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Italia este gata să joace un rol crucial 
în cooperarea R. Moldova cu UE

Suedia, deţinătoarea Preşedinţiei Uniunii Europene, susţine 
că Moldova poate adera la UE şi înaintea ţărilor din pachetul 
Balcanilor de Vest, a declarat pentru presă spicherul Parlamen-
tului şi preşedintele interimar Mihai Ghimpu, în urma unei în-
trevederi cu prim-vicepreşedintele Legislativului Suediei, Jan 
Bjokman. 

Mihai Ghimpu a menţionat că Suedia este ţara ce votează 
constant pentru lărgirea UE şi se pronunţă pentru acceptarea 
Moldovei în familia europeană.  

„Suedia ne îndeamnă să realizăm toate proiectele Partene-

Rezultatele primului an de 
implementare a Parteneriatu-
lui de Mobilitate R. Moldo-
va-Uniunea Europeană au fost 
discutate recent la Bruxelles, în 
cadrul celei de-a II-a Reuniuni 
de nivel înalt a Parteneriatului 
de Mobilitate. 

La reuniune au fost iden-
tificate şi noi linii directoare 
de activitate pentru perioada 
imediat următoare în cadrul 
parteneriatului, potrivit servi-
ciului de presă al Ministerului 
de Externe.

Potrivit sursei, Comisia Eu-
ropeană a salutat determinarea 
autorităţilor moldoveneşti de 
a utiliza oportunităţile oferite 
de Parteneriatul de Mobilitate 
pentru a complementa şi sus-
ţine eforturile Guvernului în 
avansarea spre liberalizarea re-
gimului de vize.

În calitate de rezultate no-
torii, au fost menţionate pro-
iectele în domeniul consolidă-
rii capacităţilor autorităţilor naţio-
nale în vederea preluării celor mai 
bune practici şi standarde europene 
în domeniul migraţional şi de azil, 
dezvoltarea proiectelor privind re-
întoarcerea voluntară şi reintegrarea 
lucrătorilor migranţi pe piaţa naţi-
onală a muncii, dezvoltarea pieţei 
muncii şi consolidării legăturilor cu 
diaspora moldovenească, precum şi 
în domeniul managementului fronti-
erei şi securităţii documentelor.

De asemenea, partea europeană 
a informat despre noile iniţiative de 
proiecte în cadrul Parteneriatului 

de Mobilitate, cum ar fi diminuarea 
consecinţelor migraţiei în domeniul 
sănătăţii, crearea profilului migraţi-
onal şi utilizarea acestuia în procesul 
de elaborare a politicilor naţionale, 
noile iniţiative ale statelor membre 
ale UE în cadrul Programului Tema-
tic al Comisiei Europene în dome-
niul migraţiei circulare, combaterii 
traficului de fiinţe umane, conso-
lidarea diasporei şi comunităţilor 
moldoveneşti de peste hotare şi sta-
bilirea legăturilor de cooperare cu 
ţara de origine.

Acţiunile R. Moldova în justiţie 
şi afaceri interne în dialogul cu UE 

au fost evaluate la cea de-a IX-e reu-
niune a Subcomitetului nr. 3 „Vamă, 
cooperare transfrontalieră, spălarea 
banilor, droguri, migraţie ilegală”, 
organizată recent la Bruxelles.

La ambele reuniuni de la Bru-
xelles, guvernul moldovenesc a fost 
reprezentat de Natalia Gherman, vi-
ceministru al Afacerilor Externe.

La 16 decembrie curent, la Bru-
xelles va avea loc Reuniunea Comi-
tetelor Mixte de Evaluare a Imple-
mentării Acordului de Facilitare a 
Regimului de Vize şi Acordului de 
Readmisie a Persoanelor cu şedere 
ilegală.

riatului Estic ca o etapă în pregătirea pentru integrare şi ne-a 
sugerat să nu tindem spre pachetul Balcanilor de Vest, ci să 
mergem pe un proces de aderare independent chiar înaintea 
ţărilor balcanice”, a subliniat Ghimpu. 

Preşedintele a completat că oficialii suedezi au fost opti-
mişti cu privire la călătoria fără de vize a cetăţenilor moldo-
veni în statele membre ale UE. 

La 21 decembrie va avea loc întrunirea Consiliului de Co-
operare UE-RM, la care vor fi lansate negocierile privind libe-
ralizarea regimului de vize.

Ministrul italian de Externe 
Franco Frattini spune că Italia este 
gata să susţină liberalizarea regimu-
lui de vize pentru Republica Moldo-
va, inclusiv pentru că diaspora mol-
dovenească din Peninsulă nu creea-
ză probleme autorităţilor şi ar putea 
juca un rol important în apropierea 
R. Moldova de UE.

În cadrul unei întrevederi avute 
la Roma cu ministrul moldovean de 
Externe Iurie Leancă, Frattini a de-
clarat că este la curent cu dosarul eu-
ropean al Republicii Moldova şi că 
Italia este gata să joace ,,un rol cru-
cial” în sprijinul cooperării multidi-
mensionale a Chişinăului cu Uniu-
nea Europeană. Cu titlu concret, mi-
nistrul italian s-a referit la sprijinul 
pe care ţara sa îl poate acorda în pro-
cesul de negociere a Acordului pri-
vind liberalizarea regimului de vize 
dintre Republica Moldova şi UE. 
Frattini a adus exemplul succesului 
obţinut în această privinţă de statele 
din Balcani, care au parcurs calea de 
la procesul de facilitare pînă la cel 
de liberalizare a regimului de vize, 
potrivit unui comunicat de presă al 
MAE de la Chişinău. 

Potrivit comunicatului, Franco 
Frattini ,,a apreciat înalt comuni-
tatea de moldoveni din Italia”, su-
bliniind că aceasta este cooperantă 
şi nu creează probleme autorităţi-
lor italiene. Din această perspecti-
vă, diaspora moldovenească poate 
juca un rol important în apropierea 
dintre cele două state, este de pă-
rere Frattini. Ministrul a anunţat 
că, luînd în calcul aceste elemente 
pozitive, partea italiană a decis să 
demareze pregătirile pentru nego-
cierile cu autorităţile de la Chişinău 

a unui acord privind protecţia so-
cială a cetăţenilor moldoveni aflaţi 
în Italia. 

Franco Frattini s-a pronunţat în 
favoarea aprofundării şi diversifică-
rii cooperării comercial-economice 
dintre Republica Moldova şi Italia. 
În acest context, în timpul apropiat, 
la Chişinău va fi organizat un for al 
oamenilor de afaceri, la care şi-au 
anunţat deja participarea reprezen-
tanţi importanţi ai mediilor de afa-
ceri italiene. 

În zilele de 23-24 noiembrie, vi-
cepremierul Iurie Leancă, ministru 
de Externe, a întreprins o vizită de 
lucru în Italia la invitaţia omologu-
lui său italian Franco Frattini. La 
Roma, Leancă a mai avut întreve-
deri cu Lamberto Dini, preşedintele 
Comisiei afacerilor externe a Sena-
tului, Stefano Stefani, preşedintele 
Comisiei afacerilor externe a Ca-
merei Deputaţilor, Riccardo Migli-
ori, preşedintele delegaţiei italiene 
din cadrul Adunării parlamentare 
OSCE şi cu cardinalul Tarcisio Ber-
tone, secretar de stat al Vaticanu-
lui. Pe agenda vizitei a mai figurat 
întrevederi cu oameni de afaceri şi 
investitori italieni, precum şi cu re-
prezentanţi ai comunităţii de moldo-
veni din Italia. 

În cadrul discuţiilor cu  autorită-
ţile italiene au fost abordate proble-
me privind impulsionarea relaţiilor 
bilaterale, cooperarea pe dimensiu-
nea integrării europene a Republicii 
Moldova, cadrul juridic pentru asi-
gurarea protecţiei sociale a cetăţeni-
lor moldoveni aflaţi la muncă în Ita-
lia, alte subiecte de interes reciproc, 
mai anunţă ministerul moldovean 
de Externe.

,,Unde domneşte dreptatea, armele sînt zadarnice.” 
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Începe ziua cu DREPTUL!

UE apreciază rezultatele R. Moldova 
la un an de implementare a Parteneriatului 

de Mobilitate

SUEDIA SUSŢINE CĂ MOLDOVA POATE ADERA LA UE ÎNAINTEA 
ŢĂRILOR DIN BALCANII DE VEST 
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Flashu

Procurorul General dl Valeriu Zubco a participat la lucrările 
Conferinţei Internaţionale „Statul în faţa justiţiei – Rolul conten-
ciosului administrativ în dezvoltarea statului de drept”.

Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Germană pentru 
Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) şi s-a derulat recent în 
oraşul Dubrovnik (Croaţia). 

IRZ este o fundaţie înregistrată la iniţiativa guvernării Repu-
blicii Federative Germania şi acordă suport statelor-parteneri în 
derularea reformelor sistemelor judecătoreşti şi de drept.

Conferinţa şi-a propus să atragă atenţia asupra aspectelor 
legate de evaluarea cadrului organizatorico-instituţional şi for-
mularea unor recomandări pentru eficientizarea metodologiei 
de lucru în vederea asigurării unei practici unitare în domeniul 
contenciosului administrativ.

Potrivit Procurorului General, reuniunea a pus accent în 

Procurorul General participă la conferinţa internaţională din Dubrovnik
special pe necesitatea asigurării unui cadru legislativ eficient, 
care trebuie să răspundă complexităţii raporturilor juridice 
administrative. Printr-o serie de momente procesuale, discu-
ţiile se axează în principal pe componente precum: organiza-
rea instanţelor de contencios administrativ; obligaţiile jude-
cătorilor; structura judecătorească şi căile de atac; principiile 
procedurale etc.

Evenimentul de la Dubrovnik s-a înscris în seria de activităţi, 
organizate de IRZ, care au drept scop oferirea oportunităţii de 
realizare a schimbului de experienţă şi de opinii, de natură să 
contribuie la înlăturarea dificultăţilor, în perspectiva consolidă-
rii jurisdicţiei contenciosului administrativ, a conchis dl Valeriu 
Zubco.

La reuniune au fost prezenţi, în calitate de experţi, magistraţi 
din Germania, Croaţia, Ucraina şi Serbia.

Procuratura Generală
Marian Lupu despre modificarea 
Constituţiei
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat din Moldova, în-

tr-un interviu acordat postului rusesc „Eho Mosckvî”, a  vorbit 
despre problema alegerii preşedintelui. Lupu a declarat că la 
moment există două soluţii pentru ca aceasta să fie depăşită. Este 
vorba de acordarea voturilor necesare de către comunişti, iar cea 
de-a doua – în declanşarea alegerilor parlamentare repetate şi 
iniţierea procesului de modificare a Constituţiei. 

Marian Lupu a explicat în interviu că, privitor la primul sce-
nariu, este o situaţie similară  cu cea din 2005, cînd pentru ale-
gerea lui Voronin în calitate de preşedinte, comuniştii au avut 
nevoie de cinci voturi. Opoziţia a oferit atunci mai multe voturi 
în spijinul lui Voronin. 

„Le-am propus comuniştilor să urmăm calea precedentului 
din 2005”, a spus Lupu, care a precizat că „această variantă va fi 
acceptată dacă PCRM se va ghida de interesul naţional”. 

