenţa prim-ministrului Re-
publicii Moldova în Cehia, 
menţionînd că relaţiile din-
tre cele două state se dezvol-
tă intens. 

,,Guvernul Republicii 
Moldova a făcut un progres 
mare în domeniul reformelor 
şi manifestă interes sporit 

spre integrarea în UE. Cehia 
face parte din ţările care sus-
ţin semnarea Acordului de 
Asociere     RM - UE şi, în 
primul rînd, a Acordului de 
Liber Schimb care va duce la 
dezvoltarea economiei RM”, 
a declarat premierul ceh. 

Petr Necas a menţionat 
că Grupul de la Vişegrad şi 

Parteneriatul Estic sînt par-
te a intereselor Guvernului 
Republicii Cehe, precizînd 
că patru ţări din Grupul Vi-
şegrad, în iunie curent, au 
căzut de acord de a majora 
suma pentru statele Partene-
riatului Estic, inclusiv pen-
tru Moldova, datorită refor-
melor pe care le realizează. 

,,Moldova este printre 
cele 5 state prioritare pentru 
Cehia în domeniul de coo-
perare. În 2012, Moldova va 
fi cel mai mare beneficiar de 
asistenţă. Sîntem siguri că, 
colaborarea economică se va 
intensifica pentru că există 
un potenţial imens. Este loc 
pentru extinderea cooperării 
în domeniul energetic, in-

frastructurii, transportului”, 
a spus Petr Necas. 

La rîndul său, Vlad Flat 
a mulţumit omologului său 
ceh pentru invitaţia de a în-
treprinde această vizită. 

,,În cadrul întrevederilor 
am avut o discuţie amicală 
şi constructivă, axată pe su-
biecte care ne pot apropia 
mai mult în plan bilateral 
şi european. Am efectuat o 
retrospectivă a realizărilor 
din ultimii ani şi am discutat 
perspectivele intensificării 
raporturilor moldo-cehe”, a 
specificat Vlad Filat. 

Vlad Filat a exprimat 
gratitudine Guvernului ceh 
pentru sprijinul plenar acor-
dat Republicii Moldova pe 
calea integrării europene, în 
special, pentru disponibili-
tatea autorităţilor cehe de a 
acorda asistenţă în pregăti-
rea echipei de experţi pen-
tru negocierea Acordului de 
Liber Schimb cu Uniunea 
Europeană. 

,,Cooperarea dintre statele 
noastre devine tot mai amplă 
şi mai diversificată, drept do-
vadă fiind cele trei acorduri 
semnate, privind colaborarea 
în domeniul protecţiei socia-
le, readmisiei persoanelor cu 
şedere ilegală, sănătăţii şi şti-
inţei medicale”, a menţionat 
Vlad Filat. 

Premierul Republicii 
Moldova a apreciat dinamica 
pozitivă a relaţiilor bilaterale 
şi angajamentul autorităţilor 
cehe în susţinerea reformelor 
democratice şi economice din 
Republica Moldova. În acest 
context, şeful Executivului 
de la Chişinău a adus mulţu-
miri partenerilor cehi pentru 
faptul că Republica Moldova 
nu rămîne doar a fi o ţară pri-
oritară pentru asistenţa cehă 
în perioada 2011-2017, dar 
şi pentru faptul că, în pofida 
provocărilor globale financi-
ar-economice, suma alocată 
Republicii Moldova în aceas-
tă asistenţă a fost sporită, iar 
domeniile de finanţare a pro-
iectelor au fost diversificate. 

,,Am discutat şi despre 

Iurie Leancă va demisiona dacă 
Republica Moldova nu va obţine 

regim  fără vize cu UE

colaborarea comercial-eco-
nomică, cu atît mai mult cu 
cît Cehia este al doilea par-
tener european al Moldovei 
în derularea exporturilor de 
vin moldovenesc. Dorim să 
extindem gama de produse 
autohtone şi să oferim con-
sumatorului ceh produse 
agricole de cea mai înaltă 
calitate”, a spus Vlad Filat. 

Prim-ministrul Republicii 
Moldova a mai menţionat că, 
în cadrul discuţiilor cu parte-

nerii cehi, s-a convenit asupra 
necesităţii de a consolida co-
operarea în vederea asigurării 
sprijinului european necesar 
pentru derularea reformelor 
economice şi democratice 
iniţiate de actualul Guvern al 
Republicii Moldova, precum 
şi pentru reglementarea con-
flictului transnistrean. 

La final, Vlad Filat a 
lansat o invitaţie omologu-
lui său ceh, Petr Necas, de a 
vizita Republica Moldova.

„Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea să-l audă” 
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Moldova şi Cehia au semnat trei 
acorduri privind colaborarea bilaterală  
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Procuratura Generală anunţă lansarea 
„telefonului anti-cyber-criminalitate” 
Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiu-

nilor în domeniul informaticii din cadrul Procuraturii Generale 
anunţă lansarea „liniei fierbinţi”, la numărul de telefon 22-34-54. 

Acest număr este la dispoziţia cetăţenilor pentru a semnala 
diferite ameninţări parvenite din spaţiul cibernetic.

Linia telefonică a fost instituită în baza ordinului Procuroru-
lui General, prin care responsabil de recepţionarea şi înregistra-
rea adresărilor parvenite de la cetăţeni, precum şi monitorizarea 
procesului de urmărire penală pe aceste cauze a fost desemnat 
procurorul, şef al secţiei de profil din cadrul Procuraturii Gene-
rale, Veaceslav Soltan.

În virtutea celor menţionate, Procuratura Generală face apel 
către societate să participe şi să contribuie la prevenirea şi com-
baterea criminalităţii informatice în Republica Moldova.

Astfel, în cazul în care dispuneţi de date referitor la săvîrşi-
rea crimelor cibernetice, precum şi a celor din domeniul teleco-
municaţiilor, nu ezitaţi să înştiinţaţi procurorii prin intermediul 

„liniei fierbinţi”: 22-34-54.

La Chişinău a fost lansat Clubul 
prietenilor NATO
Ambasada Bulgariei în Moldova împreună cu Centrul de In-

formare şi Documentare privind NATO au deschis la Chişinău 
Clubul prietenilor NATO.

La ceremonia de inaugurare, ambasadorul bulgar George 
Panayotov a spus că obiectivul proiectului este de a lansa discu-
ţii pe subiecte legate de activităţile şi politicile NATO, relaţiile 
dintre NATO şi Moldova.

Membri ai clubului pot deveni toţi cei care se interesează 
de problemele securităţii, relaţiile internaţionale, cooperarea 
NATO - Republica Moldova.

În perspectivă, baza clubului o vor constitui membrii Par-
lamentului, reprezentanţii misiunilor diplomatice, ai regiunilor, 
jurnalişti şi studenţi.

Precizăm: Cooperarea NATO - Republica Moldova a înce-
put în 1994. Moldova a devenit cel de-al 12-lea stat care a aderat 
la Programul NATO „Parteneriat pentru Pace”.

Conducătorii Direcţiilor educaţie din 
sectoare vor fi sancţionaţi
Primăria municipiului Chişinău informează că, în urma 

prezentării rapoartelor de audit pe anul 2009, privind respec-
tarea, de către Direcţiile educaţie, tineret şi sport din sectoarele 
Capitalei, a legislaţiei privind achiziţiile publice, conducătorii 
acestor subdiviziuni vor fi sancţionaţi. 

Directorii DETS sectoriale urmează să prezinte note de 
serviciu, pe marginea încălcărilor admise. În urma anchetelor 
de serviciu, vor fi luate decizii privind aplicarea sancţiunilor. 
Potrivit primarului general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, sancţi-
unile aplicate vor fi diferite, pînă la demiterea din funcţie a unor  
conducători de subdiviziuni, în funcție de gravitatea încălcărilor 
admise.  

Menţionăm că raportul de audit pe anul 2009, efectuat de 
către Direcţia audit intern a Primăriei Chişinău în cadrul Direc-
ţiilor educaţie din sectoare a stabilit că în unele cazuri, persoane-
le cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor respective 
au favorizat unii agenţi economici, în cazul licitaţiilor publice. 
În acelaşi timp, în anumite situaţii, s-a admis achiziţionarea bu-
nurilor contra unor sume mai mari decît cele de piaţă, anunţă  un 
comunicat al Primăriei.

Vor fi majorate salariile poliţiştilor
În cadrul unui interviu radiofonic, Veaceslav Negruţa, mi-

nistrul Finanţelor a declarat că în Legea bugetului pentru anul 
2012 sînt prevăzute majorări de salarii pentru anumite categorii, 
menţionîndu-i pe militari şi poliţişti.

Negruţa susţine: „Suma majorărilor de salarii va fi aproape 
de 600 milioane lei, dar prima majorare va fi chiar începînd cu 
1 ianuarie, şi ţine de anumite categorii, militari, poliţişti. Ulteri-
oarele majorări sînt prevăzute pentru 1 iunie şi 1iulie, iar ultima 
etapă ţine de 1 octombrie. Sînt diferite categorii. Pe lîngă mili-
tari şi poliţişti e vorba de funcţionari publici şi alte categorii de 
bugetari”.

Ministrul Finanţelor susţine, totuşi, că deficitul bugetar va 
fi de circa 700 milioane de lei, ceea ce reprezintă doar 0,9% 
din PIB, fapt ce, în opinia oficialului, este un deficit acceptabil 
pentru o ţară ca Republica Moldova, comparativ cu ţările din 
regiune. Prevederile ce ţin de politica fiscală asigură inclusiv 
acele creşteri care vor fi operate pe parcursul anului 2012.

Indemnizaţia unică la naşterea 
copilului creşte cu 300 lei
Potrivit Proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul 2012, aprobat de Guvern, cuantumul indemnizaţiei 
unice la naşterea copilului va fi mai mare cu 300 de lei faţă de 
cel stabilit în anul 2011.

Astfel, pentru primul copil născut viu, părinţii vor primi o 
indemnizaţie unică în valoare de 2300 lei. Pentru fiecare copil 
următor, indemnizaţia unică la naşterea acestora va constitui 
2600 lei.

În acelaşi timp, cuantumul ajutorului de deces, a rămas la 
nivelul anului trecut, în valoare de 1000 de lei.

Menţionăm că bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 s-a aprobat de către Guvern, la venituri şi la cheltuieli în 
sumă de 9,825 miliarde de lei.

Toate componentele bugetului public naţional vor intra în 
vigoare după aprobarea lor de către Legislativ şi publicarea în 
Monitorul Oficial.

Curtea Constituţională 
s-a pronunţat asupra 

Proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea 
articolelor 70 şi 71 din Con-
stituţia Republicii Moldova. 

La originea cauzei se află 
sesizarea depusă la Curtea 
Constituţională, la 13 iulie 
2011, de către 36  de deputaţi 
din PLDM şi PL, prin care 
a fost solicitat Avizul Curţii 
Constituţionale asupra Pro-
iectului de Lege privind mo-
dificarea şi completarea unor 
articole din Constituţia R. 
Moldova care reglementează 
imunitatea parlamentară.

