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Violenţa sexuală asupra 
copiilor – în vizorul 
Consiliului Europei

Condiţii de admisibilitate la Curtea 
Europeană pentru Drepturile 
Omului după intrarea în vigoare 
a protocolului nr.14 (CEDO)

Săptămînal juridic

CEC a expediat 
rezultatele finale 
ale alegerilor Curţii 
Constituţionale

Într-o lume a cărei 
configuraţie se schimbă 
necontenit devenind din 
ce în ce mai dinamică şi 
mai complexă, respecta-
rea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale 
omului devine o condiţie 
universală indispensabilă 
dezvoltării sociale. Prin 
urmare, drepturile omului 
constituie nu doar o reali-
tate ci şi o finalitate a în-
tregii activităţi umane care 
se realizează numai în pre-
zenţa statului de drept. Or, 
Republica Moldova fiind 
un stat democratic, bazat 
pe drept tinde să susţină 
cu vehemenţă idealurile şi 
scopurile supreme stipula-
te în actele şi tratatele in-
ternaţionale din domeniul 
drepturilor omului.

La 10 decembrie, în 
fiecare an, comunitatea 
internaţională celebrează 
Ziua internaţională a drep-
turilor omului. La această 
dată, în 1948, Adunarea 
Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a adop-
tat Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului – unul 
dintre primele documen-
te internaţionale ratificate 
de Parlamentul Republicii 
Moldova.

Cu prilejul acestui eve-
niment, Departamentul 
tineret al Uniunii Jurişti-
lor din Moldova (UJM) în 
parteneriat cu Facultatea 
de drept din cadrul USM, 
Parlamentul Tinerilor, Co-
misia Drepturile Omului şi 
Protecţie Socială şi Insti-

tutul de Stat de Relaţii In-
ternaţionale din Moldova 
(IRIM) au organizat masa 
rotundă cu genericul ,,Im-
portanţa juridică  a Decla-
raţiei Universale a Drep-
turilor Omului”, dedicată 
celei de-a 62-a aniversare 
de la adoptarea celui mai 
notoriu act al veacului tre-
cut. 

Evenimentul a întrunit 
studenţi de la Facultatea de 
drept a USM, reprezentanţi 
ai UJM, precum şi studenţi 
de la IRIM.

În alocuţiunea de des-
chidere, Gheorghe Avor-
nic, decan al Facultăţii de 
drept  a USM, preşedinte 
al Consiliului de admi-
nistraţie al UJM, a relevat  
importanţa Declaraţiei 
Universale a Drepturilor 
Omului menţionînd faptul 
că de la ea porneşte totul. 
,,Este inimaginabil de a 

discuta despre o activitate 
ştiinţifică, despre o insti-
tuţie de drept  sau chiar 
despre sistemul de drept 
fără a face referire la  acest 
document remarcabil pen-
tru omenire.Totul porneşte 
anume de la acest act, iar 
legislaţiile tuturor statelor 
care l-au ratificat (majori-
tatea ţărilor lumii) îi sînt 
subordonate,  începînd cu 
legea fundamentală şi pînă 
la întregul sistem de drept. 
Nu este posibil ca normele 
din legislaţia unui stat care 
a ratificat acest document 
să nu corespundă prevede-
rilor Declaraţiei Universa-
le a Drepturilor Omului”, a 
punctat Gh. Avornic.

Totodată, Vladimir Pa-
lamarciuc, preşedintele 
Departamentului tineret 
al UJM, a subliniat  că 
,,astăzi nu se mai pune la 
îndoială importanţa politi-

că şi juridică a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor 
Omului şi putem afirma cu 
certitudine că acest act a 
contribuit la educarea con-
ştiinţei şi culturii juridice 
pe parcursul a zeci de ani 
şi continuă să o facă”. 

După alocuţiunile de 
deschidere a evenimen-
tului a urmat prezentarea 
raporatelor de către tinerii, 
viitorii jurişti şi protectori 
ai drepturilor omului care 
au dat dovadă de o pregă-
tire adecvată impresionînd 
auditoriul prin tratarea mi-
nuţioasă şi bine argumen-
tată a subiectelor puse în 
discuţie. Şi nu putem să nu 
menţionăm aici lucrarea 
lui Ion Bambuleac, USM 
(,,Istoricul apariţiei Decla-
raţiei Universale a Drep-
turilor Omului); Cristinei 
Morari, IRIM (Declaraţia 
Universală a Drepturilor 

Omului: realizări şi vulne-
rabilităţi); Adrianei Chitic, 
IRIM (Respectarea ver-
sus încălcarea dreptului la 
viaţă); Allei Lutic, IRIM 
(Drepturile femeilor).

Spre finalul întrunirii, 
raportorilor, precum şi ce-
lor mai activi participanţi la 
discuţii le-au fost înmînate 
diplome de participare.

Irina BUREA

(Voltaire)

Începe ziua cu DREPTUL!

Cine iartă are dreptate, mînia greşeşte. 
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Ziua internaţională a drepturilor omului 
consemnată de viitorii jurişti
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Flashu

În perioada 30 noiem-
brie - 04 decembrie 2010, o 
delegaţie moldovenească a 
efectuat o vizită de lucru, cu 
genericul „Dreptul insolvabi-

lităţii şi economic”, la Aurich, 
Germania.

 Deplasarea a fost orga-
nizată de Fundaţia Germană 
pentru Cooperare Juridică 
Internaţională, în colabora-
re cu Tribunalul din Aurich, 
Landul federal Saxonia de 
Jos. Delegaţia a fost formată 
din judecători ai Colegiului 
economic al Curţii Supreme 
de Justiţie şi ai Curţii de Apel 
Economice, administratori ai 
insolvabilităţii, reprezentanţi 
ai Ministerului Economiei, 
Ministerului Justiţiei, Procu-
raturii Generale, precum şi un 
profesor de la  Universitatea 
de Stat din Moldova şi un 
avocat. Gazde ale întrevederi-
lor şi parteneri de discuţii din 
Germania au fost: dr. Kircher, 
preşedintele Judecătoriei 
Supreme a Landului din Ol-
denburg, Hans-Otto Bartels, 

Vizita de lucru în Germania a magistraţilor 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

preşedintele Tribunalului din  
Aurich, Peter Groger, jude-
cător, Judecătoria de Circum-
scripţie din Leer, dr. Marc 
Hirschmann, judecător, Jude-

cătoria de Circumscripţie din 
Aurich, Heiko Janssen, avo-
cat şi notar, administrator al 
insolvabilităţii din Aurich, şi 
juriştii (rechtspfleger):   Ester 
Biesgen,  Alexander Geyer şi 
Iris Gennat.

În timpul vizitei, au fost 
desfăşurate întruniri, în cadrul 
cărora au fost puse în dezba-

tere diverse probleme aferente 
procedurii insolvabilităţii. În 
special, au fost relevate unele 
aspecte ale dreptului insolva-
bilităţii german, care prezintă 

interes şi pentru instanţele 
de insolvabilitate din Re-
publica Moldova, cum ar 
fi: derularea procedurii de 
insolvabilitate (procedura 
de intentare, masa insol-
vabilităţii/debitoare, ordi-
nea de rang a creditorilor), 
obligaţiile şi statutul admi-
nistratorului insolvabilită-
ţii (desemnarea şi remu-
nerarea administratorului 
insolvabilităţii); obligaţiile 
şi statutul adunării credi-
torilor şi comitetului credi-

torilor; efectele intentării pro-
cedurii de insolvabilitate; asi-
gurarea şi valorificarea masei 
de insolvabilitate/debitoare; 
drepturile de ipotecă ale credi-
torilor; satisfacerea creditori-
lor insolvabilităţii (constatarea 
creanţelor, repartizarea masei 
debitoare, clasarea procedurii) 
etc.

Nu mai puţin însemnată 
este şi preluarea experien-
ţei practice a instanţelor din 
Germania. Astfel,  membrii 
grupului de lucru din Mol-
dova au avut ocazia să ur-
mărească de facto derularea 
unor etape ale procedurii de 
insolvabilitate, au asistat la 
adunarea creditorilor şi le-a 
fost demonstrată aplicarea 
programului de prelucrare 
electronică a datelor în pro-
cedura de insolvabilitate.

Luînd în consideraţie im-
portanţa deosebită a schim-
bului de opinii realizat, con-
siderăm că această vizită a 
contribuit în mod esenţial la 
consolidarea şi diversifica-

rea cooperării în domeniul 
insolvabilităţii şi la elucida-
rea aspectelor problematice 
din practica judiciară. Mai 
mult, experienţa acumulată 
va permite formularea unor 
recomandări pentru înlătu-
rarea lacunelor existente în 
legislaţia naţională. 