„Dacă se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, mo-
dificarea Constituţiei va fi necesară. Unii dintre colegii noştri 
insistă că în prima jumătate a anului viitor să fie elaborată o nouă 
Constituţie, care ar urma să fie dezbătută în Parlament, iar apoi 
să se organizeze un referendum pe această problema”, a declarat 
Lupu. 

„Opinia PDM, dar şi a mea personală constă în faptul că nu 
putem să ne permitem modificarea Constituţiei în jumătate de 
an, deoarece este vorba de un exerciţiu foarte serios, or pentru 
aceasta sînt necesari doi-trei ani. Noi optăm pentru organizarea 
referendumului pe unele aspecte ale Constituţiei”, a mai declarat 
Marian Lupu.

Proiect în justiţia moldoveană susţinut 
de Delegaţia Comisiei Europene
Delegaţia Comisiei Europene în Moldova şi Fundaţia Ger-

mană pentru Colaborare Juridică Internaţională au lansat proiec-
tul „Susţinerea Reformării Sistemului Instituţiilor Penitenciare 
şi a Reformei Penale în Republica Moldova”.  

Proiectul, în valoare totală de 920 mii euro, îşi propune drept 
scop sporirea gradului de cooperare între autorităţile judiciare 
şi sistemul penitenciar, acordarea asistenţei Ministerului moldo-
vean al Justiţiei în crearea unui cadru statutar eficient şi coerent 
al măsurilor penale şi al tratamentului individualizat, cu atenţie 
deosebită pentru respectarea drepturilor omului.

    Eforturile vor fi direcţionate spre dezvoltarea continuă a 
capacităţilor instituţiilor penitenciare, garantînd principiile de-
mocratice, supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale. 

    Proiectul va fi implementat de Fundaţia Germană pentru 
Colaborare Juridică Internaţională în următoarele 15 luni.

25 decembrie va fi zi liberă 
Ziua de 25 decembrie, cînd creştinii ortodocşi sărbătoresc 

Naşterea Domnului, va fi declarată zi liberă, a precizat premierul 
Vlad Filat. Ziua de odihnă urmează să fie recuperată într-o zi de 
sîmbătă, pentru ca începînd cu anul viitor să fie declarată prin 
lege zi liberă. 

Precizăm că pînă în prezent, ziua de 25 decembrie, cînd 
moldovenii sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, era declarată zi 
de lucru.

Filat a mai anunţat că elevii şi angajaţii sectorului bugetar 
vor avea o vacanţă de 10 zile, de la 1 pînă la data de 10 ianuarie. 
Ulterior aceste zile vor fi compensate cu zile de sîmbătă timp de 
trei luni.

Potrivit premierului Vladimir Filat, în anul curent, bradul din 
centrul capitalei va fi instalat la 1 decembrie.

Cei care vor încălca Acordul de Mic 
Trafic la Frontieră vor rămîne fără 
permis special  
Moldovenii care vor intra în România în baza unui permis 

special şi vor merge în localităţile amplasate mai departe de 50 
de kilometri de frontieră riscă să rămînă fără permisul de mic 
trafic. Potrivit prevederilor Acordului semnat de premierul mol-
dovean şi cel român, la prima încălcare, persoana va fi întoarsă 
în Republica Moldova. 

,,Desigur, dacă această încălcare se va repeta, atunci se poate 
merge pînă la sancţiunea de a retrage acest permis special de 
circulaţie. Eu însă sînt sigur că cetăţenii noştri nu vor încălca, 
avînd în vedere că cei care locuiesc la frontieră au nevoie de 
acces liber în localităţile de lîngă hotar – din acest motiv se şi 
numeşte Acord de Mic Trafic”, a declarat pemierul Vlad Filat, în 
cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. 

Potrivit oficialului, Acordul de Mic Trafic ar putea intra în 
vigoare pînă la sfîrşitul acestui an. 

,,Primul cetăţean care va trece frontiera în baza permisului 
special va putea trece peste podul Rădăuţi-Lipcani, pe care ur-
mează să-l deschidem. Pe parcursul a 3 zile noi sîntem în stare 
să punem în aplicare toate procedurile, astfel încît punctul vamal 
de la Lipcani să funcţioneze. Partea română ar putea recurge la o 
construcţie provizorie, la prima etapă, pînă la finalizarea lucrări-
lor punctului vamal Rădăuţi”, a adăugat Vlad Filat. 

Acordul de mic trafic va permite moldovenilor care locuiesc 
la o distanţă de maxim 50 de kilometri de la frontieră să intre în 
România, pe o distanţă similară, fără vize, dar în baza unui per-
mis special. Acestea vor fi eliberate de către consulatele române 
şi vor avea un termen de valabilitate de la 2 la 5 ani.

Biroul permanent al parlamentului a decis la 
Şedinţa de miercuri, 25 noiembrie, ca procedura de 
alegere a preşedintelui să se desfăşoare pe 7 decem-
brie, urmînd ca o hotărîre în acest sens să fie votată 
de Parlament astăzi 27 noiembrie.

Aceasta va fi ultima încercare de alegere a şefu-
lui statului, iar în cazul în care va suferi eşec, Par-
lamentul va urma să fie dizolvat şi să fie anunţate 
alegeri parlamentare anticipate.

Marian Lupu, candidatul Alianţei pentru In-

Alegerea preşedintelui – pe 7 decembrie

Nu toate infracţiunile comise de participanţii la eveni-
mentele din 6-7 aprilie pot fi amnistiate, se menţionează 
în avizul dat de guvern unei iniţiative legislative, înainta-
tă de un grup de deputaţi, prin care se propune încetarea 
procesului penal la faza de urmărire penală sau de jude-
care, intentat în urma acelor evenimente. 

În opinia Ministerului Justiţiei, care a analizat proiec-
tul de lege, amnistiei ar putea fi supuse doar infracţiunile 
care au legătură cu atentarea la libertatea întrunirilor, li-
bertatea la proteste paşnice şi libertatea de exprimare. 

„Este vorba de trei tipuri de infracţiunii prevăzute în 
articolele Codului penal şi anume articolul 285 – dezor-
dine în masă, articolul 339 – uzurparea puterii în stat şi 
articolul 349 – ameninţare sau violenţa săvîrşită asupra 
unei persoane cu funcţie de răspundere. Noi nu susţinem 
amnistierea acţiunilor de tortură, maltratare, precum şi 
acţiunile de jaf, tîlhărie şi alte infracţiuni, în care lipseşte 
legătura dintre fapta comisă şi circumstanţele determinate 
de acţiunile de protest”, a specificat ministrul Alexandru 
Tănase. 

Tănase a mai spus că este necesar ca amnistierea în 
cazurile nominalizate să se facă cu acordul în scris al per-
soanelor implicate. 

În urma evenimentelor din 6 -7 aprilie au fost intenta-
te mai multe procese penale: 52 de acţiuni în care motivul 
este huliganismul, 42 – jaful, 12 – dezordinea în masă, 
1 – vătămarea corporală gravă, 1 – vătămarea corporală 
medie, 3 – tortura, 5 excesul de împuterniciri de serviciu, 
3 – falsul în acte publice, 1– ameninţarea persoanelor cu 
funcţii de răspundere şi altele.

Amnistia nu poate fi aplicată faţă de 
toate infracţiunile comise în aprilie 

tegrare Europeană la această 
funcţie califică şansele sale de 
a fi ales ca fiind de 50 la 50, din 
cauză că deputaţii comuniştii, 
cel puţin deocamdată, nu sus-
ţin candidatura sa. Totuşi atît 
Lupu, cît şi alţi lideri ai Alian-
ţei susţin că în PCRM sînt anu-
mite voci care doresc evitarea 
alegerilor anticipate.

Trandafiri şi lumînări pentru comemorarea 
victimelor violenţei în cadrul acţiunii 

„Viaţa fără violenţă este dreptul meu”
Mii de lumînări au fost aprinse în memoria victimelor vio-

lenţei şi zeci de trandafiri au fost dăruiţi trecătorilor, ca simbol 
al iubirii şi solidarităţii faţă de cei care au avut de suferit în urma 
violenţei. Evenimentul a avut loc la 25 noiembrie şi a constituit 
lansarea campaniei „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază 
de gen”.

„În fiecare clipă, sărăcia, discriminarea, indiferenţa, violenţa 
se fac auzite mai puternic şi mai des decît orice acţiune de comba-
tere a acestor probleme. Faptul dat este inadmisibil, iar noi trebuie 
să facem tot ce ne stă în puteri pentru a schimba situaţia existentă. 
În această luptă trebuie să fie angajate atît resursele statului, cît şi 
ale fiecărui cetăţean în parte”, a declarat Viorel Barbănouă, coor-
donator campanii Amnesty International Moldova.

Scopul acţiunii a fost acela de a atrage atenţia populaţiei asu-
pra problemei violenţei în societatea noastră, îndemnînd trecătorii 
la acţiuni concrete de combatere a acestui flagel. 

Organizatorii acţiunii publice au prezentat spoturi video şi au 
distribuit pliante informative privind problema violenţei în bază 
de gen, care conţin sfaturi utile pentru victimele violenţei, dar şi 
contacte ale oragizaţiilor din Moldova capabile de a oferi ajutor.

Mihaela Copoţ, directorul executiv al „HomoDiversus Pro”, a 
subliniat că violenţa în bază de gen rămîne o problemă pentru Re-
publica Moldova, în pofida eforturilor depuse pînă acum pentru 
soluţionarea acesteia. „Cred că e timpul ca statul să devină un ac-
tor important în acest sens şi sperăm că pornind de la norma legală 
se va ajunge şi la o implementare eficientă”, a adăugat Copoţ.

Menţionăm că acţiunea cu genericul „Viaţa fără violenţă este 
dreptul meu” se desfăşoară al 19-lea an consecutiv şi a fost orga-
nizată de Amnesty International Moldova, Centrul Internaţional 
LaStrada, HomoDiversus Pro şi Winrock Moldova. 

Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei anunţă convocarea repetată a Adu-
nării Generale a Judecătorilor la 28 noiembrie 2009. Eve-
nimentul va avea loc în incinta Judecătoriei Botanica, mun. 
Chişinău (mun. Chişinău, str. Zelinski, nr. 13) cu începere 
de la ora 10.00. 

Adunarea Generală a Judecătorilor este convocată 
pentru a alege 2 membri ai Consiliului Superior al Ma-
gistraturii din rîndul judecătorilor care nu au fost aleşi la 
ultima Adunare Generală a Judecătorilor. În urma modifi-
cărilor efectuate în Legea cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea Generală a 

Ministerul Justiţiei convoacă Adunarea Generală 
Repetată a Judecătorilor pentru 

a alege membrii Consiliului Superior al Magistraturii  
Judecătorilor sînt detaşaţi pe întreaga durată de exercitare 
a mandatului de membru al consiliului. 

La Adunarea Generală a judecătorilor din 31 octombrie 
au fost aleşi pentru funcţia de membru al Consiliului Su-
perior al Magistraturii domnii judecători Nicolae Timofti, 
Nichifor Corochii şi Anatol Ţurcanu.

În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii in-
tră 12 membri – 5 judecători şi 4 profesori titulari, precum 
şi 3 membri de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Jus-
tiţie, Ministrul Justiţiei, Procurorul General. 

v
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În cei doi ani de activitate, Asociaţia Obştească „Refugiul 
Casa Mărioarei” a oferit asistenţă medicală gratuită, consul-
tanţă socială, psihologică şi juridică pentru 721 de victime 
ale violenţei în familie de pe întreg teritoriul Moldovei, în 
cadrul unui proiect finanţat de 
către Asociaţia Avocaţilor Ame-
ricani (ABA).