Curtea a hotărît că iniţia-

Organizatorii Campaniei naţionale de sensibilizare a po-
pulaţiei ,,Promovarea modului  sănătos de viaţă” cu sloganul 

,,Spune Da pentru sănătatea ta!” consideră oportună completa-
rea legislaţiei cu prevederile care obligă vînzătorul să verifice 
actele de identitate ale cumpărătorului la procurarea ţigărilor 
şi alcoolului, dar şi majorarea vîrstei permisive de procurare 
a băuturilor alcoolice de la 16 la 18 ani. Un proiect de lege în 
acest sens a fost aprobat recent de Parlament. 

Potrivit promotorilor campaniei, acest fapt va face posibi-
lă aplicarea uniformă şi efectivă a prevederilor legislaţiei prin 
care se interzice comercializarea alcoolului şi a tutunului mi-
norilor, precum şi o monitorizare strictă din partea organelor 
abilitate cu atribuţii de control. 

CC a avizat pozitiv Proiectul de Lege privind 
reducerea imunităţii deputaţilor

tiva de revizuire a Constituţiei 
este conformă prevederilor 
art.141 alin.(1) lit.b) din Le-
gea supremă. De asemenea, 
Curtea a conchis că proiectul 
de lege constituţională pri-
vind revizuirea art.70 şi art.71 
din Constituţie nu contravine 
dispoziţiilor constituţionale 
ale art.142 alin.(2) şi poate 
fi înaintat spre examinare 
Parlamentului, ţinînd cont de 
opiniile Curţii Constituţionale 
expuse în partea descriptivă a 
avizului. La hotărîrea Curţii a 
fost formulată o opinie sepa-
rată concordantă, care va fi pu-
blicată odată cu hotărîrea. Ho-
tărîrea Curţii Constituţionale 

este definitivă, nu poate fi su-
pusă nici unei căi de atac, intră 
în vigoare la data adoptării şi 
se publică în Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova.

Amintim că 36 de depu-
taţi liberali şi liberal-demo-
craţi au cerut modificarea 
cadrului legal, care, în opinia 
lor, oferă o protecţie exage-
rată deputaţilor, astfel încît 
pornirea urmăririi penale 
împotriva acestora să poată 
fi operată fără acordul prea-
labil al Parlamentului.

Proiectul de lege prevede 
ca din titlul actual al artico-
lului 70 din Legea supremă – 

,,Incompatibilităţi şi imunităţi” 

să fie exclus cuvîntul ,,imuni-
tăţi”, precum şi alineatul 3 al 
aceluiaşi articol – ,,Deputa-
tul nu poate fi reţinut, arestat, 
percheziţionat, cu excepţia 
cazurilor de infracţiune fla-
grantă, sau trimis în judecată 
fără încuviinţarea Parlamen-
tului, după ascultarea sa”.

De asemenea, deputaţii 
propun ca în articolul 71 din 
Constituţie –,,Deputatul nu 
poate fi persecutat sau tras 
la răspundere juridică pentru 
voturile sau pentru opinii-
le exprimate în exercitarea 
mandatului”, cuvîntul „ex-
primate” să fie completat cu 
cuvîntul „public”.

Aceştia consideră grav faptul că alcoolul şi tutunul stau la 
dispoziţia copiilor, aflaţi la vîrsta la care ar trebui să înveţe şi 
cheamă tinerii să renunţe la obiceiurile dăunătoare, precum 
fumatul şi consumul de alcool, în favoarea unor activităţi 
sănătoase cum ar fi practicarea sportului. 

Deşi legislaţia interzicea şi anterior vînzarea de tutun şi 
alcool minorilor, majoritatea elevilor susţin că îşi pot procu-
ra uşor ţigări sau băuturi alcoolice, pe care le consumă, de 
obicei, la discotecă, acasă la un prieten, la bar sau chiar pe 
stradă. 

Studiile efectuate în rîndul elevilor între 13-15 ani deno-
tă că în prezent fumează 24 la sută dintre băieţi şi 10 la sută 
din fete.

Promotorii modului sănătos de viaţă susţin introducerea unor 
restricţii la vînzarea ţigărilor şi alcoolului pentru adolescenţi

La 23 noiembrie 2011, la 
Beijing, China, a fost semnat 
Memorandumul de coopera-
re între Procuratura Republi-
cii Populare Chineze şi Pro-
curatura Republicii Moldova. 

În cadrul evenimentului 
vizat, au fost abordate pro-

blemele actuale cu care se 
confruntă serviciile Procura-
turii în procesul de prevenire 
şi combatere a criminalităţii. 

Urmare a discuţiilor au 
fost identificate direcţii de 
activitate comună în vederea 
stabilirii unor relaţii de coo-
perare bilaterală şi preluare de 
bune practici. Astfel, au fost 
tratate următoarele subiecte: 
criminalitatea organizată şi 
transfrontalieră, traficul de 
fiinţe umane, investigarea 
infracţiunilor informaţionale, 
reglementările juridice în do-
meniile nominalizate.

Scopul vizitei în China a 
fost determinat şi de realiza-
rea unor baze de cooperare bi-
laterală în vederea prevenirii 

Colaborarea între serviciile Procuraturii
crimei organizate în funcţie 
de retuşurile cadrelor insti-
tuţionale naţionale, specifice 
părţilor memorandumului. 

În acest context, de către 
Procurorul General al Repu-
blicii Moldova, Valeriu Zub-
co şi Procurorul General al 

Republicii Populare Chineze, 
Cao Jianming, au fost discu-
tate măsuri de implementare a 
prevederilor Memorandumu-

lui, fiind stabilit drept priori-
tar schimbul de experienţă la 
nivel de servicii specializate, 
elaborarea unui mecanism de 
preluare şi schimb al infor-
maţiei în scopul examinării 
prompte a cererilor de asis-
tenţă juridică, formarea gru-

purilor comune 
de lucru şi stagi-
erea colaborato-
rilor Procuraturii 
în ţările semna-
tare, precum şi 
suportul logistic 
şi metodologic 
în procesul de 
investigare a in-
fracţiunilor. 

De rînd cu 
aspectele practi-
ce au fost discu-
tate şi prescripţii 
vizavi de orga-

nizarea serviciilor Procura-
turii în ţările semnatare  şi 
perspectivele de dezvoltare 
instituţională. 

Astfel, s-a convenit asu-
pra realizării unui plan de ac-
ţiuni în funcţie de obiectivele 
identificate ca fiind priorita-
re. Această activitate va fi re-
alizată în cadrul vizitei ofici-
ale a Procurorului General al 
Republicii Populare Chineze, 
planificată pentru anul viitor 
la Chişinău. 

Realizarea planului de 
implementare a Memoran-
dumului va determina un 
schimb de informaţii cu pri-
vire la legislaţia şi jurispru-
denţa în domeniile de interes 
comun, precum şi coopera-
rea cu organele competente, 
în scopul facilitării şi accele-
rării procedurilor de acordare 
a asistenţei juridice.

Menţionăm că Memoran-
dumul este al 49-lea acord de 
colaborare dintre cele două 

ţări, acesta reprezentînd, sin-
gurul mecanism de realizare 
a asistenţei juridice în mate-
rie penală. 

Procuratura Generală
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Sfîrşitul lunii noiembrie şi în-
ceputul lui decembrie se fac 

remarcabile pentru societate prin 
acţiuni care vizează drepturile şi li-
bertăţile fundamentale ale omului. 
Anume în această perioadă, comu-
nitatea internaţională consemnează 
Ziua internaţională pentru elimi-
narea violenţei împotriva femeilor 
şi Ziua internaţională a drepturi-
lor omului. Fiind un stat bazat pe 
drept, Republica Moldova nu este 
o excepţie în acest sens.  Aşadar, 
pentru perioada respectivă sînt or-
ganizate un şir de evenimente me-
nite să sensibilizeze opinia publică 
în ceea ce priveşte promovarea şi 
respectarea drepturilor omului în 
ţara noastră, indiferent de statutul 
lui.

În această arie de preocupări, 
Misiunea OSCE în Moldova a 
dat  startul Campaniei sale cu ge-
nericul ,,16 zile de activism îm-
potriva violenţei în bază de gen”. 
În cadrul acestei acţiuni sînt pre-
conizate a fi desfăşurate o serie de 
activităţi de sensibilizare a opiniei, 
inclusiv un atelier de lucru care ur-

Să luptăm împreună împotriva violenţei în bază de gen

mează să antreneze bărbaţi tineri şi 
băieţi în combaterea violenţei în 
bază de gen. Campania respecti-
vă se desfăşoară începînd cu anul 
1991.

Astfel, în premieră în Moldo-
va, Misiunea OSCE desfăşoară un 
atelier de lucru pentru aproape 30 
de bărbaţi tineri şi băieţi în direcţia 
modificării comportamentului vio-

lent şi a stereo-
tipurilor de gen 
care generează 
violenţă. Parti-
cipanţii învăţă, 
despre violenţa 
în bază de gen, 
precum şi des-
pre modalităţile 
de sensibilizare 
a opiniei în ve-
derea combate-
rii acestui feno-
men, preluînd 
din experienţa 
altor state care 
au parcurs cu 
succes paşi în 
direcţia respec-
tivă.

„Implicarea 
bărbaţilor şi 
băieţilor în ca-
litate de model 
de comporta-

ment s-a dovedit a fi foarte efici-
entă în transmiterea mesajului de 
zero toleranţă faţă de violenţa în 
bază de gen”, a menţionat Eugenia 

Benigni, consilier pe probleme an-
titrafic şi gender al Misiunii.

Alte activităţi implementate în 
cadrul campaniei pe ambele maluri 
ale rîului Nistru, de către Misiunea 
OSCE, includ piese de teatru soci-
al şi seminare interactive pentru ti-
neri, prelegeri universitare, concur-
suri de eseuri şi desen pentru copii, 
o expoziţie mobilă cu povestiri ale 
victimelor reale ale violenţei în fa-
milie din Moldova, ateliere de lucru 
în domeniul legislaţiei naţionale şi 
internaţionale privind violenţa în 
familie, destinate organelor de for-
ţă, un talk-show televizat, precum 
şi pagini în acest sens pe Facebook 
şi alte reţele sociale.

Misiunea OSCE sprijină des-
făşurarea Campaniei ,,16 Zile” în 
cooperare cu Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Mi-
nisterul Afacerilor Interne, organi-
zaţiile neguvernamentale, experţi 
naţionali şi internaţionali, precum 
şi alte organizaţii internaţionale, 
inclusiv agenţiile Naţiunilor Unite.

Cor. DREPTUL

Potrivit datelor prezen-
tate de Amnesty Inter-

national, în fiecare zi una din 
cinci femei, din cele 47 de ţări 
ale Consiliului Europei, este 
supusă violenţei. Pe lîngă toa-
te, violenţa împotriva feme-
ilor are şi un impact negativ 
asupra economiei europene. 
Costurile violenţei împotriva 
femeilor în Europa constituie 
estimativ 34 de miliarde de 
euro anual sau 555 de euro 
din partea fiecărui locuitor al 
Europei. Pentru comparaţie, 
Franţa alocă mai mult de 32 
de miliarde de euro pentru 
apărarea statului.

În Moldova, violenţa 
împotriva femeii persistă în 
particular în cadrul relaţiilor 
de familie, fiind strîns legată 
de valorile şi tradiţiile adînc 
înrădăcinate în mentalitatea 
bărbatului, care este greu de 
schimbat. Acest flagel are o 
largă răspîndire şi, de multe 
ori, efecte pe termen lung 
asupra victimelor. Efectele 
pot fi atît fizice, cît şi psiho-
logice, şi pot avea impact nu 
doar direct asupra victimei, ci 
şi asupra copiilor care au fost 
martori ai actului de violenţă.