Guvernul a aprobat recent Planul de acţiuni privind im-
plementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru insti-
tuirea Zonei de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Decizia respectivă reconfirmă obiectivul Guvernului de a 
îndeplini angajamentele asumate în vederea creării Zonei de 
Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare cu UE, care are 
drept scop facilitarea comerţului cu ţările Uniunii Europene, 
eliminînd tarifele, astfel ca Republica Moldova să poată ex-
plora oportunităţile oferite de UE. Această zonă va implica 
liberalizarea comerţului cu servicii, libera circulaţie a forţei 
de muncă şi cooperare pentru susţinerea conformării insti-
tuţionale a Republicii Moldova. Planul vizează 13 domenii 
ale economiei naţionale şi stabileşte acţiuni concrete, inclu-
siv asigurarea cadrului instituţional, şi presupune un proces 
profund de adoptare şi implementare a legislaţiei europene în 
calitate de norme legale naţionale.

Executivul a mai aprobat 3 programe naţionale pentru anii 
2011-2015: de control al tuberculozei, de prevenire şi control 
al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală, 
precum şi Programul de imunizări.

Astfel, au fost operate modificări în Programul unic al asi-
gurării obligatorii de asistenţă medicală în vederea extinderii 
volumului de servicii medicale prestate în cadrul asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală, precum şi asigurării acce-
sului populaţiei la asistenţa medicală calitativă şi tehnologii 
moderne de investigaţii. Decizia respectivă vizează acordarea 
unui spectru mai larg de medicamente compensate integral 
şi parţial din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă me-
dicală, consultaţii la medicii specialişti de profil, analize de 
laborator şi investigaţii instrumentale, lărgirea volumului de 
asistenţă acordată la nivel de asistenţă medicală spitalicească, 
inclusiv accesul la serviciile medicale de înaltă performanţă, 
precum şi îngrijiri medicale la domiciliu. Implementarea pre-
vederilor deciziei respective nu necesită cheltuieli suplimen-
tare şi se va efectua în limitele mijloacelor prevăzute anual în 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Noi aprobări făcute de Guvern
Totodată, au fost susţinute modificări la Regulamentul cu 

privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de 
producător la medicamente. Modificările au drept scop di-
minuarea preţurilor la medicamente şi asigurarea securităţii 
farmaceutice.

Ministrul Sănătăţii, Vladimir Hotineanu a menţionat că, 
Catalogul naţional al preţurilor la medicamente va fi definiti-
vat pînă la 20 decembrie curent, urmînd a fi publicat în „Mo-
nitorul Oficial”, iar începînd cu 1 ianuarie 2011, farmaciile 
vor comercializa medicamente în baza noilor reguli, ceea ce 
va asigura diminuarea preţurilor la produsele farmaceutice.

O altă hotărîre a Cabinetului de miniştri vizează condiţiile 
de salarizare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financi-
ară, conducătorilor întreprinderilor de stat şi cu capital ma-
joritar de stat. Aceasta prevede ajustarea normelor de salari-
zare a categoriile respective în conformitate cu Programul de 
stabilizare şi relansare economică a RM pe anii 2009-2011, 
avînd la bază principiul liberalizării sistemului de salarizare, 
prevăzut pentru categoriile menţionate de salariaţi.

Guvernul a aprobat şi hotărîrea care stabileşte modalitatea 
de transmitere a caselor de locuit şi infrastructurii inginereşti 
construite din mijloacele bugetului de stat, donaţii şi din con-
tul mijloacelor acumulate pe contul special pentru ajutorarea 
sinistraţilor din localităţile Cotul Morii, Sărăteni, Nemţeni 
şi Obileni, în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale 
respective pentru a fi transmise cu titlul gratuit persoanelor 
fizice sinistrate.

Ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Marcel 
Răducan a informat că lucrările de construcţie se desfăşoa-
ră conform graficului stabilit. Astfel, ministerul va transmite 
autorităţilor locale 612 case de locuit, construite din sursele 
bugetului de stat şi 9 case din mijloacele oferite de Georgia, 
precum şi 5,5 km drumuri intracartiere în s. Nemţeni, 3 km 
0în s. Obileni şi 14 km în s. Cotul Morii. Urmează construcţia 
reţelelor inginereşti de gaze, apă şi canalizare şi a obiectelor 
de menire socială şi comunală.

Ambasadorul Valeriu Turea a fost 
împuternicit să semneze un acord între 
R. Moldova şi Portugalia
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghim-

pu, a semnat  decretul privind acordarea deplinelor puteri amba-
sadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova 
în Republica Portugheză, Valeriu Turea, pentru a semna, în nu-
mele Republicii Moldova, aranjamentul administrativ privind 
stabilirea procedurii de aplicare a acordului în domeniul secu-
rităţii sociale dintre două state, informează  Serviciul de presă 
al Preşedinţiei.

Republica Moldova va prezida 
Comitetul Părţilor al Convenţiei 
Consiliului Europei privind 
combaterea traficului de fiinţe umane
Potrivit MAEIE, pe 6 decembrie 2010, Tatiana Pârvu, repre-

zentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul 
Europei, a fost aleasă, pentru o perioadă de un an, în calitate 
de preşedinte al Comitetului Părţilor al Convenţiei Consiliului 
Europei privind combaterea traficului de fiinţe umane. Vice-pre-
şedinte al Comitetului este reprezentantul Permanent al Austriei 
pe lîngă Consiliul Europei.

Constituit din reprezentanţii Comitetului de Miniştri al Con-
siliului Europei din 30 de state membre la Convenţie, Comitetul 
Părţilor este organul politic, în competenţa căruia intră alegerea 
membrilor Grupului de Experţi în domeniul combaterii traficului 
de fiinţe umane (GRETA) şi în baza recomandărilor şi concluzii-
lor acestuia, adoptarea recomandărilor vizînd măsurile necesare 
de întreprins în statele membre pentru combaterea fenomenului 
traficului de persoane.

În conformitate cu prevederile Convenţiei Consiliului Eu-
ropei privind combaterea traficului de fiinţe umane, Comitetul 
Părţilor activează în calitate de observator internaţional în do-
meniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi de 
protecţie a victimelor traficului, promovînd o cooperare strîn-
să cu alte organisme internaţionale, inclusiv UE, ONU, OSCE. 
Comitetul Părţilor s-a convocat pentru prima dată în decembrie 
2008, la un an de la intrarea în vigoare a Convenţiei.

Republica Moldova a stat la bazele elaborării respectivei 
Convenţii, fiind printre primele state care a semnat şi ratificat 
acest document european. Alături de alte 14 state, Republica 
Moldova este reprezentată şi în cadrul GRETA, organul de lucru 
al Convenţiei.

UE şi-a sporit interesul pentru 
reglementarea transnistreană 
UE a sporit interesul său faţă de problema transnistreană în 

ultimul timp, dar încă nu joacă un rol esenţial, constată experţii 
de la Asociaţia pentru Politică Externă din Republica Moldova, 
în studiul „Problema transnistreană şi integrarea europeană a 
Republicii Moldova. Rolul UE”.

UE încă nu joacă un rol esenţial în ceea ce s-ar putea numi 
contribuţia la reglementarea viabilă a problemei transnistrene, 
cu păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova, a menţionat în cadrul unei conferinţe de prezentare 
a studiului, autorul acestuia, Radu Vrabie. În această situaţie, 
autorul consideră oportun ca UE să-şi intensifice eforturile pe 
direcţii precum reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, 
consolidarea măsurilor de încredere între ambele maluri ale Nis-
trului, întărirea securităţii în regiune.

UE ar putea juca un rol esenţial în vederea transformării mi-
siunii de pacificare existentă în una de observatori civili inter-
naţionali. Misiunea actuală nu mai este eficientă, iar prezenţa 
militarilor ruşi pe teritoriul Republicii Moldova constituie mai 
degrabă un factor de intimidare, decît de consolidare, potrivit 
studiului.

O atenţie sporită asupra aspectelor menţionate ar putea con-
tribui la rezolvarea cît mai rapidă şi viabilă a conflictului trans-
nistrean. Totodată, aceste măsuri, de rînd cu altele, destinate şi 
malului drept al Republicii Moldova, ar duce la ridicarea nive-
lului de trai, la dezvoltarea regiunii în ansamblu, precum şi la 
întărirea securităţii în Europa, concluzionează aceeaşi lucrare.

Cei „Zece jurnalişti ai anului” vor 
fi premiaţi la 17 decembrie
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Comitetul 

pentru Libertatea Presei vor organiza tradiţionala serată de de-
cernare a premiilor „Zece jurnalişti ai anului”, în seara zilei de 
17 decembrie.

Evenimentul va avea loc la Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu” şi va fi organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Fin-
landei la Bucureşti, Misiunii OSCE în Moldova, BC „Moldo-
va-Agroindbank”, intreprinderii mixte „Suedzucker-Moldova”. 
Partenerul general al evenimentului este Compania „Orange 
Moldova”.

Gala „Zece jurnalişti ai anului” a ajuns la a 16-a ediţie.
În fiecare an, zece jurnalişti sînt premiaţi pentru devotament 

meseriei şi respectarea principiilor deontologice. În cadrul cere-
moniei sînt menţionate şi instituţiile media debutante. Cei mai 
populari zece jurnalişti, conform tradiţiei, sînt premiaţi cu cîte 
un măr de sticlă străpuns de o săgeată – simbolul mesajului care 
loveşte în ţintă.