Olga Ojog, avocata Casei 
Mărioarei, susţine că majorita-
tea adresărilor survin de la fe-
mei căsătorite cu vîrsta cuprinsă 
între 18 şi 35 de ani. Acestea sînt 
supuse violenţei fizice, sexuale, 
psihologice şi economice. Iar 
pe parcursul a doi ani un singur 
bărbat a apelat la serviciile Ca-
sei Mărioarei.

„Necesitatea unui asemenea 
proiect demonstrează că, spre 
regret, fenomenul violenţei în 
familie este răspîndit şi tolerat 
în societatea noastră. Combate-
rea lui ar fi posibilă prin educa-
re, o legislaţie bună şi institui-
rea unor centre de reabilitare a 
agresorilor. Noi asistăm victimele, dar cauza violenţei rezidă 
în agresori, care trebuie îndrumaţi şi ei pe calea corectă şi 
legală”, a declarat Ojog. 

Consultantul juridic ABA Nadejda Macari a menţionat că 
implementarea în septembrie 2008 a Legii privind combate-
rea violenţei în familie a îmbunătăţit cadrul legal de tragere 

la răspundere a agresorilor, însă există o serie de imperfec-
ţiuni. 

„Este foarte important că prin această lege avem drep-
tul de a solicita ordonanţe de protecţie. Acestea sînt eliberate 

pentru maxim trei luni, iar 
în baza lor victima poate 
cere evacuarea agresorului 
din casă, restricţia de a se 
apropia de victimă sau de 
copiii ei, precum şi asis-
tenţă bănească. Însă într-un 
an a fost eliberată o singură 
ordonanţă, pentru că legea 
procesuală nu prevede cine 
emite astfel de acte şi jude-
cătorii evită să o facă”, a 
subliniat Macari. 

Specialiştii Casa M şi 
ABA au evidenţiat că de 
cele mai dese ori victimele 
violenţei se intimidează să 
apeleze la poliţie sau in-
stanţe de judecată, iar sute 
de cazuri rămîn nepedep-
site. Totodată, acest tip de 

violenţă nu scuteşte atît femeile din familii vulnerabile, cît şi 
pe cele din familii înstărite. 

Din 25 noiembrie 2009, mai multe organizaţii nonguver-
namentale vor organiza „16 zile de activism împotriva vio-
lenţei în familie”, cu scopul de a informa şi sensibiliza opinia 
publică referitor la acest fenomen.

În vizor: combaterea torturii
Instituţia Naţională a Ombudsmanului în colaborare 

cu Centrul de Drept Căuşeni a susţinut prima masă rotun-
dă regională cu genericul: „Constituirea parteneriatelor 
în prevenirea şi combaterea torturii şi altor pedepse ori 
tratamente crude, inumane sau degradante”. Evenimentul 
a avut loc pe data de 24 noiembrie 2009, în incinta Cen-
trului de Drept Căuşeni.

Scopul mesei rotunde a fost iniţierea unui parteneriat 
în prevenirea fenomenul torturii între avocaţii parlamen-
tari şi factorii de decizie din regiune implicaţi în comba-
terea acestui flagel. 

La eveniment au participat primari ai diferitor locali-
tăţi din Căuşeni şi Anenii Noi, reprezentanţi ai organelor 
de poliţie, procuratură, jurişti, profesori, precum şi soci-
etatea civilă. Centrul pentru Drepturile Omului din Mol-
dova a fost reprezentat de avocatul parlamentar, Anatolie 
Munteanu.

Ombudsmanul Anatolie Munteanu, în calitate de oas-
pete de onoare la eveniment, a făcut o prezentare amplă a 
activităţii Instituţiei Avocaţilor Parlamentari. La fel, în pre-
zentarea sa i-a informat pe cei prezenţi la eveniment despre 
activitatea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii 
şi a Consiliului consultativ pe parcursul anului 2009.

În cadrul discuţiilor, de nenumărate ori, avocatul 
parlamentar şi-a exprimat disponibilitatea în iniţierea şi 
fructificarea unui parteneriat constructiv şi util cu toţi 
actorii implicaţi în prevenirea şi combaterea torturii şi 
altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degra-
dante.

Acest eveniment face parte dintr-un şir de activităţi 
graţie susţinerii financiare a Consiliului Europei şi Pro-
gramului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

„Casa Mărioarei” în ajutorul 
a 721 de femei supuse violenţei în familie 

„Încălcarea drepturilor omu-
lui în Moldova nu a cunoscut nicio 
ameliorare pe parcursul anilor 2007-
2008, ba chiar s-a intensificat în pri-
măvara anului curent ”, a declarat 
Ion Manole, preşedintele Asociaţiei  
Promo-LEX, în cadrul prezentării 
raportului „Drepturile Omului în 
Moldova 2007-2008”.

Potrivit sursei citate, în perioada 
monitorizată au fost identificate un 
şir de probleme care duc la violarea 
în mod sistematic a unor drepturi 
garantate de tratatele internaţiona-
le la care RM este parte. Legislaţia 
prevede ca plîngerile de tratament 
inegal să fie pe deplin examinate, 
dar situaţia arată că în multe cazuri, 
din diverse motive, ancheta se des-
făşoară încet şi ineficient.

O problemă esenţială în opinia 
experţilor a constituit-o încălcarea 
dreptului la proprietate. Aceasta s-a 
manifestat prin exproprierea terenu-
rilor, privatizări defectuoase ale în-
treprinderilor, lipsa de transparenţă 
a operaţiunilor fiscale. Cel mai mult 
au avut de suferit foştii deportaţi şi 
deţinuţi politici şi locuitorii din re-
giunea transnistreană. 

Şi la capitolul „Dreptul libertăţii 
individuale şi siguranţei persoanei” 
s-au constatat mai multe tendinţe 
negative. În perioada vizată a cres-
cut numărul de suicide ale persoane-
lor aflate în detenţie, au fost înregis-
trate numeroase cazuri de aplicare a 
torturii şi tratamentelor inumane şi 
degradante. Dintre persoanele ares-
tate, circa 30 la sută au fost private 
de libertate nejustificat. În Transnis-
tria, rata deţinuţilor este de 6 ori mai 
mare decît în ţările membre ale Con-
siliului Europei. În scopul îmbună-
tăţirii situaţiei, experţii recomandă 
iniţierea unor anchete de serviciu 
pe cazuri nejustificate de arest, tra-
gerea la răspundere pentru verificări 
formale ale locurilor de detenţie, 
modificarea legislaţiei cu privire la 
recurs.

Alexandru Zubco, reprezentant 

Respectarea drepturilor omului: fără progrese evidente   
Promo-Lex, susţine că, de cele mai 
dese ori, se încalcă drepturile soci-
ale. În acest sens, nu există o lege 
cu privire la minimul de existenţă.  

Sistemul de asigurări sociale obli-
gatorii nu include şi cetăţenii plecaţi 
peste hotare, cu toate că ei aduc o 
contribuţie substanţială la econo-
mia statului. În domeniul sănătăţii, 
cele mai grave probleme sînt lipsa 
infrastructurii, insuficienţa medica-
mentelor, serviciile medicale necali-
tative, neasigurarea persoanelor din 
stînga Nistrului. 

Un şir de îngrădiri a cunoscut 
şi dreptul la informaţie şi libertatea 
de opinie. Astfel, cu toate că există 
Legea accesului la informaţie şi cea 
cu privire la transparenţa în procesul 
decizional, au continuat cazurile de 
îngrădire  a dreptului la informaţie, 
abuzurile din partea unor funcţio-
nari faţă de jurnalişti şi chiar cazuri 
de aplicare a forţei.

Conform estimărilor din raport, 
în anii de referinţă autorităţile na-
ţionale nu au înregistrat rezultate 
pozitive în rezolvarea principalelor 

probleme cu care se confruntă elec-
toratul. Şi asta în pofida faptului 
că drepturile electorale sînt foarte 
importante pentru respectarea altor 

drepturi, de la ele pornind în prin-
cipiu supremaţia legii şi democraţia 
într-un stat. Dimpotrivă, s-a operat 
modificarea anumitor legi şi acte 
normative după bunul-plac al ma-
jorităţii parlamentare. Printre aces-
tea cele mai evidente sînt: ridicarea 
pragului electoral de la 4 la 6 %, 
restricţionarea drepturilor persoane-
lor cu dublă sau multiplă cetăţenie, 
interzicerea asocierii partidelor în 
blocuri electorale. În repetate rînduri 
au fost intimidate partidele politice 
şi autorităţile publice locale. „Regi-
unea transnistreană s-a evidenţiat şi 
la acest capitol – pentru locuitorii 
acesteia drepturi electorale practic 
nu există”, se menţionează în studiu.

Autorii raportului au atenţionat 
şi asupra violării drepturilor copilu-
lui şi a drepturilor femeii. În această 
ordine de idei, A. Zubco a evidenţiat 
că nu avem pîrghii care ar soluţiona 
cazurile de abuz asupra copiilor şi 

femeilor. De asemenea, nu există o 
lege cu privire la adopţie, iar feme-
ile  nu deţin funcţii publice cu ca-
racter decizional. S-a pus accent şi 

pe reţinerea şi 
condamnarea 
minorilor de 
către organele 
de poliţie din 
estul ţării, pe 
traficul de fe-
mei în diferite 
ţări ale lumii. 

Minorită-
ţile naţionale 
au întîmpinat 
şi ele nume-
roase dificul-
tăţi şi violări 
ale drepturi-
lor lor, printre 
care şi limita-
rea accesului 
la funcţii de 
stat. La fel, 
potrivit rapor-
tului, statul nu 
le-a asigurat 

condiţii pentru studierea limbii lor 
materne. Limbile  bulgară, găgăuză 
şi ucraineană sînt predate  ca obiect 
de studiu doar în cîteva şcoli. În 
acelaşi timp, problemele romilor şi 
musulmanilor din Moldova rămîn în 
continuare  nesoluţionate. 

La  capitolul „Libertatea de în-
trunire şi asociere” s-a înregistrat 
o dinamică pozitivă. Situaţia a fost 
mai bună în 2007 decît în 2006 – 
asta din cauza desfăşurării alegeri-
lor locale. Totodată, încălcările în 
această direcţie s-au limitat la unele 
grupuri mai mici de persoane. Totuşi 
o problemă stringentă rămîne a fi re-
ţinerea participanţilor şi organizato-
rilor întrunirilor de către organele de 
poliţie.

În perioada vizată s-a menţinut 
creşterea fenomenului de neîncre-
dere a cetăţenilor în justiţie. Ca ur-
mare, Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului  continuă a fi văzută de 

cetăţenii Moldovei ca unica soluţie 
de protecţie a drepturilor lor. În anii 
2007-2008, ţara noastră s-a aflat în 
topul statelor europene după numă-
rul de sesizări la înalta curte.  

Făcînd referire la Planul Naţio-
nal de Apărare  a Drepturilor Omu-
lui, Ion Guzun, jurist la Institutul 
pentru Drepturile Omului din Mol-
dova, consideră că acesta este unul 
superficial, deoarece nu conţine 
nici o notă informativă cu privire la 
practicile şi rezultatele pozitive an-
terioare şi la planurile de viitor, iar 
termenul de executare  nu este sta-
bilit exact.

Reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale şi ai instituţiilor 
de stat prezenţi la eveniment au dis-
cutat şi despre încălcarea dreptului 
la un proces echitabil şi a dreptului 
la libera circulaţie, care creează di-
ficultăţi în special persoanelor care 
intenţionează să tranziteze teritoriul 
din partea de est a republicii. 

În final, invitaţii au propus reco-
mandări pe fiecare direcţie în parte.

„În problema drepturilor omului 
fiecare din noi trebuie să facă  ceea 
ce-i stă în puteri pentru a îmbună-
tăţi situaţia. Nu trebuie să aşteptăm 
ca cineva să  ne aducă schimbarea, 
doar guvernarea sau doar un singur 
partid”, a subliniat avocatul Victor 
Panţîru.

„Este necesar să identificăm so-
luţii pentru rezolvarea acelor proble-
me care din an în an se repetă. Vrem 
ca următorul raport care va apărea 
pentru 2009 să nu conţină cel puţin 
jumătate din problemele indicate în 
rapoartele precedente”, a concluzio-
nat Ion Manole.  

Raportul a fost publicat de către 
Asociaţia Promo-Lex, cu suportul 
Asociaţiei Avocaţilor Americani/
Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, 
Moldova prin USAID. 

Lilia STRÎMbAnU,
Facultatea „Jurnalism şi Ştiinţe 

ale  Comunicării”, USM                                                           
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La 20 de ani de la adop-
tarea Convenţiei privind 
Drepturile Copilului, doar 
24% din copii ştiu despre ea. 
Aceasta este una din conclu-
ziile primei cercetări efectu-
ate de către un grup de copii 
cu privire la respectarea drep-
turilor copilului în Moldova. 
Cercetarea a fost realizată pe 
baza unui chestionar în care 
1215 copii, cu vîrsta între 9 
şi 18 ani, din 13 raioane ale 
ţării şi-au exprimat opiniile 
cu privire la respectarea şi în-
călcările drepturilor copiilor 
în comunităţile lor. Raportul 
relevă în ce măsură şi din ce 
surse copiii din Moldova sînt 
informaţi despre drepturile 
lor, care este gradul de res-
pectare a acestora, cît de bine 
sînt cunoscute instituţiile la 
care copiii pot apela în ca-
zul nerespectării drepturilor 
lor şi ce soluţii propun copiii 
pentru îmbunătăţirea situaţi-
ei în domeniu. 

S-a constatat că o mare 
parte din copii cunosc în 
medie 5 drepturi, totuşi unii 
nu au putut numi nici unul. 
Cel mai des au fost enume-
rate drepturile cu privire la 
educaţie, la timp liber, la 
opinie, la viaţă şi la asistenţă 
medicală. Fiecare al zecelea 
copil a specificat dreptul la 
libertate. Totuşi unii copii 
nu deosebesc drepturile de 
obligaţii. Astfel, 5 la sută din 
respondenţi consideră că au 
„dreptul la muncă”, majori-
tatea dintre aceştia fiind din 
mediul rural. „Drepturile nu 
sînt separate de obligaţii. Nu 

Copiii monitorizează respectarea drepturilor lor
ne dezicem de obligaţii, doar 
vrem ca drepturile să fie pri-
mare. Să existe un echilibru 
sănătos între ele. Întîi să ne fie 
asigurate drepturile, pe urmă 
noi cu plăcere vom îndeplini 
obligaţii”, spune Igor, unul 

dintre reprezentanţii Grupu-
lui de Lucru pentru Monito-
rizarea Drepturilor Copilului 
care a realizat cercetarea.

În acelaşi timp, studiul 
scoate în evidenţă faptul că 
fetele sînt mai bine informa-
te cu privire la drepturile lor 
decît băieţii. Autorii raportu-
lui au explicat aceasta prin 
faptul că fetele sînt mai des 

implicate în diverse proiecte 
şi activităţi, deoarece au o re-
uşită mai bună.

Adulţii le oferă copiilor 
informaţie despre drepturile 
lor, însă aceasta este deseori 
incompletă şi selectivă şi se 

face în funcţie de interesele 
părinţilor şi profesorilor. De 
exemplu, 75% dintre copii 
specifică dreptul la educaţie, 
dar mai puţin de 1 % – nedis-
criminarea şi interesele supe-
rioare ale copilului.

Alte surse de informa-
re pentru copii cu privire la 
drepturile lor sînt: mass-me-
dia, cărţi, broşuri, prieteni. 

Cu toate acestea, părinţii şi 
profesorii rămîn sursele pre-
ferate pentru copii pe viitor.

Respondenţii au apreciat 
pe o scară de la 1 la 5 nivelul 
de respectare a drepturilor 
copilului. Astfel, circa 40% 

dintre aceştia au dat o notă 
medie (3) gradului în care 
le sînt respectate drepturile, 
fapt ce dovedeşte că mulţi 
copii nu-şi cunosc drepturile 
sau se tem că vor fi persecu-
taţi de către adulţi dacă dau o 
notă mai joasă. Dintre aceş-
tia majoritatea o constituie 
copii cu vîrsta cuprinsă între 
9 şi 14 ani. Cel mai des drep-

turile nu sînt respectate în 
stradă, la şcoală şi în grupul 
de prieteni. Un sfert  din res-
pondenţi au răspuns că şi în 
familie li se încalcă drepturi-
le. Printre cele mai frecvent 
încălcate au fost menţionate: 
dreptul la timp liber, la opi-
nie, la educaţie şi la protecţie 
împotriva violenţei. Potri-
vit studiului, dreptul la timp 
liber, recreare şi activităţi 
culturale nu este respectat 
în special la sate, deoarece 
copiii sînt mai implicaţi în 
lucrările agricole.

Majoritatea respondenţi-
lor au spus că în caz de ne-
respectare a drepturilor lor, 
ei se pot adresa profesorilor, 
directorului de şcoală şi pă-
rinţilor, circa 20% ar apela 
la organele de drept, iar în 
jur de 15% –  la autoritatea 
publică locală: primărie, 
asistenţă socială, mai rar la 
organizaţii nonguvernamen-
tale locale, UNICEF, CEDO. 
Totuşi ¼ dintre copii nu au 
putut numi nicio instituţie 
sau persoană. De asemenea, 
la întrebarea dacă se vor 
adresa unei anumite organi-
zaţii pentru ajutor, băieţii au 
răspuns pozitiv mai rar decît 
fetele. Aceasta din cauză că 
în societatea noastră persistă 
stereotipul că băieţii trebuie 
să fie puternici şi să-şi rezol-
ve singuri problemele. Chiar 
dacă şcoala şi familia sînt 
mediile în care drepturile 
copilului se încalcă frecvent, 
părinţii şi profesorii rămîn 
în continuare persoanele 
care se află cel mai mult în 

preajma copiilor şi în care 
aceştia au încredere. Totoda-
tă, copiii au propus şi un set 
de recomandări pentru spori-
rea nivelului de respectare a 
drepturilor lor. Printre aces-
tea se numără: introducerea 
unui curs privind studierea 
drepturilor copilului în ca-
drul altor discipline şi a unor 
cursuri speciale de instruire 
a adulţilor, mediatizarea cît 
mai des posibil a informaţi-
ilor cu privire la drepturile 
copilului, amenajarea unor 
locuri speciale de petrecere 
a timpului liber pentru copii, 
consultarea opiniei copilului 
ş.a. 

„Noi avem energie, do-
rinţă şi unele soluţii, dar sin-
guri nu putem schimba situ-
aţia. Avem nevoie de adulţi 
informaţi, pregătiţi şi intere-
saţi de drepturile copilului”,  
acesta este mesajul pe care 
copiii l-au transmis opiniei 
publice.

Evenimentul s-a desfă-
şurat cu ocazia aniversării a 
20-a  de la adoptarea Con-
venţiei ONU privind Drep-
turile Copilului. Proiectul 
a fost organizat la iniţiativa 
Centrului de Documentare şi 
Informare privind Drepturile 
Copilului, cu susţinerea mai 
multor organizaţii naţionale 
şi internaţionale fiind parte a 
proiectului „Copiii monitori-
zează respectarea propriilor 
drepturi”.

Lilia STRÎMbAnU,
Facultatea „Jurnalism şi 

Ştiinţe ale  Comunicării”, 
USM                                                           

Cronica poliţistă
Mită pentru cetăţenia română

  5000 de euro – atît a plătit o familie din 
Nisporeni unui bărbat pentru a-i favoriza redo-
bîndirea cetăţeniei române. 

Ofiţerii Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei (CCCEC) l-au 
reţinut în flagrant pe Alexandru Crîşmari, bă-
nuit de trafic de influenţă. Potrivit ofiţerilor 
CCCEC, suspectul a extorcat 5000 de euro de 
la o familie din Nisporeni pentru a le perfecta 
actele necesare pentru redobîndirea cetăţeni-
ei române. Suspectul susţinea că are influenţă 
asupra unor responsabili din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Arhivei Naţionale şi Consulatului României 
din Republica Moldova şi că-i poate determina 
să soluţioneze favorabil problema. 

  Alexandru Crîşmari i-a promis că va con-
vinge factorii de decizie din autorităţile vizate 
să urgenteze pînă la 6 luni termenul de elibe-
rare a paşapoartelor şi buletinelor de identitate 
româneşti.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei l-a reţinut pe suspect în 
momentul în care încasa banii de la clientul 
său. La percheziţia corporală, ofiţerii Centrului 
au ridicat bancnotele marcate „mită CCCEC”.

Pe numele suspectului a fost iniţuat un dosar 
penal. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă 
să stea după gratii pînă la 6 ani sau o amendă în 
mărime de la 20 000 pînă la 60 000 lei.

Corupţie în structurile de forţă
  Un inspector-şofer din cadrul Secţiei pază 

de stat al Direcţiei generale pază de stat al Mi-
nisterului Afacerilor Interne a încăput pe mîna 
colegilor, fiind suspectat de trafic de influenţă. 

Potrivit unei informaţii operative, angaja-
ţii Secţiei „Nord” a Direcţiei de prevenire şi 
combatere a delictelor cibernetice, informati-
ce şi transnaţionale a Ministerului Afacerilor 
Interne au documentat activitatea „de profit” 
a inspectorului-şofer. Cercetările poliţieneşti 

au stabilit că bărbatul, în vîrstă de 37 de ani, 
încadrat în organele afacerilor interne din luna 
august 2008, susţinînd că are influenţă asupra 
unor factori de decizie ai Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din municipiul Bălţi, a extorcat 
şi primit de la mai mulţi cetăţeni bani, în sco-
pul eliberării pentru solicitanţi a diplomelor de 
absolvire.

Inspectorul suspect a fost reţinut în momen-
tul în care primea de la un solicitant 1100 de 
euro. Aceşti bani, de fapt, erau a doua tranşă, 
prima de 500 de euro fiindu-i transmisă cu cîte-
va zile înainte de reţinere. Banii au fost extor-
caţi în schimbul eliberării unei diplome de ab-
solvire a facultăţii de drept din cadrul instituţiei 
nominalizate.

De asemenea, poliţia a mai reuşit să docu-
menteze implicarea suspectului în altă ilegali-
tate de acest gen: obţinerea a 300 de euro în 
scopul eliberării unui permis de conducere, fără 
ca solicitantul, un bălţean, să urmeze cursurile 
speciale pentru conducătorii auto.