În acest context, Amne-
sty International a îndemnat 
toate ţările europene, inclusiv 
Republica Moldova, să sem-
neze şi să ratifice Convenţia 
Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea vi-
olenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice. Docu-
mentul a fost adoptat în luna 
mai curent la Istanbul de că-
tre Comitetul Miniştrilor al 
Consiliului Europei. Conven-

Spune NU violenţei împotriva femeii
Violenţa împotriva femeii continuă a fi un 

fenomen larg răspîndit şi în secolul XXI. În po-
fida adoptării mai multor strategii pentru pro-
tejarea femeilor, această problemă rămîne a fi 
una acută în multe state ale lumii, iar Republi-
ca Moldova nu este o excepţie, un argument în 
acest sens fiind şi statisticile oficiale recente. 

ţia obligă statele-semnatare să 
prevină violenţa împotriva fe-
meilor, să protejeze victimele 
şi să pedepsească agresorii. 
Aceasta va intra în vigoare 
atunci cînd 10 ţări vor ratifica 
Convenţia; în prezent doar 17 
ţări au semnat documentul.

 „În ultima perioadă se 
observă anumite progrese în 
combaterea violenţei împo-
triva femeilor în Republica 
Moldova, deşi abordarea de 
tip „femeia nebătută e ca şi 
casa nemăturată” este încă 
adînc înrădăcinată. La nivel 
naţional sînt pronunţate tot 
mai des sentinţe împotriva 
bătăuşilor, de asemenea, 
există precedente şi la nive-
lul CEDO, care a condamnat 
eşecul statului moldav de a 
proteja victimele violenţei 
domestice”, a menţionat Igor 
Stoica, coordonatorul progra-
mului  „Profesioniştii pentru 
Drepturile Omului” al Amne-
sty International Moldova.

„În această ordine de idei, 
prevenirea şi combaterea vio-
lenţei împotriva femeilor tre-
buie să ocupe un loc prioritar 
pe agenda autorităţilor, iar 
semnarea şi ratificarea Con-
venţiei Consiliului Europei va 
da dovadă de un angajament 
mai serios în acest sens”, a ţi-
nut să sublinieze Igor Stoica. 
 

Oamenii legii spun 
STOP violenţei 

în familie
În acelaşi context, Minis-

terul Afacerilor Interne şi-a 
reiterat poziţia privind prin-
cipalele obiective pe agenda 
sa de activitate. Astfel, preve-

nirea şi combaterea violenţei 
în familie constituie o priori-
tate a activităţii MAI, ce face 
parte din politica naţională de 
ocrotire şi sprijinire a famili-
ei, reprezentînd o importantă 
problemă de securitate şi să-
nătate publică. 

Conform statisticii MAI, 
pe parcursul a zece luni ale 
anului curent, în sfera relaţi-
ilor familiale au fost comise 
396 de infracţiuni, dintre care 
21 de omoruri, 32 de vătămări 
corporale grave, 60 - medii şi 
283 de vătămări intenţionate 
uşoare ale integrităţii corpo-
rale.

Analiza motivelor şi cau-
zelor comiterii cazurilor de vi-
olenţă în familie denotă faptul 
că soţiile au fost agresate de 
către soţi în 141 de cazuri, 
faţă de 12 cazuri în care soţii 
au fost supuşi acţiunilor vio-
lente din partea soţiei. În alte 
69 de cazuri concubina a fost 
agresată de concubin şi doar 
într-unul s-a întîmplat invers.

Pe de altă parte, perico-
lul de a fi supuse violenţei le 
paşte pe femei nu doar din 
partea soţilor, dar şi a proprii-
lor copii, fraţi sau gineri. Fiul 
şi-a maltratat mama în 34 de 
cazuri, iar fiica şi-a agresat 
mama în patru cazuri. Au mai 
fost înregistrate patru cazuri 
de agresiune a socrului şi două 

cazuri de agresiune a soacrei 
din partea ginerilor, 10 cazuri 
manifestate între fraţi şi 30 în 
care agresorii au manifestat 
violenţă asupra mai multor 
membri ai familiei.

În rezultatul acţiunilor 
violente comise de către agre-

sori în cadrul familiei, victime 
au devenit 273 de persoane de 
gen feminin, dar şi 96 de per-
soane de gen masculin, aces-
tea fiind supuse agresiunii din 
partea a 334 de persoane de 
gen masculin şi 35 de persoa-
ne de gen feminin.

Totodată, pe parcursul 
anului curent au fost exami-
nate 5016 apeluri telefonice 
şi 1899 de petiţii pe cazuri de 
violenţă în relaţiile de familie. 
În temeiul art.78 al Codului 
contravenţional (vătămarea 
uşoară a integrităţii corpora-
le) au fost iniţiate 14 187 pro-
ceduri contravenţionale. De 
asemenea, au fost înaintate 
173 de demersuri privind apli-
carea măsurilor de protecţie a 
victimelor violenţei în familie 
şi executate 220 de ordonanţe 
de protecţie emise de către in-
stanţele judecătoreşti.

În conformitate cu preve-
derile Legii „cu privire la pre-
venirea şi combaterea violen-
ţei în familie”, subdiviziunile 
teritoriale ale Ministerului 
Afacerilor Interne au între-

prins acţiuni de prevenţie în 
privinţa a 4688 de persoane, 
care au manifestat comporta-
ment violent în relaţiile fami-
liale.

Cu toate acestea, repe-
zentanţii MAI atenţionează, 
lipsa de informare a popu-
laţiei despre existenţa Legii 
privind prevenirea şi comba-
terea violenţei în familie, pre-
cum şi, referitor la serviciile 
prestate de către organele de 
stat şi organizaţiile neguver-
namentale a victimelor vio-
lenţei în familie favorizează 
majorarea numărului cazu-
rilor de maltratări şi altor 
forme de violenţă, fapt care 
împiedică prevenirea acestui 
fenomen la etapa iniţială a 
conflictului.

Oamenii legii oferă mai 
multe recomandări în cazul în 
care nu aţi reuşit să evitaţi si-
tuaţiile de conflict în relaţiile 
familiale şi riscaţi să deveniţi 
victimă a violenţei:

- încercaţi să găsiţi o ca-
meră din care, în caz de ne-
cesitate, să puteţi ieşi uşor şi 
repede;

- evitaţi situaţiile de con-
flict în baie, bucătărie, acolo 
unde se pot găsi obiecte ascu-
ţite şi tăioase;

- determinaţi căile prin care 
puteţi părăsi uşor locuinţa în 
cazul în care se agravează 
conflictul (uşi, ferestre, scări 
etc.) în caz de necesitate;

- stabiliţi în prealabil cu ve-
cinii, ca ei să alerteze poliţia 
în cazul în care aud zgomote 
suspecte sau strigăte din locu-
inţa dumneavoastră;

- ascundeţi cheile de rezer-
vă de la locuinţă, automobil, 
ca în momentul de criză să le 
puteţi lua şi părăsi uşor casa;

- puneţi într-un loc sigur o 
sumă de bani, documentele 
personale şi ale copiilor;

- stabiliţi din timp cu rude-
le sau prietenii posibilitatea 
acordării unui refugiu tem-

porar în momentul de criză 
familială;

- dacă situaţia devine cri-
tică, părăsiţi locuinţa imediat, 
chiar dacă nu reuşiţi să luaţi 
lucrurile de primă necesitate. 
Ţineţi minte că în pericol este 
pusă viaţa şi sănătatea perso-
nală sau a copiilor.

În cazul în care aţi devenit 
totuşi victimă a violenţei în 
familie, MAI vă recomandă 
să întreprindeţi următoarele 
acţiuni:

- anunţaţi poliţia;
- depuneţi o plîngere;
- prezentaţi-vă la Centrul 

de Medicină Legală pentru a 
obţine un certificat medico-
legal, care probează leziunile 
primite în rezultatul agresă-
rii;

- cereţi ordonanţa de pro-
tecţie – un act legal prin care 
instanţa de judecată aplică 
măsuri de protecţie a victimei 
(art.15 al Legii nr. 45 din 01 
martie 2007 cu privire la pre-
venirea şi combaterea violen-
ţei în familie);

- cereţi protecţie, asistenţă 
psihologică, pedagogică, so-
cială şi juridică, îngrijire me-
dicală membrilor care sînt sau 
care pot fi victime, în cadrul 
Centrului de reabilitare a vic-
timelor violenţei în familie.

Nu vă temeţi să vă adre-
saţi la poliţie, nu ţineţi în 
secret problema violenţei în 
familie faţă de prieteni sau 
membrii familiei.

Menţionăm că „Ziua 
internaţională pentru elimi-
narea violenţei împotriva fe-
meilor”, a fost aprobată prin 
Rezoluţia nr. 54/134 din 17 
decembrie 1999 a Adunării 
Generale a ONU în memoria 
surorilor Mirabal, activiste 
pentru drepturile femeilor în 
Republica Dominicană, ucise 
la ordinul dictatorului Rafael 
Trujillo.

Lilia DUMINICA
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Castrarea chimică a 
pedofililor trebuie 

aplicată selectiv pentru că nu 
întotdeauna va avea efectul 
aşteptat. Riscurile de recidi-
vă în cazul pedofililor, adică 
de săvîrşire de către una şi 
aceeaşi persoană a unei noi 
infracţiuni, sînt diferite şi 
depind de trăsăturile distincte 
şi de categoria din care face 
parte individul atras sexual 
de copii. Pentru ca cei mici 
să fie în siguranţă în stradă, la 
şcoală, chiar şi acasă, trebuie 
să fie informaţi, să cunoască 
ce e bine şi ce e rău şi să fie 
încurajaţi să vorbească des-
chis cu părinţii. 

Şefa Secţiei psihologie şi 
asistenţă socială a Departa-
mentului Instituţii Penitenci-
are (DIP), maiorul de justiţie 
Iuliana Adam, spune că exis-
tă cîteva categorii de persoa-
ne care sînt atrase sexual de 
copii. 

Pedofilul clasic nicioda-
tă nu se va căsători şi nu va 
avea pereche. Această persoa-

În aproximativ 70% din cazuri pedofilii pot 
comite repetat acţiuni sexuale faţă de copii

nă se va atinge de copil, însă 
nu va încerca să îi facă vreun 
rău fizic. Pedofilii clasici sînt 
supuşi celui mai înalt risc de 
recidivă. În aproximativ 70% 
din cazuri, odată ieşiţi din 
puşcărie, aceştia revin la ve-
chile „slăbiciuni”. 

Pseudofilul, o altă cate-
gorie care are atracţie fizică 
pentru copii, are un compor-
tament adaptat social. Pse-
udofilii sînt căsătoriţi, pot fi 
bisexuali. Sînt periculoşi în 
special pentru că deseori îşi 
aleg profesii care le permit să 
se afle printre copii: sînt pro-
fesori la şcoală sau antrenori 
de sport. Pot fi şi preoţi. Ris-
cul de recidivă în această ca-
tegorie este de pînă la 50%. 

Cel mai mic procent de 
recidivă -7%, se întîlneşte în 
cazul incestului, de exemplu 
cînd taţii îşi molestează sexu-
al copiii sau cînd acest lucru 
se întîmplă între fraţi. 