Curtea Supremă de Justiţie
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Pornind de la situaţia în 
care astăzi, în Europa aproxi-
mativ un copil din cinci devi-
ne victimă a unui caz de abuz 
sexual, iar în 70-80 % din ca-
zuri, agresorul este cunoscut 
de victimă, Consiliul Europei 
a decis să lanseze Campania 
cu genericul ,,Unul din 5”. 
Obiectivul acesteia compor-
tă un caracter dublu: pe de 
o parte, de a încuraja statele 
să semneze, să ratifice şi să 
pună în aplicare Convenţia 
Consiliului Europei privind 
protecţia copiilor împotriva 
exploatării şi abuzului sexu-
al (Convenţia Lanzarote); pe 
de altă parte, de a sensibiliza 
în egală măsură publicul larg 
asupra răspîndirii cazurilor de 
abuz sexual asupra copiilor, 
în scopul determinării mijloa-
celor de prevenire şi semnala-
re a acestor cazuri.

Reuniunea a fost deshisă 
în mod solemn de către pre-
şedintele Republicii Italie-
ne, M. Giorgio Napolitano. 
Înaltul oficial şi-a exprimat, 
în prim plan, profunda îngri-
jorare faţă de situaţia de risc 
în care copiii se află astăzi în 
întreaga lume, pornind de la 
statisticile dure referitoare la 
numărul de copii abuzaţi se-
xual. 

În luarea sa de cuvînt, 
Maria Rosaria Carfagna, mi-

Violenţa sexuală asupra copiilor – în vizorul Consiliului Europei
Recent, Consiliul Europei a lansat Campa-

nia contra violenţei sexuale asupra copiilor. 
La evenimentul care s-a desfăşurat la Roma, 
Italia, a participat şi Tamara Plămădeală, avo-
catul parlamentar pentru protecţia drepturilor 
copilului din Republica Moldova. 

nistrul pentru Egalitatea de 
Şanse a Italiei, s-a referit la 
faptul că scopul campaniei 
date este de a crea un sistem 
omogen de protecţie a copii-
lor minori împotriva abuzului 
sexual în întreaga lume, prin 
consolidarea eforturilor inter-
naţionale.

„Deşi violenţa sexuală 
este una dintre formele cel 
mai puţin vizibile ale violen-
ţei, anume ea aduce cele mai 
grave repercusiuni asupra 
unui copil”, a declarat Maud 
de Boer-Buquicchio, secreta-
rul general adjunct al Consi-
liului Europei. „Din păcate, 
copiii nu recunosc de cele 
mai multe ori ceea ce li s-a 
întîmplat, că au fost supuşi 
unor tratamente abuzive, le 
este frică să discute la aceas-
tă temă, iar ca rezultat, ei se 
inhibă, acest fapt provocînd 
anumite dereglări la nivel 
atît fizic, cît şi moral. Iată de 
ce, este extrem de important 
ca părinţii, în primul rînd, să 
conştientizeze că comunica-
rea şi discuţiile cu copiii lor 
sînt foarte importante pentru 
ei şi că anume comunicarea 
ar ajuta copiii să depăşească 
o eventuală stare psihologică 
depresivă”, a completat Maud 
de Boer-Buquicchio.

Un moment culminant 
al conferinţei l-au constituit 

mărturisirile lui Gael, un tî-
năr de 20 de ani, originar din 
Franţa, care a fost în copilărie 
victimă a unui caz de abuz se-
xual. În destăinuirea sa, aces-
ta a dat dovadă de un deosebit 
curaj, perseverenţă şi astfel, a 

insuflat tuturor participanţi-
lor ideea, că orice copil care 
ajunge să devină victimă a 
unui abuz, poate deveni un 
personaj impresionant în 
sine, aşa cum a devenit şi tî-
nărul Gael.

„În acelaşi timp, toţi ac-
torii societăţii ar trebui să se 
implice în reducerea fenome-
nului dat, însă autoritatea pu-
blică locală este cea care este 
în primul rînd obligată de a 
se implica în schimbarea lu-

crurilor”, susţine Dumbravca 
Suica, vicepreşedinte al Con-
gresului autorităţilor locale şi 
regionale al Consiliului Euro-
pei.

Conceptul sensibilizării 
publicului a fost prezentat sub 

forma unui spot televizat cu 
durata de 30 de secunde, care 
îndeamnă mai ales părinţii, să 
fie mai receptivi, mai deschişi 
cu copiii lor şi să îi protejeze 
de eventuale atacuri.

În mesajul său video, pre-
zentat la reuniune, Înaltul Co-
misar pentru drepturile Omu-
lui din cadrul Consiliului Eu-
ropei, Thomas Hammarberg, 
afirmă că pentru a reuşi să se 
atingă anumite rezultate con-
crete în această direcţie, este 
neapărat necesar ca toţi să-şi 
unească eforturile – părinţi, 
copii, autorităţile statului etc. 
„Frica, ruşinea şi izolarea co-
piilor trebuie să fie abordată 
ca o problemă destul de gra-
vă, iar instituirea unei linii 
fierbinţi pentru copii nu este 
cel mai des suficientă. Avem 
nevoie de măsuri, politici şi 
mecanisme concrete de inter-
venţie”, punctează oficialul.

În contextul lansării aces-
tei campanii, menţionăm că 
participarea avocatului parla-
mentar pentru protecţia drep-
turilor copilului din partea 
Republicii Moldova la con-
ferinţa de la Roma nu a fost 
întîmplătoare. Tamara Plămă-
deală a atenţionat, în nenu-
mărate rînduri, că din păcate, 
sistemul judiciar al Republicii 
Moldova este creat de, şi pen-
tru adulţi, copiii rămînînd a fi 
neglijaţi. Potrivit sursei citate, 
se impune, astfel, necesitatea 
operării unor modificări le-
gislative, care ar contribui ne-
mijlocit la protejarea copiilor 
împotriva abuzurilor sexuale. 
„Convenţia Lanzarote consti-

tuie primul instrument inter-
naţional care ar transforma 
abuzul sexual asupra copiilor 
într-o infracţiune penală, cu 
aplicarea sancţiunilor cores-
punzătoare”, concluzionează 
Tamara Plămădeală. 

Amintim că avocatul co-
pilului a înaintat încă în pri-
măvara acestui an un demers 
la adresa Guvernului Repu-
blicii Moldova, prin care a 
solicitat intervenţia acestuia 
în grăbirea procesului de ra-
tificare de către ţara noastră 
a acestui act de valoare, uni-
versal. Conform declaraţiilor 
făcute de Tamara Plămădeală, 
pînă la moment, nu a urmat 
un răspuns în acest sens. 

Totodată, avocatul parla-
mentar a informat că va iniţia 
în Republica Moldova o cam-
panie de instruire juridică a 
populaţiei asupra abuzului se-
xual şi îşi exprimă speranţa că 
şi Guvernul, la rîndul său, va 
demara o asemenea campa-
nie, accentuînd că necesitatea 
şi eficienţa acesteia se resimte 
la nivel naţional.

În procesul de realizare a 
obiectivelor Campaniei con-
tra violenţei sexuale asupra 
copiilor, Consiliul Europei 
urmăreşte să ofere Guverne-
lor, Parlamentelor, reţelelor 
profesionale, societăţii civile, 
părinţilor şi copiilor, moda-
lităţi de a acţiona eficient în 
vederea prevenirii fenomenu-
lui care ia o amploare tot mai 
mare în lume şi lezează drep-
turile celor mai neprotejaţi 
membri ai societăţii – copiii.

Lilia DUMINICA

Într-un stat democratic bazat pe drept, 
respectarea drepturilor omului indiferent de 
statut, vîrstă, rasă, apartenenţă socială etc. 
devine o indispensabilitate. Fiind un stat cu o 
democraţie tînără Republica Moldova pune şi 

ea un mare accent pe acest segment, militînd 
pentru ca toţi cetăţenii acestui stat să se simtă 
Oameni aici, acasă. Or, persoanele cu dizabili-
tăţi reprezintă acea categorie de cetăţeni, care 
are nevoie de protecţie socială majoră.

Garantarea exercitării efective de către 
persoanele cu dizabilităţi, indiferent de vîr-

Mai multă protecţie pentru 
persoanele cu dizabilităţi

stă, de natura şi de originea dizabilităţii lor, 
a dreptului la integrare socială şi participare 
la viaţa comunităţii, inclusiv asigurarea acce-
sului acestora la mediul habitual constituie o 
obligaţie a statului. 

În acest sens, la 09.07.2010, prin Legea 
Republicii Moldova nr.166 a fost ratificată 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
adoptată la New York la 13 decembrie 2006 
şi semnată de Republica Moldova la 30 mar-
tie 2007.

În pofida acţiunilor întreprinse pe parcur-
sul ultimilor ani, atît la nivel naţional, cît şi 
local, accesul limitat al persoanelor cu diza-
biltăţi la serviciile de infrastructură socială şi 
educaţie, precum şi obstacolele de încadrare 
în cîmpul muncii, continuă să rămînă provo-
cări majore ale sistemului actual de protecţie 
socială a acestei categorii de persoane. 