În prezent suspectul este cercetat în cadrul 
unei cauze penale iniţiate în baza art. 326 alin. 
(2) Cod penal al RM „Trafic de influenţă”. Po-
trivit legislaţiei, persoana culpabilă de comite-
rea unei asemenea fărădelegi este pasibilă de 
pedeapsă cu amendă în mărime de la 20 000 la 
60 000 de lei sau închisoare pe un termen de la 
5 la 10 ani.

Un alt caz de implicare a angajaţilor institu-
ţiilor de forţă în cazuri de corupţie a fost desco-
perit la Centrul militar teritorial Bălţi.

Prim-adjunctul comandantului acestei sub-
diviziuni a Ministerului Apărării este suspectat 
de extorcarea şi primirea de la un bălţean a 
100 de euro în schimbul urgentării procedurii 
de eliberare a livretului militar. Funcţionarul, 
în vîrstă de 49 de ani, a ajuns pe mîna poliţiei 
chiar în faţa subdiviziunii pe care o conduce, în 
momentul în care elibera ilegal livretul militar 
solicitantului.

Funcţionarul este cercetat în cadrul unei ca-
uze penale în baza art. 324 alin. (2) Cod penal 

al RM. Dacă va fi găsit vinovat de „Corupere 
pasivă”, bărbatul riscă o amendă de la 60 000 
la 100 000 de lei şi închisoare de la 5 la 10 ani, 
cu privarea dreptului de a ocupa anumite func-
ţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 ani.

Scheme frauduloase de achiziţionare 
prin înşelăciune a grîului

Cercetările poliţiei au stabilit că în luna 
iunie curent SA „Combinatul de colectare şi 
prelucrare a cerealelor” din Făleşti a primit la 
păstrare şi prelucrare de la SRL „Băştinaşul” 
din satul Scumpia, acelaşi raion, 484 tone de 
grîu, care, potrivit investigaţiilor de laborator 
efectuate de angajaţii combinatului respectiv, 
a fost calificat ca grîu furajer, cu un conţinut 
al glutenului de la 12-16 %, preţul de achiziţie 
constituind 0,80 lei/kg.

Ulterior, în perioada 24-25 iulie 2009, com-
binatul din Făleşti, în baza scrisorii SRL „Băşti-
naşul”, a eliberat în adresa SRL „Avinord Prim” 
din satul Naslavcea, Ocniţa, cele 484 tone de 
grîu, care imediat l-a transportat şi stocat la SA 
„Combinatul de colectare şi prelucrare a ce-
realelor” Chişinău. Combinatul din Chişinău 
a calificat grîul primit spre păstrare nu ca grîu 
furajer, ci ca grîu alimentar, al cărui conţinut al 
glutenului constituie 22 %, preţul de achiziţie 
fiind mai mare cu aproximativ un leu (1,80 lei/
kg). După care acest grîu a fost achiziţionat de 
SA „Franzeluţa” de la SRL „Avinord Prim” la 
preţul de 1,80 lei/kg, în sumă de 880 781 lei.

De menţionat că fondatorii Combinatului 
de colectare şi prelucrare a cerealelor din Fă-
leşti, SRL „Băştinaşul” şi SRL „Avinord Prim” 
reprezintă aceleaşi persoane. Oamenii legii au 
constatat că aceştia, timp de 30 de zile, numai 
de la diferenţa din preţul de achiziţie şi preţul 
de vînzare au obţinut ilegal mijloace băneşti în 
sumă de 493 500 lei, iar producătorii nemijlo-
ciţi, care au semănat şi aşteptat un an de zile 

să-şi vîndă grîul recoltat – cooperative agrico-
le, gospodării ţărăneşti etc. –, au rămas înşelaţi 
şi s-au ales doar cu 44 % din costul producţiei 
lor.

În acest context, a mai fost stabilit şi un caz 
de tentativă de escrocherie în proporţii deosebit 
de mari din partea aceloraşi factori de decizie 
din cadrul Societăţii pe acţiuni „Combinatul de 
colectare şi prelucrare a cerealelor” din Făleşti.

Forţele de ordine au mai stabilit că în pe-
rioada 03-06 iulie 2009, conform prevederilor 
contractului, acesta a primit de la SC „AGRO 
SZM” SRL, oraşul Drochia, spre prelucrare 
şi păstrare o cantitate de 779 530 kg de grîu. 
Acestuia, intenţionat, prin intermediul efec-
tuării analizelor de laborator, i-a fost atribuit 
procentul 17 de gluten, fiind calificat drept grîu 
furajer, preţul de achiziţionare fiind stabilit de 
0,80lei/kg.

Nefiind de acord cu investigaţiile de labora-
tor, conducerea SC „AGRO SZM” a prezentat 
suplimentar unui laborator independent mos-
trele de grîu verificate de combinatul din Fă-
leşti, ca rezultat fiind stabilit că grîul respectiv 
conţinea 23 % de gluten şi făcea parte din ca-
tegoria grîului alimentar, dar nu furajer, preţul 
de achiziţie al grîului alimentar la acel moment 
fiind de 1,80 lei/kg.

În cazul în care factorii de decizie din cadrul 
SC „AGRO-SZM” nu interveneau şi nu soli-
citau investigaţiilor de laborator suplimentare, 
acţiunea nelegitimă comisă de către conduce-
rea SA „CCPC” din Făleşti urma să le cauzeze 
o pagubă materială în sumă de 639 994 lei.

Ca rezultat al fărădelegilor descoperite, la 
17 noiembrie 2009 poliţia din Făleşti a iniţiat o 
cauză penală conform prevederilor art. 27/190 
alin. (5) Cod penal al RM „Tentativă de escro-
cherie manifestată prin dobîndirea ilicită a bu-
nurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz 
de încredere”. Conform legislaţiei, persoanele 
implicate riscă să achite o amendă considerabi-
lă sau să facă pînă la 7 ani de închisoare.

S. C.
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În oraşul Geneva din Elveţia  a 
avut loc recent ce-a de-a 43-a se-
siune a Comitetului Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împotriva torturii 
la care a participat şi o delegaţie re-
prezentativă din Republica Moldova 
în cadrul căreia aceasta a susţinut ra-
portul periodic privind implementa-
rea Convenţiei împotriva torturii şi 
a altor tratamente inumane şi degra-
dante. 

,,Este o premieră absolută pentru 
noi prezentarea într-un  format insti-
tuţional atît de larg a delegaţiei noas-
tre din care fac parte reprezentanţi 
ai Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, Ministerului Sănătăţii, Procura-
turii Generale. De asemenea, la eve-
niment au mai participat şi Anatolie 
Munteanu, avocat parlamentar, re-
prezentanţi ai societăţii civile antre-
naţi în domeniul respectiv.  Acest lu-
cru se datorează abordării profunde  
din partea  Guvernului Republicii 
Moldova a problemei date. Trebuie 
să menţionez că noua guvernare va 
acorda o atenţie sporită mecanisme-
lor care  vizează asigurarea respec-
tării drepturilor omului în societatea 
noastră”, a declarat Valeriu Cerba, 
consilierul minstrului Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova, şeful 
delegaţiei.

  Conform regulamentului stabi-
lit, audierea Republicii Moldova a 
debutat cu o trecere în revistă a pro-
greselor înregistrate în plan naţional 
la capitolul respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omu-
lui. În acest context, experţii noştri 
au menţionat ratificarea de către 
Republica Moldova a tuturor instru-
mentelor europene şi internaţionale 
privind drepturile omului, precum şi 
ajustarea cadrului normativ naţional 
la noile standarde impuse de rigorile 
timpului. 

Astfel, Comitetul ONU pentru 
prevenirea torturii a apreciat înalt 
reformele întreprinse,  precum şi 
disponibilitatea organelor afaceri-
lor interne ale Moldovei în vederea 
asigurării respectării drepturilor ce-
tăţeanului în condiţiile de detenţie, 
funcţionării instrumentelor în aceas-
tă direcţie ca garant al eradicării 
fenomenului torturii în instituţiile 
penitenciare.

Implementarea reformelor antitortură: există loc şi de mai bine
Tot în această ordine de idei V. 

Cerba a mai menţionat şi măsurile 
întreprinse în vederea îmbunătăţirii 
transparenţei activităţii sistemului 
poliţienesc care se doreşte  a fi nu 
unul represiv şi politizat, ci unul 
care să activeze în slujba cetăţeanu-
lui, care să  satisfacă pe deplin nece-
sităţile comunităţii.

Organizaţia în faţa căreia dele-
gaţia noastră şi-a prezentat ,,darea 
de seamă” este interesată de o gamă 
foarte largă de aspecte ce ţin de apa-
rarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului în general. 

Aşadar, ,,Comitetul ONU anti-
tortură a dat dovadă de un interes 
sporit vizavi de existenţa unor ga-
ranţii  procesuale în dreptul penal şi 
dreptul procesual-penal al Republi-
cii Moldova, în special în privinţa 
persoanelor care sînt  reţinute sau 
arestate, garanţii  procesuale atît în 
materie penală,  cît şi contravenţio-
nală. De asemenea, membrii comite-
tului au vrut să primească asigurări 
şi informaţii referitoare la existenţa 
în legislaţia noastră  a dreptului la 
apărare, reabilitare, a măsurilor  al-
ternative de detenţie, a normelor pri-
vind justiţia juvenilă etc.

Alte infomaţii solicitate de către 
Comitetul ONU antitortură  au vizat  
cele peste 20 de hotărîri  ale CEDO 
ce se referă la lezarea dreptului de a 
nu fi supus  torturii sau altor trata-
mente inumane  şi degradante, acti-
vitatea Comisiei de anchetă instituită 
de  Parlamentul Republicii Moldova 
privind investigarea evenimentelor 
din 7 aprilie current, implementarea 
Convenţiei cu privire la tortură în 
activitatea judecătorească”, a speci-
ficat Vladimir Grosu, agent guver-
namental.

Cu siguranţă, de pe agenda de 
lucru nu au lipsit abordările privind 
evenimentele postelectorale din luna 
aprilie faţă de care s-a remarcat un 
interes vădit din partea instituţiilor 
abilitate de a investiga transparent, 
multilateral şi obiectiv aceste cauze 
pentru a concretiza lucrurile şi a le 
da o apreciere ca mai apoi să fie lua-
te măsurile de rigoare.

,,Situaţia din  7-8 aprilie curent 
a constituit unul din principalele su-
biecte ale sesiunii privind Republica 
Moldova. În acest sens, membrii co-
mitetului au fost foarte interesaţi să 

afle cum sînt investigate cazurile de 
tortură, care sînt mecanismele naţi-
onale de investigare a  cauzelor de 
tortură în general, care sînt remedii-
le naţionale de restabilire în drepturi 
a unei victime a torturii. S-a vorbit 
în ce măsură legislaţia Republicii 

Moldova şi acele mecanisme de re-
glementare existente în practica de 
investigare a cazurilor de tortură 
permit cetăţenilor să aibă un acces 
echitabil la justiţie ca să poată bene-
ficia de  reabilitare din toate punc-
tele de vedere în urma suferinţelor 
provocate de relele tratamente”, a 
relevat Eduard Harunjen, procuror, 
şeful Secţiei control al urmăririi pe-
nale din cadrul Procuraturii Genera-
le a Moldovei.