Psihologul Iuliana Adam 
susţine că este greu să schimbi 
aceste tendinţe ale pedofililor, 

modul lor de a gîndi şi de a 
acţiona. În Moldova, pe par-
cursul ultimilor cinci ani, 15 
pedofili au fost traşi repetat 
la răspundere penală pentru 
acţiuni sexuale faţă de minori. 
De cele mai multe ori, pedo-
filii au mai mult de 30 de ani, 
poate şi peste 60 de ani. 

„În mare parte, din cei pe 
care i-am întîlnit sînt persoa-
ne care arată o grijă foarte 
mare faţă de copii şi încearcă 
să demonstreze această grijă 
şi să ascundă tendinţele se-
xuale. Am avut cazuri cînd 
în penitenciar, persoanele 
condamnate pentru astfel de 
infracţiuni, veneau cu iniţiati-
va de a preda o limbă străină 
pentru minori. Este un mo-
del de comportament firesc 
pentru ei”, spune şefa Secţiei 
psihologie şi asistenţă socia-
lă, DIP. 

În penitenciarele din Mol-
dova îşi ispăşesc pedeapsa şi 
cetăţeni străini, condamnaţi 
pentru abuzuri sexuale asu-
pra copiilor. 

Cu referire la iniţiativa 
legislativă de castrare chimi-
că a pedofililor, care a fost 
depusă în Parlament, Iuliana 
Adam crede că această pe-
deapsă trebuie să fie stabilită 
pe fiecare caz aparte. „Nu-
mai după o analiză, o evalu-
are şi o prognozare a infrac-
ţiunii se poate lua o decizie. 
Ar fi bine ca în momentele 
în care există o cauză penală 
pe această infracţiune să fie 
implicaţi criminologii, soci-
ologii, psihologii, pentru a 
face o analiză corectă, ca şi 
instanţa de judecată să ia o 
decizie corectă”, spune psi-
hologul. 

Potrivit sursei, în cazuri-
le de incest, castrarea chimi-
că nu este o soluţie, deoarece 
pentru această categorie de 
pedofili riscul de recidivă 
este de 7%. În cazul pedofili-
lor clasici, unde riscul de re-
cidivă este de 70%, instanţa 
poate lua o altă decizie. 

Proiectul legislativ pri-
vind castrarea chimică a pe-

Î n acest context, Centrul 
Naţional pentru Prevenirea 

Abuzului faţă de Copii (CNPAC), 
în parteneriat cu Direcţia munici-
pală pentru protecţia drepturilor 
copilului a lansat recent campania 
de prevenire şi combatere a abu-
zului sexual al copilului „Atingere 
indecentă”. De asemenea, în peri-
oada 28 noiembrie - 02 decembrie 
2011, la Chişinău, îşi desfăşoară 
lucrările seminarul regional de 
instruire cu tema: „Combaterea 
exploatării sexual-comerciale a 
copiilor. Schimb de bune prac-
tici”, organizat de MAI şi Centrul 

,,La Strada”.
Campania „Atingere indecen-

tă” are drept scop sensibilizarea 
factorilor de decizie şi a publicu-
lui larg privind fenomenul ce pune 
în pericol viaţa şi integritatea ce-
lor mai mici cetăţeni ai statului.

 „Iniţiativele existente în do-
meniul prevenirii şi combaterii 
abuzului sexual asupra copilului 
sînt insuficiente, fragmentare şi 
poartă un caracter reactiv, concen-
trat pe simptome şi consecinţe şi 
nu pe cauze. Iar resursele alocate 
pentru a aborda această problemă 
sînt inadecvate”, susţine Daniela         
Sîmboteanu, preşedinte al CNAP. 

 „Problema abuzului sexual faţă 
de copii în Moldova, inclusiv, în 
municipiul Chişinău este una de-
osebit de stringentă. În ultimii ani 
s-a majorat simţitor numărul cazu-
rilor de abuz sexual înregistrate de 
către organele de urmărire penală, 
dar şi a celor raportate la autorită-
ţile tutelare, inclusiv, în Chişinău”, 
subliniază Svetlana Chifa, şefa Di-
recţiei municipale pentru protecţia 
drepturilor copilului din Chişinău. 

Potrivit Svetlanei Chifa, prin 
intermediul acestei campanii vor 

Abuzul sexual faţă de copii – în vizorul autorităţilor şi al societăţii civile
Problema abuzului sexual faţă de copii este una stringentă 

în Republica Moldova. Doar în primele zece luni ale anului 
curent au fost înregistrate circa 132 de astfel de cazuri. Cifra 
reală este, totuşi, mult mai mare, abuzul sexual fiind un feno-
men ascuns, tăinuit atît de abuzator, cît şi de copilul-victimă. 
Totodată, în 80 la sută dintre cazurile documentate, abuzato-
rii sînt rude de gradul unu şi doi. Societatea civilă bate alarma 
şi cere implicarea factorilor de decizie în apărarea copiilor.

fi identificaţi mai mulţi copii care 
au fost abuzaţi şi vor primi îngri-
jiri specializate în unicul centru de 
specialitate, deschis în Chişinău 
cu trei ani în urmă.

Pe de altă parte, nu trebuie să 
uităm de faptul că abuzul sexual 
este un fenomen ascuns, tăinuit de 
ambele părţi implicate, atenţionea-
ză directoarea CNAP.

„Studiile realizate în domeniu 
demonstrează că violenţa sexuală 
faţă de copii în Moldova este un 
fenomen ascuns, o mare parte din 
cazuri nu sînt raportate şi, ca rezul-
tat, copiii-victime rămîn cu sechele 
grave pe toată viaţa, iar abuzatorii 
nu sînt pedepsiţi. Copilul-victimă 
a abuzului sexual, în afară de frică, 
durere, simte şi ruşine. Din acest 
motiv, poate să ţină în taină, une-
ori ani în şir, faptul că este abuzat”, 
menţionează Daniela Sîmboteanu.

Potrivit statisticilor, în 80-85% 
din cazuri, copiii-victime îl cunosc 
pe abuzator, acesta este, fie un 
membru al familiei, fie o persoană 
din anturajul copilului.

Iniţiatorii Campaniei oferă nu 
doar date statistice la acest capitol, 
dar vin şi cu un şir de recomandări 
pentru factorii de decizie, care 
vor asigura punerea în aplicare de 
către Republica Moldova a anga-
jamentelor privind protecţia copi-
ilor-victime ale violenţei sexuale. 
Printre acestea se numără:

1) Iniţierea programelor de 
prevenire primară a tuturor forme-
lor de violenţă, inclusiv a abuzului 
sexual, prin intermediul serviciilor 
de sănătate publică, educaţie, pre-
cum şi a serviciilor sociale;

2) Includerea obligatorie în 
curricula de pregătire a profesio-
niştilor ce lucrează cu copiii (pe-
dagogi, asistenţi sociali, psihologi, 

medici, poliţişti etc.) a cursurilor 
în domeniul protecţiei copilului;

3) Asigurarea protecţiei şi asis-
tenţei multidisciplinare a     copi-
ilor-victime ale abuzurilor sexuale 
prin servicii de reabilitare garanta-
te de stat;

4) Înăsprirea pedepselor pentru 
abuzatorii sexuali de copii; 

5) Crearea unui sistem de mo-
nitorizare a persoanelor care şi-au 
ispăşit pedeapsa pentru astfel de 
infracţiuni, cu limitarea pe viaţă 
a accesului acestora la angajare în 
instituţii pentru copii.

Conform datelor CNPAC, în 
ultimii cinci ani, Centrul de asis-
tenţă psihosocială a copilului şi 
familiei „Amicul” (serviciu pre-
stat de CNPAC în parteneriat cu 
DMPDC), a asistat circa 250 de 
copii-victime ale abuzului sexual.  

Experţii din Moldova şi cei 
de peste hotare fac schimb 
de experienţă în domeniul 

combaterii exploatării 
sexuale a copiilor

În acelaşi context, la Chişinău 
îşi desfăşoară lucrările un seminar 
de cinci zile cu tema. „Combaterea 
exploatării sexual-comerciale a 
copiilor. Schimb de bune practici”. 
Evenimentul este organizat de că-
tre Ministerul Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova şi Centrul 
Internaţional „La Strada”, în parte-
neriat cu Ministerul Afacerilor Ex-
terne al Regatului Danemarcii.

La deschiderea evenimentului 
au participat şeful Centrului pentru 
Combaterea Traficului de Persoane, 
Valeriu Hîncu, preşedintele Centru-
lui Internaţional „La Strada”, Ana 
Revenco, reprezentanţi ai organelor 
de drept şi ai ONG-urilor de profil 
din ţară, dar şi din Ucraina şi Repu-
blica Belarus, precum şi specialişti 
din Marea Britanie cu o vastă expe-
rienţă în investigarea crimelor deo-
sebit de grave cu caracter sexual.

Seminarul are drept obiectiv 
sporirea eficienţei identificării şi 
investigării infracţiunilor de ex-
ploatare sexual-comercială a copi-

ilor, prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale şi off-line, şi este 
o continuare logică a stagiunii de 
formare a aptitudinilor în domeniu, 
care a avut loc în aprilie 2011.

Pe parcursul celor cinci zile, 
participanţii sînt familiarizaţi cu 
metodele de investigare a cazurilor 

de exploatare sexuală a copiilor, 
analiza infracţiunii de abuz sexual, 
identificarea profilului infractoru-
lui, strategiei de intervievare/audi-
ere a copilului şi familiei, precum 
şi cu procedeele de sensibilizare a 
populaţiei pe astfel de cazuri, prin 
intermediul surselor mass-media. 
Experţii internaţionali îşi împărtă-
şesc experienţa cu colegii lor mol-
doveni, fapt ce va contribui la efici-
entizarea procesului de combatere 

a acestui fenomen infracţional în 
Republica Moldova.

În această ordine de idei, Minis-
terul Afacerilor Interne al Republi-
cii Moldova apreciază colaborarea 
cu organizaţiile non-guvernamen-
tale de profil, inclusiv cu Centrul 
internaţional „La Strada”, în con-

textul realizării angajamentelor 
asumate în cadrul Memorandumu-
lui de colaborare, semnat la 23 mai 
2008.

Menţionăm că potrivit datelor 
statistice ale MAI, în anul 2010 au 
fost înregistrate 191 de cazuri de 
abuz sexual faţă de copii, iar în pri-
mele 10 luni ale anului 2011 - 132 
de astfel de cazuri.

Lilia DUMINICA

dofililor a fost iniţiat de către 
deputatul Partidului Liberal, 
Valeriu Munteanu. Potrivit 
parlamentarului, cazurile de 
abuz sexual şi viol a copiilor 
au crescut în ultimii cinci ani 
de două sau trei ori. 

Astfel, în 2006 pentru 
viol au fost condamnate 54 
de persoane, iar în 2010, 
acest număr a crescut pînă la 
88. Pentru acţiuni violente 
cu caracter sexual, în 2006 
au fost 18 condamnări, iar 
în 2010 - 33. Pentru raport 
sexual cu o persoană care 
nu a atins vîrsta de 16 ani, în 
2006 au fost înregistrate 13 
infracţiuni de acest tip, iar în 
2010 - 42 de infracţiuni. Ac-
ţiuni perverse: în 2006 -15 
condamnări, în 2010 - 28. 