Importanţa promovării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului în ţara 
noastră a fost şi va rămîne o prioritate şi 
în activitatea procuraturii. Pentru atingerea 
obiectivului de asigurare a drepturilor so-
ciale ale persoanelor cu dizabilităţi, inclu-
siv pentru adaptarea mediului habitual la 
necesităţile acestor persoane, la 11 august 
2010, Procuratura Generală a indicat pro-
curorilor teritoriali să întreprindă măsuri în 
vederea dotării edificiilor, acolo unde aces-

tea lipseau, cu mijloace speciale ce ar facilita 
accesul persoanelor cu dizabilităţi în incinta 
organelor procuraturii. În pofida dificultăţilor 
de ordin financiar, au fost create condiţiile ne-
cesare pentru accesul acestor persoane atît în 
Procuratura Anticorupţie cît şi în Procuraturile 
Ştefan Vodă şi Rezina. Procuratura raionului 

Căuşeni precum şi alte procuraturi, practică 
deplasarea în localităţile rurale, la domiciliul 
persoanelor cu dizabilităţi. 

În virtutea prevederilor articolului 71 Cod 
de procedură civilă, procurorul va interveni în 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor cu dizabilităţi, la so-
licitare, prin înaintarea acţiunilor civile în ve-
derea repunerii lor în drepturile lezate. 

De asemenea, procurorii vor examina pe-
tiţiile persoanelor cu dizabilităţi în termeni 
restrînşi.

În context, reamintim că Procurorul Gene-
ral şi adjuncţii lui, potrivit unui program spe-
cial (publicat pe site-ul www. procuratura.md) 
se deplasează în zilele de sîmbătă în raioanele 
republicii pentru a efectua audienţa cetăţeni-
lor (în sediile procuraturilor teritoriale) şi de 
această posibilitate pot beneficia inclusiv per-
soanele cu dizabilităţi.

Taxi social pentru persoanele 
cu dizabilităţi

Totodată, Guvernul Republicii Moldova 
îşi propune să implementeze din luna februa-
rie un nou serviciu pentru persoanele din cate-
goria vizată – taxi social.

În acest sens, Victor Lutenco, consilierul 
pe probleme sociale al premierului Vlad Filat, 
a declarat că în luna ianuarie urmează să fie 
adus în ţară un autocar, dotat cu lift, care va 
ajuta persoanele cu deficienţe locomotorii să 
urce în vehicul.

Pe viitor vor fi făcute şi alte achiziţii si-
milare. Călătoriile cu taxiul social vor fi gra-
tuite. Organizaţiile antrenate în activitatea cu 
persoanele cu dizabilităţi vor stabili traficul 
de circulaţie şi itinerarul acestui autobuz. So-
licitanţii vor trebui să depună cereri anticipat, 
în care vor indica data, ora şi locul unde ur-
mează să se deplaseze.

În municipiul Chişinău există aproximativ 
20 de organizaţii care lucrează cu persoanele 
cu anumite deficienţe fizice.

Irina BUREA

NATO va urma aceeaşi 
politică de parteneriat faţă 

de Republica Moldova 
Alegerile parlamentare din Republi-

ca Moldova s-au desfăşurat în mod liber şi 
transparent şi sperăm că toate forţele politice 
vor acţiona împreună pentru a da un impuls 
reformelor necesare pentru prosperitatea şi 
securitatea ţării, a declarat recent, purtătorul 
de cuvînt al NATO, Oana Lungescu.

Reprezentanta NATO a răspuns unei so-
licitări legate de recentele alegeri legislative 
din Republica Moldova, desfăşurate pe 28 
noiembrie. 

„Pot spune că Republica Moldova rămîne 
un partener preţuit al NATO. Din 2006, Mol-
dova urmează un plan individual de acţiuni 
al Parteneriatului cu NATO (IPAP). Evident, 
NATO respectă decizia Moldovei de a urma 
o politică de neutralitate şi va urma aceeaşi 
politică de parteneriat precum cu orice alt 
stat neutru”, a spus Oana Lungescu. 

Referitor la soluţionarea problemei trans-
nistrene şi reluarea negocierilor în format      
5+2, purtătorul de cuvînt al Alianţei Nord-
Atlantice a precizat că „poziţia NATO a fost 
şi rămîne consecventă – am sprijinit întot-
deauna independenţa, integritatea teritorială 
şi suveranitatea Republicii Moldova”. 

De asemenea, statele membre ale alianţei 
au salutat angajamentul Chişinăului pentru 
soluţionarea paşnică a problemei transnis-
trene, precum şi eforturile sale constante 
de impulsionare a negocierilor. „Persistenţa 
conflictului din Transnistria rămîne un mo-
tiv de îngrijorare, NATO nu are însă un rol 
direct în soluţionarea sa. Considerăm că ne-
gocierile în formatul 5+2, sub egida OSCE 
şi recunoscute pe plan internaţional, repre-
zintă componenţa potrivită pentru continu-
area discuţiilor”, a mai spus reprezentanta 
NATO.
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Ministerul Justiţiei din Republi-
ca Moldova şi Misiunea UE pentru 
Consiliere în Politici Publice au 
organizat recent un atelier de lucru  
cu genericul ,,Reforma sistemului 
judiciar: proceduri şi criterii pentru 
selectarea, promovarea şi evaluarea 
performanţelor judecătorilor”.

În cadrul atelierului de lucru au 
participat reprezentanţi ai Ministe-
rului Justiţiei, Consiliului Superior 
al Magistraturii, judecători ai Cur-
ţii Supreme de Justiţie şi ai 
Curţilor de Apel, experţi 
din cadrul Misiunii UE 
pentru Consiliere în Poli-
tici Publice.  

Scopul atelierului a fost 
de a dezvolta proceduri şi 
criterii pentru slectarea, 
promovarea şi evaluarea 
performanţelor judecători-
lor în Republica Moldova.

În cadrul întrunirii par-
ticipanţii au creat un plan 
de dezvoltare pornind  de 
la provocările şi probleme-
le pe care părţile interesate 
din ţara noastră le identifi-
că şi le analizează în timpul 
workshop-ului.

Recomandările asupra 
cărora au lucrat partici-
panţii conţin revizuirea şi 
modificarea criteriilor de 
selectare a judecătorilor în 
instanţele de drept comun, 
criteriilor de promovare a 
judecătorilor în instanţele ierarhic 
superioare, criteriilor de promo-
vare a judecătorilor la funcţia de 
preşedinte al instanţei, procedurilor 
pentru asigurarea transparenţei şi 
imparţialităţii. 

La finalizarea lucrărilor atelie-
rului de lucru, membrii au prezen-

Abordări privind noi proceduri  
şi criterii  de evaluare  

a performanţelor judecătorilor
tat rezultatele, concluziile şi reco-
mandările pentru oaspeţii invitaţi 
special – reprezentanţi ai delegaţiei 
UE, PNUD, ambasadelor şi organi-
zaţiilor internaţionale. 

Cît priveşte recomandările ela-
borate în cadrul atelierului, acestea  
urmează a fi examinate de Ministe-
rul Justiţiei şi Consiliul Superior al 
Magistraturii pentru a fi elaborate 
propuneri de amendare a legislaţiei 
naţionale. 

Evenimentul în cauză a fost sus-
ţinut  de către Misiunea  UE pentru 
Consiliere în Politici Publice  (EU-
HLPAM), proiect finanţat de către 
Uniunea Europeană, şi cofinanţat şi 
implementat de Programul Naţiuni-
lor Unite pentrzu Dezvoltare.

Irina BUREA

Tribuna viitorilor juriştil

Cum să te adresezi la 
CEDO?

Cererea ce urmează a fi 
depusă la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului tre-
buie să corespundă anumitor 
condiţii. Acestea sînt stabilite 
în art.34 şi art.35 ale Conven-
ţiei Europene a Drepturilor 
Omului. Astfel:

Cererea trebuie să fie 1. 

Condiţii de admisibilitate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
după intrarea în vigoare a protocolului nr.14 (CEDO)

compatibilă cu dispoziţiile 
Convenţiei;

Reclamantul să fie:2. 
persoană fizică;a) 
organizaţie non-guver-b) 

namentală;
sau un grup de particu-c) 

lari.
3) Reclamantul trebuie 

să probeze calitatea de „vic-
timă”;

4) Iepuizarea căilor de re-
curs interne;

5) Respectarea termenului 
de 6 luni;

6) Cererea nu trebuie să 
fie anonimă;

7) Respectarea principiu-
lui „non bis în idem”;

8) Cererea să nu fie în 
mod vădit nefondată;

9) Cererea să nu fie abu-
zivă.

Cererile care nu corespund 
acestor criterii sînt declarate 
inadmisibile şi sînt respinse. 
Curtea poate declara o cerere 
inadmisibilă în orice stadiu al 
procederii.