Totodată, sursa citată a  eviden-
ţiat că membrii Comitetului anti-
tortură deţineau  destulă informaţie 
despre ceea ce s-a întîmplat în Mol-
dova, dar s-a  constatat  că o parte 
din informaţia respectivă era dena-
turată, adică experţii din străinătate 
aveau o altă închipuire decît starea 
reală a lucrurilor. 

Andrei Pădure, directorul Cen-
trului de medicină legală din Mol-
dova, a confirmat şi el faptul că 
Comitetul antitortură deţinea infor-
maţie eronată potrivit căreia  Mi-
nisterul Sănătăţii ar fi interzis exa-
minarea şi documentarea adresărilor 
privind acordarea asistenţei medica-

le persoanelor  ce au avut de suferit  
în urma evenimentelor din 6-7 şi 8 
aprilie curent. 

,,În cadrul audierii raportului 
periodic membrii comitetului s-au 
arătat interesaţi  de accesul persoa-
nelor deţinute la examenul medical 

confidenţial, inclusiv la servicii 
medico-legale, tratamentul şi con-
diţiile de aflare a persoanelor aflate 
în instituţiile psihiatrice, precum şi 
condiţiile de tratare  a deţinuţilor 
bolnavi de tuberculoză din spitalele 
aflate în cadrul sistemului  instituţi-
ilor penitenciare”, a mai evidenţiat 
A. Pădure.

Fiind o organizaţie preocupată 
profund de promovarea şi respecta-
rea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului la nivel interna-
ţional, interesul Comitetului ONU  
împotriva torturii a vizat nemijlocit 
şi situaţia privind Armata Naţională 
a Moldovei, minorităţile naţionale, 
violenţa domestică, traficul de fiinţe 
umane etc.   

,,În cadrul acestei reuniuni au 
fost prezentate rapoarte relevante ce 
ţin în special de  violenţa domestică 
şi traficul de fiinţe umane. Aceste 
probleme au fost abordate prin pris-
ma impedimentelor care nu condi-
ţionează  soluţionarea cazurilor în 
acest sens cu rezultate pozitive în 
favoarea victimei.

De asemenea, nu am putut trece 

cu vederea abordarea privind servi-
ciile acordate  victimelor violenţei 
domestice, premisele şi prerogati-
vele sub aspectul îmbunătăţirii ca-
drului legislativ, completarea unor 
acte legislative  care prevăd măsuri 
suplimentare de protecţie  a victi-

melor, mecanisme de control 
din partea organelor de drept 
ş.a.”, a precizat Viorica Dum-
brăveanu,  şefa Direcţiei pro-
tecţia familiei şi copilului din 
cadrul Ministerului Protecţiei 
Sociale şi Familiei.

La finalul prezentării, dele-
gaţia din Republica Moldova a 
făcut o prezentare a planului de 
activitate a Guvernului pentru 
anii 2009-2013 cu semnificati-
vul generic: ,,Integrarea euro-
peană – libertate, democraţie şi 
bunăstare”, în care se pune ac-
centul pe edificarea statului de 
drept  unde o atenţie prioritară 
va fi acordată obiectivelor de 
protecţie a drepturilor omului, 
reformei justiţiei, liberalizării 
spaţiului mediatic şi garantării 
libertăţii de exprimare, consoli-
dării societăţii civile şi cooperă-
rii cu sectorul public.
În concluzie, pe lîngă îngrijo-

rările expuse, Comitetul ONU îm-
potriva torturii a apreciat eforturile  
întreprinse de societatea noastră, 
precum şi necesitatea continuării 
lor în vederea  eradicării fenomenu-
lui torturii. De asemenea, a fost înalt  
estimată predispoziţia guvernului 
de a purta un dialog constructiv şi 
deschis cu organismele internaţio-
nale care vegează asupra respectării 
drepturilor omului.

În urma examinării raportului 
prezentat de delegaţia noastră, ex-
perţii din cadrul Comitetului ONU 
pentru prevenirea torturii urmează 
să elaboreze un şir de recomandări 
privind respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omu-
lui în societatea moldavă, inclusiv 
tortura, care vor fi prezentate ulte-
rior factorilor de decizie din statul 
nostru. 

Deplasarea delegaţiei Republicii 
Moldova a fost posibilă graţie susţi-
nerii financiare  a Uniunii Europe-
ne şi Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. 

S. C.

Cronica poliţistă

A respectat legea doar 8 zile   
Prin sentinţa  judecătoriei  Buiucani,  Chirica  Serghei  de 

38 ani a  fost  condamnat la 18 ani închisoare pentru omorul 
unei persoane cu deosebită cruzime şi tîlhărie.

Potrivit sen-
tinţei, Serghei 
Chirica în iunie 
2009, urmărind 
scopul însuşirii 
bunurilor altei 
persoane, aflîn-
du-se în c. Ghi-
dighici, a atacat 
prin surprindere 
o tînără de 27 
ani şi, amenin-
ţînd-o cu aplica-
rea loviturilor cu 

cuţitul, a cerut de la ultima bani.
Tot el, în iulie 2009, fiind în stare de ebrietate alcoolică, 

lîngă un bloc locativ din c. Ghidighici, în urma unui conflict 
apărut între el şi un consătean de al lui, care i-a reproşat că 
este puşcăriaş, i-a aplicat două lovituri cu cuţitul în regiunea 

      CpDOM

Colaborator de poliţie cercetat pentru 
abuz în serviciu

La 6 noiembrie 2009, a fost dispusă începerea urmăririi pe-
nale asupra unui colaborator de poliţie din raionul Cahul, pen-
tru abuz în serviciu, legată de neglijarea cazului de maltratare 
a unui deţinut din penitenciarul nr.5 din Cahul.

La 22 septembrie 2009, în adresa Instituţiei Avocaţilor Par-
lamentari a parvenit un comunicat special emis de penitenci-
arului nr. 5 din Cahul, în care se menţiona că la data de 10 
noiembrie 2009, pe corpul deţinutului I.A. au fost depistate 
leziuni corporale, ca urmare a maltratării şi tatuării pe frunte a 
unui cuvînt necenzurat de către alţi condamnaţi din celulă. Co-
laboratorii penitenciarului, după depistarea incidentului, chiar 
pe data de 10 noiembrie, nu au înregistrat raportul, motivînd 
că după ce a fost maltratată, victima nu a depus nicio plîngere 
pe acest fapt.

Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu s-a adresat cu 
un demers Procurorului General al Republicii Moldova, so-
licitînd ca în temeiul art. 28, alin. (1), lit. b) din Legea Re-
publicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari să fie 
investigat cazul şi împrejurările incidentului şi să fie efectuat 
un control în temeiul art. 274 CPP al Republicii Moldova pe 
marginea inacţiunilor persoanelor implicate.

La 11 noiembrie 2009, avocatul parlamentar a fost înşti-
inţat că la data de 6 noiembrie curent, prin ordonanţa pro-

curorului a 
fost dispusă 
î n c e p e r e a 
u r m ă r i r i i 
penale con-
form indici-
lor infracţi-
unii, prevă-
zute de art. 
327 alin. (1) 
Cod penal. 
Şeful secţi-
ei control al 
respectăr i i 

legilor la executarea pedepselor, Vitalie Bordea, de aseme-
nea, ne-a informat că acest caz a fost încredinţat procurorului 
militar Cahul.

gîtului. Ca urmare, ultimul a decedat.
Este de menţionat faptul că Chirica S. a mai fost condam-

nat anterior pentru comiterea omorului la 15 ani închisoare, 
fiind eliberat în iunie 2009. 

La doar a opta zi după ce a fost eliberat din închisoare, 
Chirică S. a comis din nou o infracţiune.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege.

Procuratura Generală

u
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Am nimerit într-o situaţie dificilă după care 
sînt chemat în judecată în calitate de martor. 
Pentru a şti cum să mă comport în asemenea 
situaţie, vreau să ştiu care sînt drepturile mar-
torului în procesul penal. 

Marin Livadaru,
Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Conform articolului 90 
alineatul  (12) din Codul de 
procedură penală, martorul 
are dreptul:

1) să ştie în legătură cu 
care cauză este citat; 

2) să ceară recuzarea in-
terpretului, traducătorului 
care participă la audierea sa;

3) să înainteze cereri; 
4) să fie informat despre 

toate măsurile de protecţie 
disponibile, conform pre-
vederilor prezentului cod şi 
ale Legii privind protecţia 
de stat a părţii vătămate, a 
martorilor şi a altor persoane 
care acordă ajutor în proce-
sul penal;

5) să fie informat despre 
posibilitatea audierii, prin 
intermediul unei teleconfe-
rinţe cu imaginea şi vocea 
distorsionate, astfel încît să 
nu poată fi recunoscut;

6) să solicite organului 
de urmărire penală consem-
narea datelor de identitate 
reale într-un proces-verbal 
separat, care se va păstra în-
tr-un plic sigilat, excluzînd 
posibilitatea învinuitului de 
a lua cunoştinţă de aceste 
date;

7) să refuze de a face de-
claraţii, de a prezenta obiec-
te, documente, mostre pentru 
cercetare comparativă sau 
date dacă acestea pot fi fo-
losite ca probe care mărturi-
sesc împotriva sa sau a rude-
lor sale apropiate; 

8) să facă declaraţii în 

limba maternă sau în altă 
limbă pe care o posedă; să 
ia cunoştinţă de declaraţii-
le sale înregistrate, să ceară 
corectarea sau completarea 
declaraţiilor sale; 

9) la depunerea declara-
ţiilor, să utilizeze documente 
ce conţin calcule complicate, 
denumiri geografice şi altă 
informaţie care este dificil 
de a o expune din memorie, 
notiţe asupra amănuntelor 
greu de reţinut; să ilustreze 
declaraţiile sale cu scheme, 
desene grafice; 

10) la participarea în acţi-
uni procesuale din cadrul ur-
măririi penale, să fie asistat 
de un apărător ales de el ca 
reprezentant; 

11) să scrie personal de-
claraţiile sale în procesul-
verbal al audierii din cadrul 
urmăririi penale; 

12) să ceară compensarea 
cheltuielilor suportate în ca-
uza penală şi repararea pre-
judiciului cauzat de acţiunile 
nelegitime ale organului de 
urmărire penală sau ale in-
stanţei; 

13) să i se restituie bunu-
rile ridicate de organul de ur-
mărire penală sau prezentate 
de el însuşi în calitate de pro-
be, să primească documente-
le, ce îi aparţin, în original. 
Potrivit alineatului 13 din 
acelaşi articol, martorul are 
şi alte drepturi şi obligaţii 
prevăzute de Codul de pro-
cedură penală.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(noiembrie 2009,  nr. 45(304)

&

Conform prevederilor 
Codului muncii, în scopul 
asigurării drepturilor şi liber-
tăţilor omului şi cetăţeanului, 
în procesul prelucrării datelor 
personale ale salariatului, an-
gajatorul şi reprezentanţii lui 
sînt obligaţi să respecte urmă-
toarele cerinţe:

a) prelucrarea datelor per-
sonale ale salariatului poate fi 
efectuată exclusiv în scopul 
îndeplinirii prevederilor le-
gislaţiei în vigoare, acordării 
de asistenţă la angajare, in-

struirii şi avansării în serviciu, 
asigurării securităţii persona-
le a salariatului, controlului 
volumului şi calităţii lucrului 
îndeplinit şi asigurării integri-
tăţii bunurilor unităţii;

b) la determinarea volu-
mului şi conţinutului datelor 
personale ale salariatului ce 
urmează a fi prelucrate, anga-
jatorul este obligat să se con-
ducă de legislaţia în vigoare;

c) toate datele personale 
urmează a fi preluate de la 
salariat sau din sursa indicată 
de acesta;

d) angajatorul nu este în 
drept să obţină şi să prelucre-
ze date referitoare la convin-
gerile politice şi religioase ale 
salariatului, precum şi la viaţa 
privată a acestuia. În cazurile 
prevăzute de lege, angajato-