Valeriu Munteanu spune 
că prin castrarea chimică 
aceste cifre pot descreşte 
drastic. Deputatul a adus 
exemplele altor ţări, care 
s-au luptat cu pedofilii prin 
această metodă. Aplicînd 
castrarea chimică, abuzurile 
sexuale şi violurile asupra 
copiilor s-au redus de cîteva 
ori. 

Avocatul parlamentar al 
copilului, Tamara Plămă-
deală, de asemenea a spus că 
numărul abuzatorilor este în 
creştere în Republica Mol-
dova. Însă cu acest fenomen 
se poate lupta prin campanii 
de informare. Copiii trebuie 
să înţeleagă ce este bine şi ce 
este rău. 

Avocatul copilului a mai 
spus că acum pe rol este 
un caz, pe larg mediatizat. 
Este vorba de incidentul de 
la tabăra de copii „Andrieş” 
din satul Ivancea, Orhei, din 
vara anului 2010, cînd doi 
copii, de 7 şi 8 ani, s-au plîns 
că au fost abuzaţi de un alt 
minor, de 10 ani. 

Potrivit datelor DIP, în 
penitenciarele din Moldova 
îşi ispăşesc pedeapsa 167 de 
persoane care au săvîrşit ac-
ţiuni cu caracter sexual împo-
triva minorilor. Cea mai dură 
pedeapsă cade sub incidenţa 
articolului 171 din Codul 
penal: Violul unei persoane 
minore în vîrstă de pînă la 
14 ani se pedepseşte cu în-
chisoare de la 10 la 20 de ani 
sau cu detenţiune pe viaţă. 
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S trategia de reformare în 
sectorul justiției pentru anii 

2011-2016 a fost adoptată, recent, 
de  către Parlament, în lectură fina-
lă. Pentru aceasta, au votat toţi cei 
80 de deputați prezenți în sala 
de ședințe. 

La propunerea Comisi-
ei juridice, pentru numiri și 
imunități, în varianta finală a 
acestui document au fost ope-
rate un şir de modificări pro-
puse de mai multe instituţii de 
drept din ţară precum: Curtea 
Supremă de Justiție, Procu-
ratura Generală, Institutul 
Național al Justiției etc. 

De menţionat că parla-
mentarii nu au propus nici un 
amendament. Pe de altă parte, 
vizavi de actul în cauză, mem-
brii fracţiunii PCRM au for-
mulat o obiecţie. Ei au insistat 
ca în stenograma ședinței să 
fie menționat că anume Le-
gislativului îi revine controlul 
executării acestei legi. 

La rîndul său, ministrul 
Justiției, Oleg Efrim, a salutat şi 
apreciat faptul că Strategia de re-
formare în sectorul justiției a fost 
adoptată prin consens, atît cu votul 
deputaților din coaliția de guvernă-
mînt, cît și a celor comuniști. Tot-
odată, el a anunţat că, în cel mai 
scurt timp, Ministerul Justiției va 

Strategia de reformare în sectorul justiției a fost 
adoptată de Parlament în lectură finală

prezenta spre aprobare Guvernului 
Proiectul Planului de acțiuni pen-
tru implementarea strategiei. De 
menţionat că acest proiect prevede 
acțiuni concrete pentru realizarea 

tuturor obiectivelor cuprinse în 
Strategia de reformare în sectorul 
justiției, precum și fundamentarea 
financiară a acestora, care, de ase-
menea, urmează să fie adoptat de 
Parlament. 

Precizăm că, atît strategia, cît 
și planul de acțiuni au un obiectiv 

comun – edificarea unui sisitem al 
justiţiei accesibil, eficient, inde-
pendent, transparent, profesionist şi 
responsabil faţă de societate, care 
să corespundă standardelor euro-

pene, să asigure supremaţia legii şi 
respectarea drepturilor omului. 

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Justiţiei, Strategia 
de reformare în sectorul justiției 
urmărește aplicarea unui grad de 
zero toleranță pentru actele de 
corupție și prevede, în acest sens, 

P rezumţia nevinovăţiei şi a 
dreptului la viaţă privată în 

mass-media – acesta a constituit 
subiectul unei mese rotunde, care 
s-a desfăşurat, recent, la Chişinău. 

Astfel, reprezentanţi ai Consili-
ilor de presă din Armenia, Azerba-
idjan, Georgia, Moldova, Rusia şi 
Ucraina s-au reunit zilele trecute 
pentru a discuta şi a face schimb 
de opinii privind respectarea pre-
zumţiei nevinovăţiei şi a dreptului 
la viaţă privată în mass-media.

Startul evenimentului a fost dat 
de Consiliul de presă din Republi-
ca Moldova. În cadrul şedinţei or-
dinare a consiliului a fost prezen-
tată situaţia reală din ţara noastră, 
la capitolul vizat, reprezentanţii 
structurilor de autoreglementare 
jurnalistică din alte ţări luînd cu-
noştinţă, în mod special, de prac-
ticile de examinare a plîngerilor 
împotriva instituţiilor mass-media 
de la noi.

Ulterior, fiecare participant la 
întrunire a prezentat situaţii con-
crete de încălcare de către instituţi-
ile mass-media din ţara sa a princi-
piilor deontologice de respectare a 
prezumţiei nevinovăţiei şi a drep-
tului la viaţă privată, plîngerile de-
puse de consumatorii de produse 
mass-media, deciziile adoptate de 
Consiliul de presă şi efectul aces-
tora. De asemenea, participanţii au 
examinat împreună unele cazuri 
şi au făcut un schimb de opinii în 
ceea ce priveşte modalităţile de 
sporire a eficienţei autoreglemen-
tării în domeniul mass-media. 

Prezentă la for, experta Con-
siliului Europei, Ioana Avădani, 
directoarea Centrului pentru Jur-
nalism Independent din România 
a prezentat exemple similare din 
ţara sa şi recomandările europene 
privind respectarea de către mass-
media a prezumţiei nevinovăţiei şi 
a dreptului la viaţă privată.

Reprezentanţii structurilor de 
autoreglementare jurnalistică şi-au 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu faptul că, din raţionamente co-
merciale şi de rating, instituţiile 
mass-media deseori încalcă nor-
mele de etică jurnalistică, excelînd 
în transmiterea unor mesaje şi ima-
gini cu conotaţie negativă ce conţin 
violenţă şi detalii morbide.

La finele întrunirii, participanţii 
au subliniat utilitatea unor aseme-
nea şedinţe comune pentru conso-
lidarea capacităţilor mecanismelor 
de autoreglementare jurnalistică 
în responsabilizarea mass-media 
şi intermedierea dialogului presei 
cu publicul, bazat pe respectul re-
ciproc. 

Întrunirea regională a repre-
zentanţilor Consiliilor de Presă din 
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 
Moldova, Rusia şi Ucraina a fost 
finanţată de Biroul UNESCO din 
Moscova.

Cor. DREPTUL

Prezumţia 
nevinovăţiei 

şi a dreptului la 
viaţă privată în 

mass-media

Centrul de Analiză şi Prevenire 
a Corupţiei a efectuat un raport de 
expertiză la Proiectul Legii privind 
modificarea şi completarea unor 
acte legislative. Potrivit raportului, 
protecția denunțătorilor pe cazurile 
de corupție este unul din instrumen-
tele de bază, care determină reușita 
urmăririi penale. 

În cadrul ciclului I de evaluare, 
GRECO a recomandat Republicii 
Moldova să majoreze mijloacele 
financiare necesare serviciilor abi-
litate de punere în acțiune a progra-
melor de protecție a martorilor și 
altor colaborări de justiție pentru ca 
legea să fie real aplicată. 

În cadrul ciclului II de evaluare, 
GRECO a recomandat Republicii 
Moldova să introducă reguli clare 
ce ar favoriza semnalarea de către 

orice agent public a cazurilor de 
corupție și de a stabili o protecție 
corespunzătoare denunțătorilor.

Această recomandare a fost 
adresată Republicii Moldova 
în condițiile existenței Legii nr. 
1458-XIII din 28.01.1998 privind 
protecția de stat a părții vătăma-
te, a martorilor și a altor persoane 
care acordă ajutor în procesul penal, 
care era aplicabilă denunțătorilor pe 
toate tipurile de crime, indiferent de 
gravitatea acestora.

Astfel, protecția oferită 
denunțătorilor de corupție, în 
condițiile în care proiectul supus ex-
pertizei va fi adoptat, va consta doar 
în protecția oferită funcționarilor 
publici și doar în limitele celor pre-
văzute, măsuri absolut ineficiente și 
chiar, în unele cazuri, irealizabile. 

Raport de expertiză: Proiectul Le-
gii privind combaterea corupţiei 

este unul ineficient

un amplu și complex șir de măsuri 
de încurajare și prevenire. Prin-
tre acestea se numără majorarea 
salariilor actorilor din sectorul 
justiției, asigurarea transparenței 

și aplicarea tehnologii-
lor informaționale, dar și 
aplicarea unor instrumente 
specifice, cum ar fi teste-
le periodice de integrita-
te, aplicarea adecvată a 
mecanismului de control 
al declarațiilor de avere 
și proprietate, revizuirea 
instituției imunității jude-
cătorilor, care îi protejează 
în prezent pe toți cei ce 
au comis acte de corupție, 
sau interceptarea tele-
foanelor de serviciu ale 
magistraților, procurorilor 
și ofițerilor de urmărire 
penală, care i-ar proteja pe 
aceștia de orice imixtiuni 
din mediul politic și eco-
nomic. 

Un calcul prealabil 
denotă că, implementarea 

Strategiei de reformare în sectorul 
justiţiei pe parcursul celor cinci 
ani este estimată la aproximativ 
150 de milioane de euro, o bună 
parte din care vor fi asigurați din 
surse financiare străine, în special, 
din partea Uniunii Europene. 

Cor. DREPTUL

Președintele Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD),   Tho-
mas Mirrow, efectuează în perioada 1-2 de-
cembrie o vizită la Chişinău. Șeful BERD 
este găzduit de către ministrul Economiei, 
Valeriu Lazăr, care este şi guvernator al 
BERD din partea Republicii Moldova. 

Părţile poartă discuţii despre proiecte 
noi, precum modernizarea întreprinderii 
de stat „Moldelectrica”, diverse proiecte 
de modernizare a infrastructurii, inclusiv 
în domeniul transportului şi a sistemelor 
de asigurare cu apă. 

În cadrul vizitei urmează a fi semnat 

şi un acord cu Primăria Chişinău privind 
reabilitarea infrastructurii drumurilor în 
Capitală.

Preşedintele BERD are întrevederi cu 
preşedintele interimar, Marian Lupu, și 
premierul Vlad Filat

Republica Moldova a devenit membru 
BERD la 5 mai 1992. Pînă în prezent, cu 
BERD au fost semnate 82 de proiecte în 
valoare de peste 584 de milioane de euro 
pentru finanţarea în diverse sectoare ale 
economiei naţionale, în special: financi-
ar-bancar, infrastructură şi agro-business, 
sectorul energetic.

Penitenciarul nr.15 din Cri-
cova a fost, ieri, în toiul 

pregătirilor pentru o mare sărbă-
toare. Acolo a avut loc ceremonia 
civilă a unui deținut cu aleasa ini-
mii sale, care se află în libertate. 