Protocolul nr.14 introdu-
ce o nouă condiţie de admi-
sibilitate. Conform acesteia, 

Curtea va putea să declare 
inadmisibile cauzele în care 
reclamantul nu a suferit un 
„prejudiciu semnificativ”, cu 
condiţia că respectul dreptu-
rilor omului nu obligă Cur-
tea să examineze cauza în 
fond.

La stabilirea „prejudiciu-
lui semnificativ” Curtea va 
lua în calcul:

impactul monetar mi-a) 
nor (estimativ pentru Moldo-
va - 200 euro);

prejudiciul minor al b) 
dreptului nepatrimonial (pre-
tinsa violare a art.5 punc-   tul 
3 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului prin eli-
berarea mandatului de arest 
care conţine suficiente motive 
stabilite de către procurorul 
neindependent).

importanţa litigiului c) 
pentru reclamant (reunirea 
familiei).

Curtea nu va respinge în 
baza acestui temei nici o cere-
re care nu a fost examinată în 
mod cuvenit de către instanţa 
naţională. Vor fi examinate şi 
cererile care ridică probleme 

serioase de aplicare şi inter-
pretare a Convenţiei sau pro-
bleme importante referitor la 
dreptul intern. În primii doi 
ani după intrarea în vigoare 
a Protocolului nr.14, acest 
criteriu va fi aplicat doar de 
către Camere şi Marea Came-
ră. Criteriul de admisibilitate 
va fi aplicat şi faţă de cererile 
înregistrate pînă la intrarea în 
vigoare a protocolului, însă 
nu se va răsfrînge asupra ce-
lor declarate admisibile pînă 
la această dată.

Cînd este vorba de ratifi-
carea unui protocol ca parte 
componentă a Convenţiei Eu-
ropene a Drepturilor Omului, 
ce ţine de norme procedurale 
cum este Protocolul nr.14, 
atunci acest protocol intră în 
vigoare numai după ce a fost 
ratificat de către toate statele 
care sînt parte la Convenţie.

Federaţia Rusă este ultimul 
stat care a ratificat Protocolul 
nr.14. Prin urmare, acesta a in-
trat în vigoare la 1 iunie 2010.

Sînt cîteva decizii de in-
admisibilitate prin care s-a 
aplicat condiţia „prejudiciu 

semnificativ”.
Un caz recent este 1) 

„Rinck vs. Franţa”. (Cere-
rea nr.18774/09) - prejudiciu 
150 de euro şi 22 de euro cu 
titlu de costuri juridice şi un 
punct de penalitate. Curtea a 
considerat că reclamantul nu 
a suferit un „prejudiciu sem-
nificativ”.

Alt caz „2) Adrian Mi-
hai Ionescu vs. România”, 
(nr.36659/04) - prejudiciu 90 
euro.

În cazul „3) Koroleov vs. 
Rusia”, (nr.25551/05) recla-
mantul s-a adresat la CEDO, 
pe motiv că nu s-a executat 
o hotărîre judecătorească, 
privind plata a 22 de ruble 
ruseşti (mai puţin decît un 
euro). 

Curtea este conştientă că 
impactul unei pierderi bă-
neşti (pecuniare) trebuie să 
nu fie măsurată în termeni 
abstracţi. Chiar şi un preju-
diciu bănesc modest poate fi 
semnificativ în lumina con-
diţiei specifice a persoanei şi 
situaţiei economice a ţării sau 
a regiunii în care el/ea trăieş-

te. În acelaşi timp, Curtea ia 
în consideraţie faptul, că in-
teresul pecuniar (bănesc) im-
plicat nu este unicul element 
pentru a determina dacă peti-
ţionarul (aplicantul) a suferit 
un dezavantaj semnificativ. 
Întradevăr, o valoare a Con-
venţiei ar putea stîrni impor-
tante întrebări de principiu şi 
astfel ar putea cauza un dez-
avantaj (prejudiciu semnifi-
cativ) fără a afecta interese 
pecuniare. Acest fapt poa-
te fi valabil în cazul în care 
aplicantul (petiţionarul) s-a 
plîns, spre exemplu pe eşu-
area autorităţii de a-i atribui 
forţă dreptului său legitim de 
a consulta mapa (file-ul sau) 
la Departamentul de Vize şi 
Paşapoarte. Astfel de între-
bări cu caracter general ar 
rezulta, de examplu, acolo 
unde este nevoie de a aplica 
obligaţiile statului sub impe-
riul Convenţiei sau a induce 
statutul responsabil de a re-
zolva o deficienţă structura-
lă, ce afectează alte persoane 
în aceeaşi poziţie ca şi a apli-
cantului (petiţionarului).

Gheorghe ŞTirbu,
student anul iV drept, uSM 

membru uJM

Uniunea Europeană va trebui să fie foarte generoasă 
cînd va veni vorba despre finanţarea reunificării Repu-
blicii Moldova. Declaraţia a fost făcută de reprezentan-
tul special al UE, Kalman Mizsei, în contextul recentu-
lui Summit al OSCE, de la Astana. 

Kalman Mizsei a menţionat că între Rusia, Ucraina 
şi Uniunea Europeană continuă să existe un spaţiu solid 
de interese comune. El a mai spus că, în aceste condi-
ţii, o reglementare echilibrată va oferi un statut puternic 
Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Reprezen-
tantul special al UE a menţionat că acordul va trebui, 
totodată, să prevadă înlocuirea 
formatului actual de menţinere 
a păcii cu o misiune civilă, care 
să monitorizeze şi să contribuie 
la apropierea ambelor maluri ale 
Nistrului. 

„Va trebui să fim foarte ge-
neroşi atunci cînd va veni vorba 
despre finanţarea reunificării Re-
publicii Moldova, astfel încît să 
obţinem un succes solid şi să ri-
dicăm întreaga ţară din sărăcie”, a 
declarat Kalman Mizsei, reprezen-
tant special al Uniunii Europene, 
solicitat să se pronunţe asupra per-
spectivelor soluţionării conflictului transnistrean în con-
textul problemelor abordate la recentul Summit OSCE, 
desfăşurat la Astana, Kazahstan. 

Referindu-se la componenţa internaţională a proce-
sului de soluţionare, Kalman Mizsei a spus că se mizea-
ză pe faptul că între Federaţia Rusă, Ucraina şi Uniunea 
Europeană continuă să existe un spaţiu solid de interese 
comune. În aceste condiţii, „o reglementare echilibrată 
va oferi un statut puternic Transnistriei în cadrul Repu-
blicii Moldova. După părerea mea, el va îndatora actorii 
formatului 5+2 să contribuie la implementarea şi supra-
vegherea eventualului acord, pentru că statul de drept 
mai rămîne a fi un proiect în dezvoltare în Republica 
Moldova – aici integrarea europeană serveşte drept un 
fel de garanţie. Dar sînt sigur că va trebui să colabo-
răm strîns cu colegii noştri ruşi şi ucraineni, precum şi 
cu americanii, pentru a linişti temerile tuturor, inclusiv 
ale transnistrenilor, în faza de implementare. Acordul va 
trebui totodată să prevadă înlocuirea formatului actual 
de menţinere a păcii cu o misiune civilă care să monito-
rizeze şi să contribuie la apropierea ambelor maluri ale 
Nistrului”, a spus oficialul european. 

Kalman Mizsei consideră că sînt două lucruri im-

UE va trebui să fie foarte generoasă cînd va veni 
vorba despre finanţarea reunificării Moldovei

portante de făcut şi pe plan intern: amplificarea măsu-
rilor de consolidare a încrederii între cele două maluri 
ale Nistrului şi o mai bună structură organizaţională de 
gestionare a procesului de reglementare de către autori-
tăţile moldoveneşti. 

„Anul viitor măsurile de consolidare a încrederii vor 
trebui să devină sistematice şi solide. Toate grupurile de 
lucru în domeniul consolidării încrederii vor trebui să 
lucreze eficient. Aceasta a fost o prioritate a Guvernu-
lui şi va trebui să rămînă în continuare aşa. De aceea, 
asta trebuie să fie şi o prioritate pentru toate grupurile 

de lucru. Ele vor trebui să vină cu 
rezultate reale pentru toţi locuito-
rii, inclusiv cei de pe malul stîng. 
Procesul a avut un start modest 
pînă acum. Moldova trebuie să 
se organizeze şi mai bine. A fost 
o decizie bună ca un vicepremier 
să devină negociatorul principal, 
dar acesta trebuie să fie abilitat 
corespunzător, ceea ce nu putem 
atesta la moment. Această persoa-
nă va trebui să aibă autoritatea să 
conlucreze strîns cu ministerele 
relevante şi să contribuie la imple-
mentarea politicilor Guvernului 

în ceea ce priveşte conflictul transnistrean. La moment 
nu putem vorbi despre asta, or acest rol trebuie să fie 
instituţionalizat. Opoziţia a criticat faptul că, odată cu 
instituirea funcţiei de viceprim-ministru, Ministerul ca 
atare a fost dizolvat. Trebuie să spun că sînt de acord cu 
această critică; cea mai bună soluţie ar fi restabilirea Mi-
nisterului şi păstrarea titlului de vicepremier”, a precizat 
reprezentantul special al UE la Chişinău. 