Protecţia datelor personale ale salariatului 
rul poate cere şi prelucra date 
despre viaţa privată a salari-
atului numai cu acordul scris 
al acestuia;

e) angajatorul nu este în 
drept să obţină şi să prelucre-
ze date privind apartenenţa 
salariatului la sindicate, aso-
ciaţii obşteşti şi religioase, 
partide şi alte organizaţii so-
cial-politice, cu excepţia ca-
zurilor prevăzute de lege;

f) la adoptarea unei deci-
zii care afectează interesele 
salariatului, angajatorul nu 

este în drept să se bazeze pe 
datele personale ale salariatu-
lui obţinute exclusiv în urma 
prelucrării automatizate sau 
pe cale electronică;

g) protecţia datelor per-
sonale ale salariatului contra 
utilizării ilegale sau pierderii 
este asigurată din contul an-
gajatorului;

h) salariaţii şi reprezen-
tanţii lor trebuie să fie fami-
liarizaţi, sub semnătură, cu 
documentele vizînd modul de 
prelucrare şi păstrare a date-
lor personale ale salariaţilor 
din unitate şi să fie informaţi 
despre drepturile şi obligaţiile 
lor în domeniul respectiv;

i) salariaţii nu trebuie să 
renunţe la drepturile lor pri-
vind păstrarea şi protecţia da-
telor personale;

j) angajatorii, salariaţii şi 
reprezentanţii lor trebuie să 
elaboreze în comun măsurile 
de protecţie a datelor perso-
nale ale salariaţilor.

La transmiterea datelor 
personale ale salariatului, an-
gajatorul trebuie să respecte 
următoarele cerinţe:

a) să nu comunice unor 
terţi datele personale ale sa-
lariatului fără acordul scris al 
acestuia, cu excepţia cazuri-
lor cînd acest lucru este nece-
sar în scopul prevenirii unui 

pericol pentru 
viaţa sau să-
nătatea salari-
atului, precum 
şi a cazurilor 
prevăzute de 
lege;

b) să nu 
comunice da-
tele personale 
ale salariatului 
în scopuri co-
merciale fără 
acordul scris al 
acestuia;

c) să pre-
vină persoa-
nele care pri-
mesc datele 
personale ale 
s a l a r i a t u l u i 
despre faptul 
că acestea pot 

fi utilizate doar în scopurile 
pentru care au fost comuni-
cate şi să ceară persoanelor 
în cauză confirmarea în scris 
a respectării acestei reguli. 
Persoanele care primesc da-
tele personale ale salariatului 
sînt obligate să respecte regi-
mul de confidenţialitate, cu 
excepţia cazurilor prevăzute 
de lege;

d) să permită accesul la 
datele personale ale salaria-
tului doar persoanelor împu-
ternicite în acest sens, care, la 
rîndul lor, au dreptul să soli-
cite numai datele personale 
necesare exercitării unor atri-
buţii concrete; 

e) să nu solicite informaţii 
privind starea sănătăţii salari-
atului, cu excepţia datelor ce 
vizează capacitatea salariatu-

lui de a-şi îndeplini obligaţii-
le de muncă;

f) să transmită reprezen-
tanţilor salariaţilor datele 
personale ale salariatului în 
modul prevăzut de prezentul 
cod şi să limiteze această in-
formaţie numai la acele date 
personale care sînt necesare 
exercitării de către reprezen-
tanţii respectivi a atribuţiilor 
lor.

În scopul asigurării pro-
tecţiei datelor sale personale 
care se păstrează la angajator, 
salariatul are dreptul:

a) de a primi informaţia 
deplină despre datele sale 
personale şi modul de prelu-
crare a acestora;

b) de a avea acces liber şi 
gratuit la datele sale persona-
le, inclusiv dreptul la copie de 
pe orice act juridic care con-
ţine datele sale personale, cu 
excepţia cazurilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare;

c) de a-şi desemna repre-
zentanţii pentru protecţia da-
telor sale personale;

d) de a avea acces la in-
formaţia cu caracter medical 
ce-l vizează, inclusiv prin in-
termediul lucrătorului medi-
cal, la alegerea sa;

e) de a cere excluderea sau 
rectificarea datelor personale 
incorecte şi/sau incomplete, 
precum şi a datelor prelucrate 
cu încălcarea cerinţelor pre-
zentului cod. În cazul în care 
angajatorul refuză să excludă 
sau să rectifice datele perso-
nale incorecte, salariatul este 
în drept să notifice în scris 
angajatorului dezacordul său 
motivat;

f) de a ataca în instanţa 
de judecată orice acţiuni sau 
inacţiuni ilegale ale angaja-
torului admise la obţinerea, 
păstrarea, prelucrarea şi pro-
tecţia datelor personale ale 
salariatului.

Persoanele vinovate de în-
călcarea normelor privind ob-
ţinerea, păstrarea, prelucrarea 
şi protecţia datelor personale 
ale salariatului poartă răspun-
dere conform legislaţiei în 
vigoare. 

De aproximativ 3 luni de zile, trecerea podului peste 
Nistru de la Dubăsari a devenit un adevărat calvar pentru 
locuitorii din dreapta Nistrului şi o bună modalitate de îm-
bogăţire pentru miliţia smirnovistă. Încălcînd acordurile 
încheiate cu Chişinăul şi regulile de poziţionare a structu-
rilor de forţă în zona de securitate, miliţia din stînga Nis-
trului îşi desfăşoară „activitatea” în zona în care de fapt ar 
trebui să se afle, în exclusivitate, reprezentanţii forţelor de 
menţinere a păcii. 

În prezent trecerea podului peste Nistru, pentru a ajun-
ge la Dubăsari, presupune trecerea mai multor filtre: cel 
moldovean (poliţia RM), cel de menţinere a păcii şi în 
cele din urmă cel criminal (miliţia lui Smirnov). Fiecare 
dintre aceste „filtre” are cîmpul său de acţiune, clar de-
limitat. Dacă partea moldavă şi-a respectat dintotdeauna 
angajamentele asumate, activînd doar în zona stabilită, cea 
transnistreană continuă în mod flagrant să încalce limitele 
teritoriale de activitate, extinzîndu-şi „jurisdicţia” pe teri-
toriul „controlat” de forţele de menţinere a păcii.

În zona de staţionare a forţelor de menţinere a păcii, 

este instalat un indicator (STOP) care îi obligă pe toţi şo-
ferii să se oprească în faţa lui. Postul de miliţie este am-
plasat chiar lîngă acel indicator şi ori de cîte ori cineva din 
dreapta Nistrului încearcă să treacă peste pod, indiferent de 
faptul dacă se opreşte ori nu în faţa acelui indicator, acesta 
este silit, sub diferite pretexte, să scoată bani din buzunar 
pentru a obţine bunăvoinţa miliţiei, pentru a evita lipsirea 
de acte şi pentru a putea chiar rămîne în libertate.

Deşi se încalcă flagrant jurisdicţia forţelor de menţine-
re a păcii, acestea nu întreprind nicio acţiune în vederea 
curmării abuzurilor din partea miliţienilor şi a restabilirii 
echilibrului de forţe.

Pentru evitarea pe viitor a unor astfel de incidente şi 
pentru a garanta exercitarea nestingherită de către toţi cetă-
ţenii Republicii Moldova a dreptului lor la libera circulaţie, 
cerem CUC să întreprindă în regim de urgenţă toate acţiu-
nile necesare pentru a restabili legalitatea în acea zonă. 

Teodor CâRnAţ,
director executiv al CHDOM

Miliţia lui Smirnov încalcă acordurile
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Balan Ivan”, pentru 
data de 1 decembrie 2009, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Eurocomprodex” privind în-
casarea datoriei. 

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cleolina”, pentru 
data de 16 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Almaian” privind încasarea 
datoriei. 

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

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Svetlana şi Priete-
nii”, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 10.15, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Fructalia” privind 
încasarea datoriei. 

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

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Alharbimpex Grup” 
ÎM, pentru data de 17 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Rîul Vechi” privind 
încasarea datoriei. 

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Pronox Lemn ” SRL mun. Chişi-
nău, pentru data de 10 decembrie 2009, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221 et. 2) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „Dotor Com”. 

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

 Judecător   Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „D & T Instalaţii”, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SA „Supraten” privind 
încasarea sumei de 35 271,93 lei.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
IM „Bread-Com” SRL, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de ÎCS „Palm-
Construction” SRL.

Judecător   n. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Sidben-Plus”, pentru data de 14 
decembrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Rumitox”.

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

Judecător   Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Provatas”, pentru data de 20 ia-
nuarie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2 ) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Consonanţă”. 

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

Judecător   Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Elena Cepraga şi C” SRL, pentru data 
de 1 februarie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cau-
za civilă intentată de „IM şi Compania Consulting Grup” SA. 

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

Judecător   Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SC „Secr Auto” SRL cu 
sediul în Chişinău, str. Schinoasa nr.122 B, pentru data de 17 
decembrie 2009, ora 15.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civiă 
intentată la cererea SRL „Elita-5-Altepi”. Prezenţa este obli-
gatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător   Z. Talpalaru

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Iucond-Prim”, pentru data de 9 
februarie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Fructalia”.

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

Judecător   Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Demirova Olga”, pentru data de 10 
februarie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SA „IM şi Compania Consulting Grup”.

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

Judecător  Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Flexograf-com”, cu sediul în Chişinău, str. Sfatul Ţării 
nr. 61, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 8.50, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile privind încasarea datoriei. 

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

Judecător   V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Papan Varvara, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă la acţiunea ÎMGFL nr. 12 privind 
încasarea datoriei penru serviciile comunale.

Judecător    A. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lepădatu Vera, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Aramă Pavel privind 
restituirea pagubei materiale şi morale.

Judecător    n. Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Scvorţov Igor a. n. 30.09. 1967, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Chişinău, str. M. Eminescu nr. 48, apt. 7, pentru data de 25 
decembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea SA „Consulting Grup” privind rezilierea contractului 
de leasing.

Judecător   V. braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Crasingal” cu sediul în Chişinău, bdul 
Dacia nr. 40/1, apt. 52, pentru data de 2 decembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Lipovan R.

Judecător   V. Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rotaru Elena Anatolie, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Rotaru Rus-
lan privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   E. Palanciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Plugariov Serghei, pentru data de 11 decembrie 2009, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea cet. Plugariov Liuba privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător   Ig. Vornicescu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ignatiev Constantin Albert, pentru data de 14 decembrie 2009, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Rusu Natalia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ig. Vornicescu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cipciriuc Lilian, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă privind încasarea despăgubirii de asigurare.

Judecător   E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Marcova Elena, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Godorogea Nicolae, 
pentru data de 15 decembrie 2009, ora 8.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea Tamarei Godorogea privind încasarea pensiei pentru 
întreţinerea copilului minor.