Potrivit Departamentului 
Instituțiilor Penitenciare, mirele 
este condamnat la 20 de ani de 
închisoare, iar mireasa, în vîrstă 
de 21 de ani, promite să-și aștepte 
soțul pînă în momentul în care va 
fi eliberat din închisoare. Mirele 
are 23 de ani și și-a ispășit din pe-
deapsă 4 ani, fiind condamnat pen-
tru omor. Șeful Secției relații pu-
blice și mass-media, Cristina Mitu, 
a declarat că  tînărul deținut are un 
comportament pozitiv și face par-

te din Teatrul de păpuși din cadrul 
penitenciarului.

Ceremonia a avut loc joi, 1 
decembrie. La eveniment au fost 
prezenți și părinții mirilor. Stilis-
tul Victor Micușa s-a oferit să-i 
facă coafura și machiajul mire-
sei.

Cristina Mitu a mai declarat 
că în penitenciarele din Republica 
Moldova au mai fost înregistrate 
cununii civile, dar cea care a avut 
loc ieri, este prima organizată fas-
tuos. ,,Mireasa a avut rochie albă, 
ca toate miresele, a fost organizat 
un pod de flori și au fost prezenţi 
şi jurnaliști pentru a face public 
evenimentul”, a spus șeful Secției 
relații publice și mass-media.

Nuntă la Penitenciarul din Cricova. 
Mireasa promite să-și aștepte 

viitorul soț 20 de ani

Comisia juridică a Parlamentului a dat aviz po-
zitiv unui proiect privind modificarea procedurii de 
alegere a şefului statului.

Alegerea şefului statului va fi validă, numai dacă 
la scrutin vor participa 61 de deputaţi. În caz contrar, 
se va considera că scrutinul prezidenţial nu a avut loc. 
În context, liberal-democratul Tudor Deliu a propus 
ca, în acest caz, Parlamentul va trebui să stabilească, 
în termen de 30 de zile, o nouă dată a alegerii preşe-
dintelui. Propunerea lui Deliu nu a fost susţinută, însă, 
nici de colegii de alianţă, nici de PCRM. 

În consecinţă, Deliu a declarat că va insista ca 
propunerea lui să fie supusă votului în plenul Parla-
mentului. 

Deputaţii AIE decid ce se va întîmpla în cazul în 
care nici un candidat nu va fi înregistrat în cursa pen-
tru preşedinţie.

Comisia juridică a avizat un 
Proiect de modificare a Legii 
privind alegerea preşedintelui Preşedintele BERD a sosit la Chișinău 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Legea cu privire la medi-
camente prevede că pe amba-
lajul exterior (iar în cazul cînd 
acesta nu există, pe ambalajul 
primar) al medicamentului 
trebuie să fie specificată ur-
mătoarea informaţie: 

a) denumirea medicamen-
tului, urmată de denumirea 
comună internaţională, în 
cazul în care conţine numai 
un ingredient activ şi dacă 
denumirea lui este generică. 
Atunci cînd medicamentul 
este fabricat în mai multe for-
me farmaceutice şi modalităţi 
de dozaj, în denumirea lui se 
include forma farmaceutică 
şi/sau concentraţia (pentru 
sugari, copii sau adulţi); 

b) ingredientele active 
exprimate cantitativ pe uni-
tăţi de dozaj sau, în funcţie 
de modul de administrare, pe 
unitate de volum sau greutate, 
folosind denumirea lor comu-
nă internaţională; 

c) forma farmaceutică 
şi compoziţia exprimată în 
masă, volum sau numărul de 
doze; 

d) lista excipienţilor ce se 
conţin în forma farmaceutică 
– pentru preparatele injecta-
bile, de uz oftalmologic sau 
destinate sugarilor şi copii-
lor; 

e) modul şi, după caz, ca-
lea de administrare sau parti-
cularităţile de utilizare; 

f) condiţiile speciale de 
păstrare, după caz; 

g) atenţionările şi precau-
ţiile necesare; 

h) data fabricării (numărul 
de serie); 

i) data expirării valabili-
tăţii sau termenul de valabi-
litate; 

j) denumirea şi adresa 
producătorului; 

k) precauţia specială ,,A 
nu se lăsa la îndemîna copi-
ilor”. 

Educaţie juridică

? Cumpăr deseori medicamente care au puţină 
informaţie pe ambalajul lor exterior. Vreau să 
ştiu dacă este prevăzut în vre-un act de stat care 
sînt cerinţele ce trebuie să le conţină ambalajele 
medicamentelor.  

Maria Ţurcan,
r-n Criuleni  

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:

(decembrie 2011,  nr. 45(400)

&

R egulamentul disci-
plinei militare  apro-

bat prin  Legea nr. 52 din 
02.03.2007  reglementează 
relaţiile ce ţin de aplicarea şi 
executarea sancţiunilor disci-
plinare de către militari. Potri-
vit normelor regulamentului, 
orice sancţiune disciplinară, 
ca măsură de întărire a disci-
plinei militare şi de educare 
a militarilor, trebuie să co-
respundă gravităţii încălcării 
(abaterii) şi gradului de vi-
novăţie. La stabilirea tipului 
de sancţiune disciplinară şi a 
severităţii acesteia, trebuie să 
se ţină  cont de caracterul în-
călcării (abaterii), de circum-
stanţele în care a fost comisă, 
de consecinţele ei, de com-
portamentul anterior al per-
soanei vinovate, precum şi de 
vechimea ei în serviciu şi de 
cunoştinţele pe care le pose-
dă despre ordinea 
de serviciu.  La 
aplicarea sancţi-
unii disciplinare, 
comandantul (şe-
ful) nu trebuie să 
admită grabă la 
stabilirea tipului 
de sancţiune şi a 
severităţii aceste-
ia şi nici lezarea 
demnităţii sub-
alternului.  Orice 
sancţiune disci-
plinară trebuie să 
fie aplicată pînă 
la expirarea a 10 
zile de la data la 
care comandan-
tul (şeful) a aflat 
despre comiterea 
încălcării (abaterii), dar nu 
mai tîrziu de 30 de zile de la 
data constatării ei, fără a lua 
în calcul timpul aflării mili-
tarului în concediul anual de 
odihnă, în concediul de stu-
dii sau în concediul medical.  
Sancţiunea disciplinară nu 
poate fi aplicată după expira-
rea a 6 luni din ziua comiterii 
încălcării (abaterii). În ter-
menul indicat nu se include 
durata desfăşurării procedu-
rii penale. 

 Legea interzice aplicarea 
pentru una şi aceeaşi încăl-
care (abatere) a două sau mai 
multe sancţiuni disciplinare, 
aplicarea sancţiunii întregului 
efectiv al subunităţii în locul 
sancţionării persoanelor ne-
mijlocit vinovate, precum şi 
aplicarea arestului fără indi-
carea duratei lui.  Severitatea 
sancţiunii disciplinare creşte 
în cazul în care persoana a 
comis mai multe încălcări 
(abateri) sau a participat la 
încălcarea în grup a discipli-
nei militare, a ordinii publice, 

Modul de aplicare şi executare a sancţiunii 
disciplinare de către militari 

a comis încălcarea (abaterea) 
în exerciţiul misiunii, în tim-
pul serviciului de zi, în stare 
de ebrietate sau sub influenţa 
drogurilor.  

În cazul în care coman-
dantul (şeful) consideră că 
autoritatea disciplinară pe 
care o are nu acoperă gravita-
tea încălcării (abaterii) comi-
se de subaltern, el înaintează 
un demers comandantului 
(şefului) superior în vede-
rea aplicării sancţiunii prin 
autoritatea disciplinară a co-
mandantului (şefului) superi-
or. Comandantul (şeful) care 
a făcut abuz de autoritatea 
disciplinară acordată poartă 
răspundere în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.  Co-
mandantul (şeful) superior 
are dreptul să anuleze sancţi-
unea disciplinară aplicată de 
comandantul (şeful) inferior 

în cazul în care consideră că 
aceasta nu corespunde gravi-
tăţii încălcării (abaterii) co-
mise şi poate aplica o sancţi-
une mai aspră sau mai blîndă.  
Prevenirea referitoare la ne-
corespunderea parţială func-
ţiei se aplică numai o dată în 
perioada aflării militarului 
prin contract în funcţie. Dacă 
această sancţiune nu a avut 
efectul scontat, militarul prin 
contract este eliberat din ser-
viciul militar în modul stabi-
lit de lege. 

   Arestul este una din cele 
mai severe măsuri de influen-
ţă şi se aplică în cazul în care 
măsurile întreprinse de către 
comandant (şef), în limitele 
competenţei sale, nu au re-
zultatul scontat.  Arestul se 
aplică militarilor pentru ten-
tativa de a dispărea sau pen-
tru refuzul de a prezenta do-
cumentele în caz de comitere 
de încălcări (abateri), pentru 
comportament amoral, beţie, 
huliganism şi alte încălcări 
grave sau încălcări (abateri) 

săvîrşite în mod repetat. Se 
interzice aplicarea arestului 
militarului care nu a depus 
jurămîntul militar. Arestul nu 
se aplică femeilor-militari. 

  Eliberarea din serviciul 
militar a militarilor prin 
contract înainte de termen 
se aplică în cazul comiterii 
încălcărilor ce discreditează 
titlul de militar, precum şi în 
cazurile în care militarul a în-
cetat să corespundă cerinţelor 
Legii cu privire la pregătirea 
cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei şi Legii cu privire la 
statutul militarilor. 

 Sancţiunea disciplinară 
pentru încălcările (abaterile) 
comise de militari în timpul 
serviciului de zi se aplică 
după încheierea serviciului 
sau după schimbarea lor de 
către alţi militari. Aplicarea 
sancţiunii disciplinare milita-

rului aflat în stare de ebrietate 
sau drogat, precum şi luarea 
de explicaţii de la acesta, se 
va efectua după dezalcooli-
zare sau după revenirea sa de 
sub influenţa drogurilor. În 
acest scop, el poate fi trimis, 
după caz, în arest sau în ca-
mera pentru reţinuţii tempo-
rar pe un termen de pînă la 24 
de ore, după care se decide 
asupra responsabilităţii lui. 

  Sancţiunea disciplinară 
se pune în execuţie imediat, 
iar în cazuri excepţionale, în 
termen de cel mult 30 de zile 
de la data aplicării ei. După 
expirarea acestui termen, 
sancţiunea disciplinară nu se 
execută, dar în fişa de servi-
ciu se păstrează înscrierea re-
spectivă. În asemenea cazuri, 
persoana din vina căreia nu 
a fost executată sancţiunea 
disciplinară poate fi trasă la 
răspundere.  Aplicarea sanc-
ţiunii disciplinare se comuni-
că militarului, sub semnătură, 
în termen de cel mult 5 zile 
de la data în care a fost emis 

ordinul corespunzător. Refu-
zul militarului de a confirma, 
prin semnătură, comunicarea 
ordinului se fixează într-un 
proces verbal semnat de re-
prezentantul structurii mili-
tare. 