Potrivit lui, şi în alte ministere trebuie introduse 
obligaţii la nivel destul de înalt în ceea ce priveşte mă-
surile de consolidare a încrederii, proiectele de reinte-
grare, procesul de reglementare. „Uniunea Europeană 
trimite mulţi consultanţi de nivel înalt, însă Biroul de 
Reintegrare nu beneficiază de niciunul; această greşeală 
trebuie remediată. Şi componenţa politică, şi cea de ela-
borare a proiectelor are nevoie de consultanţi şi necesită 
o importantă suplimentare a numărului de angajaţi. La 
moment biroul activează cu un număr infim de mic de 
oameni – acest lucru trebuie să se schimbe. Toate aces-
tea sînt chestiuni importante dacă vrem să obţinem re-
zultate reale în 2011 şi în anii care vor urma”, a declarat 
Kalman Mizsei, reprezentant special al UE pentru Re-
publica Moldova.
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Patru partide au trecut pragul electoral: 
PCRM, care a obţinut 676 761 voturi valabil exprimate, 

adică 39,7 mandate de deputat. Conform legii, acest număr se 
rotunjeşte pînă la 40;

PLDM, care a obţinut 506 365 de voturi, adică 29,7 manda-
te. Numărul se rotunjeşte pînă la 30;

PD, care a obţinut 218 847 de voturi valabil exprimate, adi-
că 12,8 mandate de deputat. Numărul, în conformitate cu legea,  
se rotunjeşte pînă la 13;

PL, care a obţinut 171 434 de voturi valabil exprimate, adi-
că 10,1 mandate, număr care se rotunjeşte pînă la 10. 

În total, partidele care au trecut pragul au acumulat 93 de 
mandate de deputat. Celelalte mandate sînt împărţite egal: cîte 
unul pentru fiecare concurent electoral în ordine descrescătoare. 
Deci, PCRM a obţinut 42 de mandate, PLDM - 32 de mandate, 
PD - 15 mandate, PL - 12 mandate. 

Raportul CEC cu privire la rezultatele alegerilor parlamen-
tare anticipate din 28 noiembrie şi procesul-verbal privind to-
talizarea rezultatelor alegerilor au fost expediate, pe 7 decem-
brie, Curţii Constituţionale spre examinare. Magistraţii Curţii 
vor avea la dispoziţie zece zile, înainte de a se pronunţa asupra 
legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Molodova şi a 
valida mandatele deputaţilor aleşi în Legislativ.

CEC a expediat rezultatele finale ale alegerilor Curţii Constituţionale
Curier Electoralu

Comisia Electorală Centrală  a declarat valabile 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. 
La scrutin au participat 1 732 944 de persoane din 
2 811 469 de alegători înscrişi în listă. Rata de par-
ticipare a constituit 63,35%, ceea ce reprezintă mai 
mult de o treime din numărul total de alegători. 

secret şi liber exprimat. 
Pe de altă parte, Codul 
electoral prevede că per-
soanele care nu sînt în 
stare să completeze de 
sine stătător buletinul de 
vot au dreptul să invite 
în cabină o altă persoa-
nă, ceea ce înseamnă că 
nevăzătorilor nu li se 
garantează pe deplin ex-
primarea voinţei prin vot 
direct şi secret, aşa cum 
prevede Constituţia. În plus, 
persoanele cu dizabilităţi de 
vedere nu au siguranţa că 
însoţitorul a votat conform 
alegerii lor. 

„Acţiunea a fost organi-
zată tocmai pentru a permite 
persoanelor cu dizabilităţi de 
vedere să voteze fără însoţi-
tori, astfel fiindu-le asigurată 
exercitarea dreptului la un vot 
direct şi secret. Dreptul la vot 
secret pentru persoanele cu 
dizabilităţi este garantat şi de 
Convenţia ONU privind per-
soanele cu dizabilităţi, ratifi-
cată de Parlamentul Republicii 
Moldova”, a menţionat Tatiana 
Echim, coordonator de proiect, 
Hilfserk Austria în Moldova. 

Acţiunea a fost organi-
zată de proiectul „Promo-
varea modelului privind 
incluziunea persoanelor cu 
dizabilităţi de vedere în ac-
tul decizional din Republica 
Moldova şi România prin vot 
direct şi secret”. Proiectul 
respectiv este implementat 
de Reprezentanţa Asociaţiei 
„Hilfswerk Austria” în Mol-
dova şi Centrul Euroregional 
pentru Democraţie din Timi-
şoara, cu asistenţa oferită de 
PNUD Moldova şi Guvernul 
României. 

Datele statistice arată 
că, în prezent, în Republica 
Moldova există aproximativ 
10 mii de persoane nevăză-
toare. 

Premieră pentru 
Republica Moldova

Scrutinul electoral din 
28 noiembrie s-a deosebit de 
cele anterioare printr-un şir de 
evenimente şi fapte care s-au 
petrecut  în premieră pentru 
ţara noastră. Să urmărim mai 
jos care sînt acestea:

- În decurs de un an şi ju-
mătate s-au desfăşurat 3 scru-
tine electorale, ceea ce este 
relativ mult pentru alegăto-
rul moldovean. Asta dacă nu 
luăm în calcul referendumul 
din 5 septembrie 2010;

- În cursa pentru acest 
scrutin nu s-a înscris nici un 
bloc electoral. Este pentru pri-
ma dată de la adoptarea Con-
stituţiei Republicii Moldova, 
cînd la alegerile parlamentare 
nu a participat nici o alianţă 
de formaţiuni politice, deşi le-
gislaţia permite acest lucru;

- Pentru prima dată, în ziua 
votării au fost efectuate con-
comitent două exit-poll-uri. 
Unul a fost realizat de IRES, 
iar celălalt - de CBS AXA;

- PCRM a obţinut, de 
această dată, mai puţin de 40 
la sută. De la venirea la putere 
în 2001, această formaţiune 
înregistrează cel mai slab re-
zultat în istoria sa;

- PCRM  şi-a depăşit con-
curentul imediat următor cu 
doar 10 la sută. În premieră, 
din momentul în care a deve-
nit cea mai puternică formaţi-
une politică din republică, di-
ferenţa dintre Partidul Comu-
niştilor şi partidul de pe locul 
doi este atît de mică;

- PLDM a întrunit la scru-
tin circa 30 la sută din totalul 
de sufragii. Este cel mai bun 
rezultat obţinut vreodată de 
un partid de dreapta din Re-
publica Moldova;

- Faţă de alegerile prece-
dente, cele din 29 iulie, for-
maţiunea condusă de Vlad 
Filat aproape că şi-a dublat 
scorul electoral şi numărul de 
mandate cîştigate. Este o creş-
tere record pentru scena poli-
tică autohtonă. Nici un partid 
nu a reuşit pînă acum un salt 
atît de mare într-un interval de 
numai un an şi ceva de la ale-
gerile anterioare;

- Ceilalţi 35 de concurenţi 
înscrişi pentru alegeri, care 
nu au trecut pragul electoral, 
au obţinut împreună doar 6,6 
la sută din sufragii. Astfel, 
votul alegătorilor moldoveni 
s-a dovedit a fi, mai raţional 
ca oricînd. Asistăm la o pola-

rizare a electoratului în jurul 
formaţiunilor cu şanse;

- Pentru prima oară de la 
revenirea pe scena politică a 
PL, în 2007, Dorin Chirtoacă 
nu a mai figurat  pe lista elec-
torală a Partidului Liberal. 
Chiar dacă este o coincidenţă, 
aceasta i-a costat scump pe li-
berali;

- Numărul alegătorilor 
înscrişi în listele electorale 
suplimentare, din cauza erori-
lor comise în listele de bază, 
la alegerile din 28 noiem-
brie, constituie cel mai mic 
număr înregistrat vreodată în 
istoria alegerilor democrati-
ce (68 129 alegători). Pentru 
comparaţie menţionăm că la 
alegerile anterioare, din cauza 
erorilor comise în listele de 
bază, au votat pe listele elec-
torale suplimentare: în 2001 
- 123 250 de alegători, în 
2005 - 159 869 de alegători, 
la 5 aprilie 2009 - 117 794 de 
alegători, la 29 iulie 2009 - 
100 906 de alegători.

Paginile web ale CEC au 
fost accesate de peste 

1 milion de ori în doar 3 zile
În perioada 27-29 noiem-

brie 2010, paginile web ale 
Comisiei Electorale Centrale 
www.cec.md şi www.voteaza.
md au avut un succes conside-
rabil printre utilizatorii de in-
ternet, fiind accesate de peste 
1 milion de ori de către utiliza-
torii din circa 100 de ţări. Cele 
mai multe accesări au fost fă-
cute din Republica Moldova, 
România, Italia, Statele Unite 
ale Americii, Federaţia Rusă, 
Canada. Pagina www.cec.md 
a fost accesată de 485 040 de 
ori în perioada de referinţă, iar 
www.votează.md  de 545 927 
de ori.