Judecător   Lilia Lupaşco 

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Ozun Vasile şi Ozun Zinaida, pentru data de 14 decem-
brie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de APLP 54/200 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cimpac Ludmila cu domiciliul în Chişinău, str. Vaslui nr. 
5, pentru data de 24 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de Cimpac Iurie privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător   Ina Dutca
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Carpetu Nicolae, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCAP „Co-
opalimentara” privind încasarea datoriei.

Juecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Petkov Adrian, SRL „Turkkan-Tur”, pentru data de 7 de-
cembrie 2009, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea SA 
„Consulting Grup” privind rezilierea contractului.

Juecător                                         Serghei Dumitriu
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Russu Victor, 
pentru data de 14 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                         Alexandru negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Ţurcanu Ala 
Victor, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                            Alexandru negru 
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Frimu Ion 
Ion, a. n. 16 ianuarie 1956, cu ultimul domiciliu în satul Zu-
breşti, Străşeni, pentru data de 23 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
nr. 98, bir. 5) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la 
cererea cet. Gortolomei Alexandru.

Judecător   Vasile Rusu 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Rivan Lux”, pentru data de 14 decembrie 2009, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL 
„Iunis-Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător                                  n.  Plugari                                                                      
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Hidroconfort” şi SRL „Vladio-
lis”, pentru data de 10 decembrie 2009, ora 9,45, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de 
pîrîţi pe cauza civilă intentată de SRL „Agat-D”.

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

Judecător                                                       Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului Î.I. „Poleacova Maria” 
cu sediul în Cahul, str. Ştefan cel Mare nr. 31, apt. (of) 61, 
pentru data de 16 decembrie 2009, ora 9.15, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de 
pîrît pe cauza civiă intentată la cererea SRL „Vichivalcom”. 
Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Usatiuc Oxana,  pentru data de 16 decembrie 2009, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.43) în ca-
litate de reclamată pe cauza civilă la acţiunea reclamantului  
Usatiuc Iurii privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                    A. Andronic                                                                                                                                        
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Hadji-Muhamed Abdul Madjid, pentru data de 11 decem-
brie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de Negrescu Tatiana privind decăderea din drepturile părin-
teşti.

Judecător               Ina Dutca

Citaţii în judecată
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Angela REvEnCO, 
judecător CA Bălţi – 40 de ani

Mult stimată doamnă Angela Revenco, 
Vine o zi cînd sufletul învinge orice umbră de 

tristeţe, cînd tot ce odinioară vi se părea dificil, 
dintr-o dată vi se pare incredibil de uşor.

Frumoasa vîrstă la care sînteţi acum ne oferă 
oportunitatea de a vă adresa un cald şi sincer me-
saj de felicitare  pentru tot ceea ce sînteţi. 

Munca, onestitatea, modestia, seriozitatea şi 
profesionalismul sînt doar unele trăsături ce vă ca-
racterizează.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă 
şi îmbelşugată, bunăstare  şi prosperare în familia 
dumneavoastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de 
respectul colegilor, de aprecierea criticilor corecţi, 
de afecţiunea şi dragostea celor dragi. 

La mulţi ani!
* * *

Marcel JUGAnARi, 
judecător în cadrul Judecătoriei 

militare – 35 de ani

Mult stimate domnule Marcel Juganari,
Aniversarea frumoasei dumneavoastră vîrste 

este un minunat prilej pentru a vă aduce cele mai 
calde felicitări însoţite de cuvinte alese  şi senti-
mente de apreciere. 

Avînd în suflet devotament şi dragoste faţă de 
oameni, aţi decis să vă dedicaţi nobilei munci de 
jurist. Şi aceasta nu a fost o întîmplare, a fost un 
destin pe care îl urmaţi cu tenacitate pentru care 
este cazul să vă copleşească sentimentul de mîn-
drie în cel mai pozitiv sens.

Şi pe bună dreptate este justificat gestul nostru 
de a vă dori, în această frumoasă zi, sănătate cît 
mai multă, perseverenţă, noi realizări în activitatea 
de promovare a idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Natalia Moldovanu, vicepreşedinte CSJ; Olga Co-
jocaru, judecător Buiucani; Ala Cobăneanu, jude-
cător CSJ; Silvia Gîrbu, judecător Buiucani; Stela 
Procopciuc, judecător CA Bălţi; Aliona Donos, ju-
decător Bălţi; Mihail Drosu, judecător Buiucani; 
Vitalie Cotorobai, judecător Hînceşti; Iurie Mal-
coci, procuror al raionului Hînceşti; Natalia Bol-
gar, procuror al municipiului Comrat.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

S-a măritat cu iubitul ei mort 
de aproape un an

 O femeie în vîrstă de 32 de ani, din Franţa, s-a măritat 
cu iubitul ei, decedat în urmă cu un an. Magali Jaskiewicz 

şi Jonathan George au 
plănuit să se căsătoreas-
că în noiembrie 2008, 
însă bărbatul a fost ucis 
cu două zile înainte de 
nuntă. Magali a decis 
să ţină nunta, un an mai 
tîrziu, chiar dacă iubitul 
ei a fost lîngă ea doar în 
poză. 30 de membri ai 

familiei au participat la trista ceremonie.
În Codul civil francez există o secţiune în care se spune 

că sînt permise căsătoriile după moarte în cazul în care toate 

Aproape fiecare al zecelea 
pămîntean experimentează 
regulat o fobie care îi dă fiori. 
Pot fi experienţe banale pen-
tru cei mai mulţi dintre noi, 
însă pentru alţii şi simpla lor 
pronunţare reprezintă adevă-
rate coşmare. Live Science a 
făcut un clasament al fricilor 
de care unii dintre noi nu pot 
nicicum scăpa.

Dentistul
Aproape 20% dintre ame-

ricani se feresc să treacă prin 
cabinetele de stomatologie din 
motive de anxietate sau frică. 
Cauzele sînt multiple: simpla 
repulsie la vederea unui scaun 
de dentist, o experienţă nefe-
ricită în trecut, frica de injec-
ţie sau sentimentul neputinţei.  
 
Cîinii

Cinofobia – frica extre-
mă de cîini – nu ţine adesea 
de dimensiunea patrupedului. 
Potrivit psihologilor, aceas-
tă frică este căpătată după 
ce persoanele în cauză au 
fost muşcate de un cîine sau 
au asistat la un caz în care 
altcineva a păţit aşa ceva. 
 
Zborul

25 de milioane de ameri-
cani ar face orice numai să nu 
urce într-un avion. Teama este 
graduală, de la mici angoase 
învinse în cele din urmă, pînă 
la adevărate atacuri de panică, 
încadrate la aviofobie. Cauze-

le pentru acest comportament 
sînt, de regulă, două: frica 
unei prăbuşiri sau claustrofo-
bia, care poate antrena chiar 
şi atacuri de panică. Cu toate 
acestea, şansele unui accident 
aviatic de-a lungul unei vieţi 
sînt 1 la 20 000 faţă de 1 la 
100 în cazul automobilelor. 
 
Tunetele şi fulgerele

De frica fenomenelor fi-
zice asociate furtunilor, unii 
oameni ajung să se mute în 
zone cu climat mai priete-
nos. 73% dintre americani 
se înfricoşează atunci cînd 

vremea devine agitată. Mulţi 
dintre cei cărora le intră frica 
în oase în astfel de momente 
nu au însă curajul să-şi re-
cunoască această slăbiciune. 
 
Întunericul

Această teamă e speci-
fică cu precădere copiilor, 
care ajung să dezvolte un 
întreg univers în jurul bau 
bau-ului. Hoţi care se ivesc 
din beznă, răpitori sau ne-
cunoscuţi ieşiţi din dulap ca 
să le fure jucăriile sînt doar 
cîteva exemple care îi îm-
pietresc pe cei mici în vîrful 

patului. Netratată, nicto fo-
bia poate rămîne o proble-
mă chiar şi la vîrsta adultă. 
 
Înălţimile

Între 3 şi 5% dintre oa-
meni suferă de acrofobie, al-
tfel spus au frică să privească 
în gol de la înălţime. Potrivit 
unor studii recente, pentru 
acrofobici clădirile par mai 
înalte cu pînă la 12 metri 
atunci cînd se află în vîrful lor. 
  
Ceilalţi oameni

Frica de a vorbi în public 
este resimţită de 15 milioa-
ne de oameni, spune Insti-
tutul American de Sănătate 
Mintală. Această teamă se 
poate agrava, fiind resimţi-
tă uneori şi în alte contexte, 
precum mîncatul sau bău-
tul de faţă cu alţi oameni 
decît cei din propria familie. 
  
Păianjenii şi şerpii

Femeile sînt de patru ori 
mai predispuse decît bărba-
ţii la arahnofobie. Statistica 
poate avea o explicaţie evo-
luţionistă, speculează anumiţi 
oameni de ştiinţă: femeile 
dădeau peste astfel de vietăţi 
destul de des în momentul 
în care adunau mîncare, iar 
reculul în faţa lor le prote-
ja atît pe ele, cît şi pe copii. 
Bărbaţii trebuiau, în schimb, 
să-şi asume mai frecvent di-
verse riscuri în activităţile de 
vînătoare.

Comunicarea prin e-mail a 
devenit foarte populară în ul-
timii 20 de ani în lume, însă 
evoluţia Internetului ne face 
să credem că acesta ar putea 
dispărea în următorii 10 ani.

Previziunea se bazează pe 
faptul că tot mai mulţi adoles-
cenţi utilizează twitter şi Fa-
cebook pentru a comunica.

Profesorul Kent de la Uni-
versitatea Kent consideră că 

pentru majoritatea tinerilor, mesajele interactive sînt cele 
mai preferate, e-mailul fiind opţiunea persoanelor de vîrstă 
mijlocie şi înaintată. 

Chiar dacă milioane de căsuţe poştale continuă să se um-
ple zilnic, experţii sînt de părere că e-mailul moare încet, 
pentru că este prea lent, deloc eficient şi la modă, aşa cum 
era odată.

Twitterul este de preferat pentru că modul de comuni-
care este facil, la obiect şi un mesaj poate ajunge la toate 
contactele în acelaşi timp, este de părere autorul raportu-
lui, profesorul britanic David Zeitlyn, de la Universitatea 
Kent.

Comunicarea prin e-mail ar putea dispărea peste 10 ani

formalităţile pentru nuntă au fost îndeplinite înainte ca unul 
dintre parteneri să moară, inclusiv stabilirea datei. Femeia 
a dovedit autorităţilor că, împreună cu iubitul ei, împlinise-
ră formalităţile necesare, că locuiau împreună din 2004 şi 
aveau acelaşi cont în bancă. Mai mult de atît, ea îşi cumpăra-
se deja rochia de mireasă pe care urma să o poarte.

Preşedintele israelului a leşinat după un 
discurs

Preşedintele israelian Shimon Peres a leşinat, după ce şi-a 
încheiat un discurs ţinut la Tel Aviv.

Peres, în vîrstă de 86 de ani, a leşinat în timpul părţii 
dedicate întrebărilor jurnaliştilor, de după discursul sau de la 
Rabin Center, din Tel Aviv, potrivit unui purtător de cuvînt al 
preşedinţiei israeliene, citat de CNN.

Shimon Peres şi-a revenit în cîteva minute şi a fost trans-
portat la spital pentru investigaţii medicale.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că 

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

rămîne alături de Dvs.
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Aniversări Cele mai mari fobii ale oamenilor