Despre sancţiunile disci-
plinare aplicate se comunică: 
soldaţilor – personal sau în 
faţa formaţiei; sergenţilor – 
personal, în cadrul unei con-
sfătuiri sau în faţa formaţiei 
de sergenţi, subofiţeri şi ofi-
ţeri; subofiţerilor – personal, 
în cadrul unei consfătuiri sau 
în faţa formaţiei de subofiţeri 
şi ofiţeri; ofiţerilor – perso-
nal, în prescripţii sau în ca-
drul unei consfătuiri (ofiţeri-
lor cu grade superioare – în 
prezenţa ofiţerilor cu grade 
superioare, iar ofiţerilor cu 
grade supreme – în prezenţa 
ofiţerilor cu grade supreme).  

Tuturor categoriilor 
de militari, sancţiunile 
disciplinare li se pot 
aplica prin ordin pri-
vind activitatea de bază 
sau prin dispoziţie.  Se 
interzice comunicarea 
despre aplicarea de 
sancţiuni disciplinare 
comandanţilor (şefi-
lor) în prezenţa subal-
ternilor. 

  Sancţiunile disci-
plinare sînt în vigoare 
pînă la expirarea ter-
menului lor, cu excep-
ţia cazurilor de ridicare 
a acestora. Sancţiunile 
disciplinare aplicate 
militarilor sînt în vi-
goare timp de 6 luni de 

la data aplicării lor.  Sancţi-
unile disciplinare retrograda-
rea în funcţie şi retrogradarea 
cu un grad pot fi ridicate: 

a) soldaţilor şi sergenţilor 
– nu mai devreme de 6 luni de 
la data aplicării; 

b) subofiţerilor şi ofiţe-
rilor – nu mai devreme de 1 
an de la data aplicării. Sanc-
ţiunea disciplinară eliberarea 
din serviciul militar înainte 
de expirarea contractului se 
consideră executată de la 
data radierii din tabelul no-
minal al unităţii militare, al 
instituţiei. Militarul este în 
drept să conteste la coman-
dantul (şeful) ierarhic superi-
or sancţiunea disciplinară ce 
i-a fost aplicată, în termen 
de cel mult 30 de zile de 
la data comunicării despre 
aplicarea acesteia. În caz de 
nesoluţionare a contestaţiei 
sale, militarul poate contesta 
sancţiunea disciplinară ce i-a 
fost aplicată în instanţa de 
judecată, în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare. 

În acest sezon deocamdată s-au înregistrat doi bolnavi. În 
schimb, medicii ne recomandă să ne protejăm de bolile apa-
ratului respirator.

Ultima dată în Moldova a fost înregistrată o pandemie de 
gripă în anul 2009. Este un fenomen ciclic, spun medicii, care 
se repetă odată la 5 ani. Cu toate acestea, anul trecut numai 
la Chişinău au fost înregistrate peste 7 mii de persoane care 

au fost bolnave de gripă în lunile ianuarie-noiembrie. În acest 
an situaţia s-a îmbunătăţit considerabil. În perioada respectivă 
numărul bolnavilor a atins cifra de 2000. Din luna septembrie 
au fost înregistrate 2 persoane bolnave de gripă.

Nina Tinta, şef secţie, Centrul municipal de sănătate pu-
blică: Începînd cu cea de-a 40-a săptămînă a anului 2011, în 
republică au fost înregistrate numai două persoane bolnave de 

gripă. Acestea au fost confirmate clinic, adică diagnosticul a 
fost stabilit în baza simptomelor clinice şi analizelor de labora-
tor. În oraşul Chişinău nu au fost înregistrate cazuri de gripă.

Însă, în afară de virusul de gripă există circa 200 de vi-
ruşi asemănători. În ultima săptămînă în Moldova au fost 
înregistrate 4119 cazuri de îmbolnăviri ale organelor res-
piratorii. Nu este chiar atît de greu de stabilit dacă v-aţi îm-
bolnăvit de gripă sau de o infecţie a organelor respiratorii. 
Simptomele sînt similare gripei sezoniere: febră, tuse, strănut 
cu scurgeri nazale, dureri ale articulaţiilor musculare, scăderea 
poftei de mîncare. Cît priveşte aparatul respirator, apoi se înre-
gistrează o înrăutăţire treptată a sănătăţii, temperatură redusă, 
tuse umedă şi guturai.

Medicii recomandă să ne adresăm imediat la specialişti. Şi 
mai importante sînt măsurile de profilaxie. Şi cea mai eficientă 
metodă este de a avea un mod de viaţă sănătos.

Nina Tinta, şef secţie, Centrul municipal de sănătate publi-
că: Pentru a preveni îmbolnăvirile este necesar de a respecta 
regimul de muncă şi de odihnă, alimentarea raţională, precum 
şi utilizarea preparatelor şi produselor bogate în vitamina C. 
De asemenea, medicii recomandă să ne aflăm cît mai mult 
timp în aer liber, să evităm încăperile cu mulţi oameni şi să 
facem înviorare în fiecare dimineaţă.

Epidemiologii susţin că Moldova nu este ameninţată de riscul 
unei pandemii de gripă
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Curtea de Apel Economică vă comunică că la 20 decem-
brie 2011, ora 10.00 (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, sala nr. 1) 
se va examina cererea de apel depusă de SRL „Trest” asu-
pra hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 
28.04.2011, la cererea de chemare în judecată depusă de BC 
„Banca de Economii” SA către: SRL „Aniconix-Grup”, SRL 
„Trest”, SRL „Tevas Grup” privind rezilierea contractului de 
credit, transmiterea silită în posesia BC „Banca de Economii” 
SA a bunurilor gajate.

Părţile să prezinte procura corespunzătoare şi referinţa po-
trivit art.186 CPC al RM.

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

Preşedintele
şedinţei de judecată Aureliu Colenco

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Vinny Puf”, mun. Chişinău, inter-
venienţi accesorii: Juravschii Igor, Soldatchin Iurie, Strungaru 
Igor, Marcov Dumitru, ÎI „Pelin Veaceslav”, „Zasm Trading 
LTD”– reprezentant Ţurcanu Petru, pentru data de 20 decem-
brie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le privind lichidarea SRL „Vinny Puf”.

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

Judecător Gh. Muntean
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Iarovoi Stanislav, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. P. Zadnipru nr. 6/2, apt. 56 şi or. Dubăsari, str. Jucov-
schii nr. 10/2, pentru data de 19 decembrie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Croitor Ludmila privind 
recuperarea prejudiciului moral şi material. 

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Perojoc Eleonora, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 
16.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Perojoc 
Ion privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător   D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Azzuro Line Speed”, cu sediul: mun. 
Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 13, pentru data de 21 decembrie 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
56) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea depu-
să de ÎM „Intertraction-M” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător   Lilia Vasilevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Volcov Iulia, pentru data de 10 februarie 2012, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Snejinscaia Nelli. 

Judecător   Garri Bivol
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Crasigal”, pentru data de 12 decembrie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-4461/2011 la cererea cet. Danilov 
Serghei către: SC „Setinvest Consulting” SRL, SA „Investpri-
vatbank” şi SRL „Crasigal” privind recunoaşterea dreptului de 
proprietate.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Incredocom”, cu sediul în mun. Chi-
şinău, str. Ghioceilor nr. 1, pentru data de 21 decembrie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 601) 
în calitate de pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 
2E-101 la cererea ÎM „Moldcell privind încasarea datoriei.

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

Judecător Sergiu Balaban 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Ravilandcom”, cu sediul în mun. Chi-
şinău, str. T. Ciorbă nr. 24 „B”, of. 8, pentru data de 22 de-
cembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 508) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea SA „Moldcell” privind încasarea sumei.

Judecător Oleg Sternioală 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Giric Grup”, pentru data de 17 ianuarie 2012, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2E-164/2011, intentată de SC „Octo-
pus-Prof” privind încasarea datoriei. 

Judecător Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Belciug Eugeniu, a.n. 18.05.1979, pentru data de 19 decembrie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Blanari Oxana 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Ig. Vornicescu

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Stratan Liliana, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Rusu Larisa privind încasarea 
datoriei.

Judecător E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea ÎI 
„Cuşco Tatiana”, pentru data de 22 decembrie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Stoicev Valentina privind 
stingerea dreptului de uzufruct.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pîrvu Cornelia, 
pentru data de 22 decembrie 2011, ora 16.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de reclamat în cauza 
civilă intentată de Direcţia pentru protecţia drepturilor copilu-
lui sec. Rîşcani privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fedorenco           
Nicolai, cu ultima adresă de domiciliu: mun. Chişinău, str. M. 
Basarab nr. 5/1, apt. 83, pentru data de 23 decembrie 2011, ora 
8.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Butucel Olga privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Croitorul Artur 
Constantin, pentru data de 23 decembrie 2011, ora 16.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Croitorul Cristina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jlebac Boris, pen-
tru data de 30 ianuarie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Jlebac Eleonora privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Stanciu Cristian-George, pentru data de 15 decembrie 
2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Stanciu Alina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Criconst”, pentru data de 16 decembrie 
2011, ora 8.55, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 20) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
SRL „Vasan-Prim” privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Ghervas
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sarjan Valeriu, a.n. 1972, cu ultimul domiciliu: or. Chişinău, str. 
Salcîmilor nr. 22/2, apt. 71, pentru data de 20 decembrie 2011, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Sarjan 
Veronica privind excluderea din dreptul de coproprietar.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„PREMIUMCROL” în calitate de pîrît, pentru data de 22 de-
cembrie 2011, ora 8.50, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 17) unde va avea loc examinarea cauzei civile inten-
tată de SRL „Dec-Trans Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „ZO&CR”, pentru data de 22 decembrie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 1A) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
FPG „Drancor” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Savin Vitalie, pen-
tru data de 26 ianuarie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Catana Marin privind încasarea da-
toriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Donos Eduard, 
pentru data de 12 ianuarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SA „Moldcell” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Alexandru Spoială

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Aniţoi Nico-

lai Constantin, cu viza de domiciliu: or. Nisporeni, str. C. Sta-
mati nr.17, pentru data de 16 decembrie 2011, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (Nisporeni, str. Ioan Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-650/2011, intentată de Tulbure Petru 
privind restituirea datoriei. 

Judecător Rodica Costru 
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Ivanta Prim”, cu sediul: Anenii Noi, satul Maximovca, str. 
Şcolară nr. 15 „B”, pentru data de 16 decembrie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (Anenii Noi, str. Mărţişor nr. 15) în calitate 
de pîrît în cauza civilă: „Papermoon” SRL către SRL „Ivanta 
Prim” privind încasarea sumei. 

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

Judecător F. Gonţa 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Popescu Ion, a.n. 1966, cu 
ultimul domiciliu: satul Step-Soci, Orhei, pentru data de 19 de-
cembrie 2011, ora 8.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Po-
pescu Angela privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător V. Negruţa
www 

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Uncu Mihail, cu ultimul domiciliu: satul 
Isacova, Orhei, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Uncu Ioana privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cicova Liuba, pentru data de 26 de-
cembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Stepan Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Calugari               
Vadim Mihail, născut la 10.09.1983, domiciliat în or. Făleşti, str. 
Cetatea Albă nr. 17, pentru data de 21 decembrie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea reclamantei Calugari Angela 
privind încasarea pensiei de întreţinere şi desfacerea căsătoriei.

Judecător Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şindilă Eugeniu Nistor, domiciliat în 
satul Nemţeni, Hînceşti, pentru data de 20 ianuarie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 
4) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-818 intentată de ÎCS 
„Express Leasing” SRL privind încasarea prejudiciului.  