Numărul mare de accesări 
denotă interesul înalt şi încre-
derea persoanelor faţă de in-
formaţia postată de către CEC. 
Potrivit reprezentanţilor CEC, 
utilizarea acestor două pagini 
îmbunătăţeşte calitatea des-
făşurării procesului electoral, 
prin oferirea informaţiei nece-
sare tuturor subiecţilor antre-
naţi în organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor, îmbunătăţeş-
te rata participării cetăţenilor 
la alegeri şi măreşte gradul 
de transparenţă a procesului 
electoral şi credibilitatea faţă 
de rezultatele alegerilor, prin 
oferirea informaţiei cu privire 
la desfăşurarea scrutinului în 
regim on-line.

Menţionăm că pagina 
www.cec.md este pagina ofi-
cială a Comisiei Electorale 
Centrale, unde sînt plasate 
informaţii privind activitatea 
CEC, sistemul electoral din 
Republica Moldova, legislaţia 
electorală, informaţii despre 
scrutinele electorale desfăşu-
rate etc. În luna octombrie, 
această pagină a apărut într-
un nou design şi modernizată 
esenţial din punct de vedere 
tehnic, facilitînd utilizatorilor 
de internet găsirea informaţiei 
necesare şi oferind CEC-lui 
mai multe oportunităţi de pla-
sare şi afişare a informaţiei. 

Curiozităţi  electorale

Nu toţi liderii politici au 
obţinut majoritatea de voturi 
în localităţile de baştină 

La alegerile din 28 noiem-
brie, în satele de baştină ale 
liderilor PLDM şi PL, cele 
două formaţiuni s-au bucurat 
de cea mai mare susţinere. Cel 
puţin aşa arată datele oficiale 

după numărarea votu-
rilor de către Comisia 
Electorală Centrală. 

În satul Lăpuşna, 
din raionul Hînceşti, 
localitatea de baştină 
a liderului liberal-de-
mocraţilor, Vlad Filat, 
peste 80 la sută dintre 
alegătorii care s-au 
prezentat la urne au 
optat pentru PLDM. 
Cele mai puţine voturi, 
aproximativ 2 procen-
te, au revenit PL. 

Şi preşedintele Par-
tidului Liberal, Mihai 
Ghimpu, a reuşit să 

atragă de partea sa majorita-
tea voturilor din localitatea 
sa de baştină – satul Coloniţa 
din municipiul Chişinău. Aici 
pentru PL au optat 45 la sută 
dintre alegători. Totodată, 
Partidul Liberal Democrat a 
luat aici 30% din voturi, iar 
pentru Partidul Democrat s-au 
pronunţat 5 la sută dintre ale-
gătorii din localitate.

Liderul Partidului De-
mocrat, Marian Lupu, nu a 
reuşit să acumuleze majori-
tatea voturilor în localitatea 
sa de baştină – municipiul 
Bălţi. Acolo el a obţinut doar 
13% din sufragii. Democraţii 
au fost devansaţi de Partidul 
Comuniştilor, care a acumu-
lat cele mai multe voturi, 
aproape 57 la sută. 

În satul Corjova, din raio-
nul Dubăsari, locul unde s-a 
născut liderul PCRM Vladi-
mir Voronin, pe 28 noiembrie 
nu a fost deschidă nici o secţie 
de votare. CEC a luat această 
decizie din motive de securi-
tate, după ce la scrutinele an-
terioare, în această localitate 
au fost înregistrate mai multe 
incidente, iar miliţia transni-
treană a împiedicat desfăşura-
rea alegerilor.

Socoteala din tîrg nu 
corespunde cu cea de acasă 

Suma cheltuită de către 
cei 39 de concurenţi electorali 
în această campanie electora-

lă se ridică la 45,6 milioane 
de lei. În viitorul Parlament 
vor accede, însă, doar 4 for-
maţiuni şi nici un candidat 
independent. Dacă facem un 
elementar calcul matematic şi 
raportăm suma de bani chel-
tuită de fiecare partid în parte 
la numărul de voturi obţinute, 
aflăm cît revine fiecărui vot.

Astfel, lider la capitolul 
cheltuieli electorale este Par-
tidul Democrat - cu 11,7 mi-
lioane de lei. Milioanele chel-
tuite de partidul lui Marian 
Lupu au adus aproape 220 de 
mii de voturi. Calculul arată 
că PD a cheltuit aproape 55 
de lei pentru un vot.

Pe locul doi este Partidul 
Liberal Democrat din Moldo-
va - cu peste 10 milioane de 
lei. Pe 28 noiembrie, pentru 
PLDM au votat peste jumă-
tate de milion de moldoveni. 
Potrivit calculelor, partidul lui 
Vlad Filat a cheltuit aproape 
20 de lei pentru un vot.

Dintre toate partidele care 
vor face parte din Legislativ, 
Partidul Comuniştilor se pare 
că a cheltuit cel mai eficient 
banii pentru campanie. Un vot 
i-a costat puţin peste 6 lei.

Cea de-a patra formaţiune, 
care va accede în Parlament, 
este Partidul Liberal, care a 
cheltuit în campanie 3,8 mi-
lioane de lei. Fiecărui vot îi 
revin circa 22 de lei.

Cele mai scumpe voturi 
din această campanie au fost 
ale lui Gabriel Stati. A plătit 
peste două milioane de lei şi a 
obţinut puţin peste opt mii de 
voturi. Cu alte cuvinte, Stati 
a cheltuit peste 250 de lei pe 
un vot.

Unii candidaţi independenţi 
au întrecut unele partide la 

numărul de voturi 
acumulate la alegeri
În cursa electorală pentru 

alegerile din 28 noiembrie au 
participat 19 candidaţi inde-
pendenţi. Campion la numărul 
de voturi acumulate a devenit 
Gabriel Stat. Pentru el au vo-
tat aproape 0,5 la sută dintre 
alegători. El a obţinut acelaşi 
scor ca şi partidul ,,Moldova 
Unită”, condus de Vladimir 
Ţurcan şi a devansat partidul 
,,Pentru Neam şi Ţară”, pe 
lista căruia a candidat Sergiu 
Mocanu.

Pentru Maia Laguta au 
votat 1800 de alegători din 
toată ţara, iar în Chişinău ea a 
devansat cinci partide. Candi-
datul Victor Stepaniuc are un 
rezultat de aproape 8 ori mai 
modest decît al lui Gabriel 
Stati.

Interpreta Lenuţa Burghilă 
a cucerit inimile a 370 de per-
soane. Potrivit rezulatelor, în 
Dubăsari nici o persoană nu-i 
acordă încredere, în raioane-
le Glodeni şi Leova doar cîte 
una, iar în Bălţi, doi alegători 
au votat pentru ea.

În campania electorală, 
candidaţii independenţi au 
cheltuit, în total, aproape 3 
milioane de lei. 

Rubrică îngrijită 
de Lilia DUMINICA

În cadrul scrutinului din 
28 noiembrie curent a fost 
testată procedura de vot di-
rect şi secret pentru nevăză-
tori, prin care persoanele cu 
dizabilităţi de vedere şi-au 
putut exercita dreptul la un 
vot direct şi secret. 

Testarea a fost organiza-
tă în colaborare cu Comisia 
Electorală Centrală, la secţia 
de votare nr.151, amplasată 
în incinta Casei Radio din 
Chişinău. Secţia de votare 
a fost dotată suplimentar cu 
două cabine de vot amena-
jate cu echipament special 
de iluminare şi vizualizare a 
textului. 

Persoanele cu dizabili-
tăţi de vedere şi-au exercitat 
dreptul la vot direct şi secret 
datorită unui buletin de vot 
plasat într-un plic-trafaret 
special. Fiecare alegător a 
identificat tactil poziţia con-
curentului electoral cores-
punzător şi a aplicat ştampila 
cu inscripţia ,,Votat” în cir-
cumferinţa din plicul-trafa-
ret. Ulterior, buletinul de vot 
completat astfel a fost scos 
de alegător din plic şi intro-
dus în urna de vot. 

Astfel, persoanele cu 
dizabilităţi de vedere nu au 
mai fost nevoite să apeleze 
la ajutorul unui însoţitor, aşa 
cum o făceau de obicei. Po-
trivit lui Victor Koroli, coor-
donatorul proiectului ,,Pro-
movarea modelului privind 
incluziunea persoanelor cu 
dizabilităţi de vedere în ac-
tul decizional din Republica 
Moldova şi România prin vot 
direct şi secret”, Constituţia 
Republicii Moldova stipu-
lează că voinţa poporului re-
prezintă baza puterii de stat. 
Această voinţă se exprimă 
prin alegeri libere, care au 
loc în mod periodic prin su-
fragiu universal, egal, direct, 

Votul direct şi secret pentru nevăzători - 
o realitate pentru Moldova
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Activez la o întreprindere mare, în care se pre-
conizează reorganizări şi reduceri de personal. Pen-
tru a şti daca aşi putea să-mi continui activitatea de 
muncă vreau să unde cine are dreptul, în caz de re-
ducere, să rămînă în cîmpul muncii. 