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

Judecător Victoria Sîrbu  
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-
lui Alexeev Vitali, născut la 17.09.1984, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Cotihana, Cahul, pentru data de 27 decembrie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 
8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-1713/2011 
intentată la cererea reclamantei Alexeev Nina privind desfacerea 
căsătoriei.

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi 
de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lui.  

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea LTD 
„Invest OST”, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
satul Băcioi, str. S. Rădăuţanu nr. 4 şi mun. Chişinău, str. M. 
Eminescu nr. 51, apt. 7, pentru data de 21 decembrie 2011, ora 
12.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă  la acţiunea cet-lor: Railean S., Rai-
lean Z., Railean G., Railean I. privind demolarea construcţiei.  

Judecător      Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Tripaduş Ruslan şi Harghel Serghei, pentru data de 20 de-
cembrie 2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 7) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS 
„Total Leasing” SA privind repararea prejudiciului material.

Judecător   Gh.  Gorun
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pijevskii Maxim din mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 44, 
apt. 13, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Şimanscaia Elena privind 
desfacerea căsătoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica   Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Morari Vladimir, 
pentru data de 20 decembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Morari Tatiana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    S. Teleucă
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Aurel Rotaru, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; An-
gela Revenco, judecător, CA Bălţi; Silvia 
Gîrbu, judecător, Buiucani; Ala Cobănea-
nu, judecător, CSJ; Stela Procopciuc, jude-
cător, CA Bălţi; Valeriu Diaconu, procuror, 
şef al Aparatului Procurorului General.

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pen-
tru noi să  vă adresăm sincere şi calde urări 
de sănătate. Apreciem străduinţa, devota-
mentul, abnegaţia, responsabilitatea cu care 
vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar 
Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Creştinii ortodocşi au 
intrat în postul Naş-

terii Domnului. Ca orice post, 
în primul rînd el trebuie să 
reprezinte o abţinere de la 
lucrurile rele, care ne înde-
părtează de Dumnezeu şi de 
oameni. De la un post sim-
bolic şi nominal – postul, ca 
obligaţie şi obicei – trebuie 
să ne reîntoarcem la adevă-
ratul post, deoarece numai 
astfel vom putea culege ade-
văratele roade duhovniceşti 
ale Duhului Sfînt. 

Acest post ţine 40 de 
zile –  de la 28 noiembrie 
pînă la 7 ianuarie. Se post-
eşte de carne, ouă şi brînză. 
Luni, miercuri şi vineri se 
mănîncă bucate fără ulei şi 
fără vin. 

Marţi şi joi se permite 
consumul de peşte, untde-
lemn şi vin, dacă  în aceste 
zile este serbat vreun sfînt 

făină, căci cu semin-
ţe s-a hrănit Daniil 
prorocul şi cei trei 
tineri din Babilon. 
La Crăciun, în orice 
zi ar cădea această 
sărbătoare, se con-
sumă dulciuri.

De menţionat, că 
iniţial nu toţi creşti-
nii posteau conco-
mitent şi în acelaşi 
mod. Unii posteau 
numai şapte zile, 
alţii şase săptămîni. 
Însă, Sinodul local 
din Constantinopol, 
ţinut în anul 1166, 
a uniformizat dura-
ta postului Naşterii 
Domnului în bise-
ricile ortodoxe, prin 
decizia ca toţi cre-
dincioşii să posteas-

că timp de 40 de zile.
mare, hram sau alte sărbă-
tori.

În ziua de Ajun se mă-

nîncă tocmai seara şi anume: 
grîu fiert îndulcit cu miere, 
poame, covrigi sau turte din 

Te îmbolnăveşti de la cea mai mică adiere de vînt şi ai 
ajuns să te sperii de fiecare strănut din jurul tău din cauza că 
ai putea lua vreun virus în urma căruia să te alegi cu o răceală 
zdravănă? În cazul acesta, cu siguranţă eşti invidios pe persoa-
nele care par să nu se confrunte niciodată cu aceste probleme.

Iată care sînt cîteva dintre secretele acestora, potrivit Gla-
mour:

- Preferă exerciţiul în aer liber celui la sală, fie că este vorba 
despre alergare, mers rapid sau pur şi simplu tot felul de miş-
cări în parc. Astfel sînt evitaţi germenii care se adună în săli, 
iar razele soarelui şi aerul proaspăt întăresc sistemul imunitar, 
după cum spun experţii.

- Relaxează-te mai mult şi mergi la masaj: după serviciu 

Secrete ale oamenilor care nu răcesc deloc
încearcă să uiţi de problemele de peste zi şi fă o baie caldă 
sau du-te direct în cabinetul unui masor profesionist. Îţi vei 
reduce stresul şi vei reuşi să adormi mai repede seara, fapt 
ce îţi va întări sistemul imunitar şi te va face mai rezistent la 
bacterii şi virusuri. Cu cît este mai crescut nivelul cortizolului 
în organism, hormonul stresului, cu atît ai un risc mai mare să 
te îmbolnăveşti.

- Ieşi în oraş sîmbăta seara: cercetătorii au analizat com-
portamentul uman şi au aflat că persoanele extrovertite sînt 
mai protejate de răceli. Acest fapt este oarecum contradictoriu, 
căci ele sînt mai expuse la virusuri, dar se pare că fericirea pe 
care o resimt cînd ies cu prietenii întăreşte corpul şi îi prote-
jează de problemele de sănătate.

Mireasa cu cea mai sumară rochie. 
Preoţii n-au primit-o în biserică

Atunci cînd se căsătoresc, fetele vor să fie adevărate 
personaje de poveste, iar rochia de mireasă să se asemene 

cu una de prinţe-
să. Nu la fel gîn-
deşte şi rusoaica 
din imagine.

Pentru că nu 
a dorit să se în-
cadreze în tipare, 
tînăra a ales să-
şi pună voalul în 
cap, să aibă o tre-
nă considerabilă 
şi... cam atît.

Frumoasa blondă a mers alături de viitorul soţ îmbră-
cată în lenjerie intimă, fiind o adevărată apariţie pentru in-
vitaţi, dar şi pentru preoţi, care au refuzat să o primească 
aşa în biserică.

Cum să fii mai deştept pe zi ce trece
Creierul, la fel ca întregul corp, are nevoie de exerciţii 

periodice pentru a se menţine în formă. Mai mult decît 
atît, antrenarea sa este esenţială dacă vrei să te fereşti de 
demenţă sau pur şi simplu să evoluezi.

Lucrurile de bază pe care le poţi face pentru o minte 
ascuţită sînt, conform Ehow, următoarele:

- încearcă tot timpul să te implici în activităţi noi, care 
să necesite memorarea unor paşi mai complicaţi, astfel 
încît să simţi că îţi lucrează creierul. Nu trebuie neapărat 
ca aceste lucruri să fie plictisitoare. Atît şahul, cît şi me-
morarea unor paşi de dans solicită în acelaşi fel materia 
cenuşie;

- folosește mai des mîna care nu e dominantă: aceasta 

este o bună modalitate de a-ţi antrena creierul, căci va tre-
bui să te concentrezi mai mult dacă faci lucrurile cu mîna 
cu care nu eşti obişnuit. Spre exemplu, ţine mouseul cu 
aceasta;

- pur şi simplu cumpără un puzzle sau citeşte un roman 
clasic, dificil;

- foloseşte-te şi de jocurile video pentru a-ţi stimula 
inteligenţa. Spre exemplu, Brain Age de la Nintendo îţi 
încurajează mintea să rezolve ecuaţii, să calculeze repede 
şi să facă desene caudate;

- încearcă să îţi foloseşti mai multe simţuri deodată. 
Spre exemplu, încearcă să urmăreşti ceva interesant şi să 
baţi din degete în acelaşi timp. 

 

Noua invenţie în materie de implanturi. 
Ţi-ai dori astfel de picioare? 

Am văzut persoane care şi-au acoperit întregul trup 
cu tatuaje sau piercing-uri, însă noua etapă în materie de 
ciudăţenii se referă la un tip de implanturi care le-ar putea 
interesa pe doamnele de-
pendente de tocuri.

Site-ul www. lau-
ghingsquid.com a prezen-
tat cîteva idei de-a dreptul 
ciudate pentru femeile 
care îşi cheltuie veniturile 
pe încălţările cu toc.

O soluţie pentru ele ar 
putea fi implantarea, di-
rect în călcîie, a tocurilor.

Deşi momentan doar 
în stadiu de Photoshop, 
cei care au creat modelele spun că genul acesta de operaţii 
nu sînt imposibile şi că în viitor se vor găsi femei îndrăz-
neţe care să încerce astfel de implanturi.

Puterea iubirii: Sursă de inspiraţie pentru 
gesturi nobile şi motiv pentru crime cumplite 

Puterea afecţiunii îi poate determina pe cei îndrăgostiţi să 
comită fapte ieşite din comun. Dragostea poate servi drept sur-
să de inspiraţie pentru gesturi nobile, dar şi motiv pentru cele 
mai cumplite crime. 

Dacă e să ne referim la vedete, ieşirile lor romantice devin 
cunoscute în toată lumea.

Celebrul actor american Will Smith şi-a surprins soţia de 
ziua ei, aducîndu-i un camion plin cu flori. Iar nonconformista 
cîntăreaţă Pink a frapat publicul prin faptul că şi-a cerut soţul 
în căsătorie, dar şi prin modul în care a făcut-o. În timpul unei 
curse, la care participa alesul inimii sale, motociclistul Carey 
Hart, Pink a ridicat în tribune o pancartă pe care scria ,,Vrei să 
te căsătoreşti cu mine?”. Sportivul şi-a întrerupt cursa pentru 
a spune ,,DA”.

Dragostea poate fi nu doar sursă de inspiraţie, dar şi motiv 
de crime teribile. Au demonstrat-o cercetătorii de la Universi-
tatea Rutgers din New Jersey. Cei care au avut parte de senti-
mente neîmplinite, în cel mai bun caz, cad în depresii, dar sînt 
în stare să-şi pună capăt zilelor sau să ia viaţa altora.

Premieră în SUA: Copil de 100 de 
kilograme ,,confiscat” de stat

O familie din statul american Ohio a rămas fără copilul 
lor, în vîrstă de opt ani, după ce autorităţile au decis să-l pună 
în plasament. Asistenţii sociali au ajuns la concluzia că mama 
băiatului nu se preocupă de sănătatea acestuia şi asta pentru că 
fiul său cîntăreşte aproape 100 de kilograme.

În urma anchetei sociale, băiatul de clasa a treia are obezi-
tate morbidă şi este predispus la diabet şi hipertensiune. 

Este primul caz din SUA în care un copil este luat 
de autorităţi şi pus în plasament din cauza greutăţii sale. 
Avocaţii mamei i-au luat apărarea şi au precizat că autorităţile 
au exagerat în momentul în care au decis punerea copilului în 
plasament. Aceştia au mai precizat că problemele medicale, 
pe care le riscă, nu prezintă un pericol iminent.

În replică, autorităţile au precizat că, de-a lungul anchetei 
sociale, mama a dovedit că nu poate ţine greutatea copilului 
sub control şi au considerat că este vorba despre neglijenţă 
medicală.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

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

Aniversări

C a l e i d o s C o p

Divert is

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

Cum să te alimentezi corect în postul Crăciunului