Maria Gogu,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.183 din Co-
dul muncii în caz de reducere 
a numărului sau a statelor de 
personal, de dreptul preferen-
ţial de a fi lăsaţi la lucru bene-
ficiază salariaţii cu o califica-
re şi productivitate a muncii 
mai înaltă. 

 În cazul unei egale califi-
cări şi productivităţi a muncii, 
de dreptul preferenţial de a fi 
lăsaţi la lucru au:

a) salariaţii cu obligaţii fa-
miliale, care întreţin două sau 
mai multe persoane şi/sau un 
invalid;

b) salariaţii în a căror fa-
milie nu sînt alte persoane cu 
venit de sine stătător; 

c) salariaţii care au o mai 
mare vechime în muncă în 
unitatea respectivă; 

d) salariaţii care au suferit 
în unitatea respectivă un ac-
cident de muncă sau au con-
tractat o boală profesională;

e) salariaţii care îşi ridică 
calificarea în instituţiile de în-
văţămînt superior şi mediu de 
specialitate, fără scoatere din 
activitate; 

f) invalizii de război şi 
membrii familiilor militari-
lor căzuţi sau dispăruţi fără 
urmă; 

g) participanţii la acţiu-
nile de luptă pentru apărarea 
integrităţii teritoriale şi inde-

pendenţei Republicii Moldo-
va; 

h) inventatorii; 
i) persoanele care s-au 

îmbolnăvit sau au suferit de 
boală actinică şi de alte boli 
provocate de radiaţie în urma 
avariei de la Cernobîl; 

j) invalizii în privinţa că-
rora este stabilit raportul de 
cauzalitate dintre survenirea 
invalidităţii şi avaria de la 
C.A.E. Cernobîl, participan-
ţii la lichidarea consecinţelor 
avariei de la C.A.E. Cernobîl 
în zona de înstrăinare în anii 
1986-1990; 

k) salariaţii care au mai 
multe stimulări pentru succe-
se în muncă şi nu au sancţiuni 
disciplinare; 

 l) salariaţii cărora le-au 
rămas cel mult 2 ani pînă la 
stabilirea pensiei pentru limi-
tă de vîrstă.

 În cazul cînd unele per-
soane menţionate corespund 
cîtorva criterii, dreptul prefe-
renţial de a fi lăsate la lucru 
aparţine persoanelor care co-
respund mai multor criterii 
în comparaţie cu celelalte 
persoane. În caz de egalitate 
a numărului de criterii, drep-
tul preferenţial aparţine per-
soanei care are o vechime în 
muncă mai mare la unitatea 
respectivă.  

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 2010,  nr. 46(353)

&

În conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 105-XV 
din 13 martie 2003 privind 
protecţia consumatorilor Gu-
vernul Republicii Moldova 
prin Hotărîrea nr. 1141 din 
4 octombrie 2006 a stabilit 
că unităţile de comerţ şi pre-
stări servicii populaţiei vor 
înregistra pretenţiile şi re-
clamaţiile consumatorilor în 
Registrul de reclamaţii, fiind 

aprobat Regulamentul cu pri-
vire la modul de gestionare a 
Registrului de reclamaţii. 

Regulamentul  stabileş-
te modul de înregistrare în 
Registrul de reclamaţii a 
pretenţiilor şi reclamaţiilor 
consumatorilor, apărute după 
efectuarea actului de cumpă-
rare sau prestării serviciului, 
şi de ţinere a acestuia de către 
agenţii economici care des-
făşoară activitate de comerţ 
cu amănuntul sau prestează 
servicii populaţiei (reţeaua 
staţionară de comerţ cu amă-
nuntul, alimentaţie publică, 

Registrul de reclamaţii
farmacii, ateliere de reparaţii, 
frizerii etc., în continuare - 
unităţi, deţinători de patentă), 
indiferent de tipul de propri-
etate şi forma de organizare 
juridică, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  Sesi-
zările şi reclamaţiile consu-
matorilor se înscriu în Regis-
trul de reclamaţii, care este 
eliberat contra plată de către 
Întreprinderea de Stat Editu-

ra de Imprimate ,,Statistica” 
şi de reprezentanţii ei de pe 
lîngă direcţiile şi secţiile te-
ritoriale de statistică, şnuruit 
şi autentificat prin aplicarea 
ştampilei şi semnăturii re-
prezentantului autorităţii ad-
ministraţiei publice locale. 
Unităţile menţionate ţin în 
mod obligatoriu Registrul de 
reclamaţii de forma stabilită 
într-un loc vizibil şi accesi-
bil pentru consumatori, iar la 
unităţile mari de alimentaţie 
publică - în toate sălile de de-
servire.

Registrul de reclamaţii se 

înmînează consumatorului de 
regulă la prezentarea bonului 
de casă, iar în cazul procurării 
de la deţinătorul de patentă - 
a unui document ce confirmă 
actul de cumpărare în formă 
liberă, care indică numărul 
patentei şi numele deţinăto-
rului, preţul mărfii procurate 
sau serviciului prestat şi data. 
În unităţile de comerţ cu auto-
servire Registrul de reclama-

ţii este ţinut la fieca-
re etaj, în locul unde 
se achită plata pen-
tru cumpărături. În 
unităţile de prestări 
servicii amplasate în 
edificii cu mai multe 
niveluri Registrul de 
reclamaţii este ţinut 
la fiecare etaj, iar în 
pavilioane şi gherete 
se expune la un loc 
vizibil.

C o n d u c ă t o r u l 
(patronul) unităţii 
este obligat, în ter-
men de două zile, să 
examineze reclama-
ţiile înscrise în Re-
gistrul de reclamaţii 
şi să ia măsurile ne-
cesare. Conducăto-
rul (patronul) face pe 
versoul reclamaţiei 
o notă despre măsu-
rile întreprinse şi, în 
termen de cinci zile, 
trimite, în mod obli-
gatoriu, un răspuns 

în scris consumatorului re-
clamant la adresa şi/sau tele-
fonul indicate. În cazul lipsei 
acestor informaţii de contact, 
reclamaţia nu se ia în consi-
derare.

Copiile răspunsurilor ex-
pediate consumatorilor se 
păstrează la administraţia 
unităţii, într-o mapă specială, 
pînă la sfîrşitul anului în curs.  
Persoanele din cadrul auto-
rităţii administraţiei publice 
locale responsabile de regle-
mentarea activităţii unităţii 
respective exercită controlul 
asupra corectitudinii ţinerii 

Registrelor de reclamaţii la 
toate unităţile din teritoriul 
gestionat. Rezultatele contro-
lului şi propunerile privind 
gestionarea registrelor sînt 
consemnate într-un proces-
verbal sau fixate în actul de 
control.

În cazul depunerii de că-
tre consumator a reclamaţiei 
cu privire la neconformitatea 
produselor (serviciilor) sau la 
preschimbarea lor, termenul 
şi modul de soluţionare sînt 
prevăzute în Legea privind 
protecţia consumatorilor (cel 
mult 14 zile calendaristice 
de la data depunerii reclama-
ţiei) sau în contract. În cazul 
în care pentru întreprinde-
rea măsurilor de lichidare a 
neajunsurilor depistate de 
consumatorul reclamant sau 
realizarea propunerilor sînt 
necesare mai mult de 5 zile, 
conducătorul unităţii stabi-
leşte termenul necesar (dar 
nu mai mult de 14 zile) şi 
face în condică nota respec-
tivă. 

Se interzice scoaterea 
Registrului de reclamaţii din 
incinta unităţii.  Registrul de 
reclamaţii este un document 
de strictă evidenţă şi nu poate 
fi anulat pînă la completarea 
lui integrală. După comple-
tare el se păstrează în cadrul 
unităţii un an de zile, apoi se 
anulează în temeiul actului 
de lichidare.  În cazul în care 
nu este completat integral în 
decursul anului, Registrul ră-
mîne în vigoare pentru anul 
următor. 

Vînzătorii şi prestatorii de 
servicii vinovaţi de încălca-
rea modului stabilit de ţinere 
a Registrului de reclamaţii, 
precum şi de refuzul de a-l 
prezenta la prima cerere a 
consumatorului, care a pre-
zentat bonul de casă sau alt 
document ce confirmă actul 
de cumpărare sau serviciul 
prestat, sînt traşi la răspunde-
re administrativă, în condiţii-
le legii.

Preţul de import al gazelor naturale pentru Republica Mol-
dova va creşte, în primul trimestru al anului 2011, pînă la 290-
310 dolari per mia de metri cubi, a anunţat preşedintele SA 
„Moldovagaz”, Aleksandr Gusev. 

Potrivit condiţiilor acordului pe anii 2007-2011 de livrare 
a gazelor ruseşti către Republica Moldova, cu începere de 
la 1 ianuarie 2011, „Gazprom” nu va mai aplica coeficientul 
de reducere la formarea preţului de import al gazelor pentru 
Moldova. 

În anul 2010, coeficientul de discount pentru Republica 
Moldova este de 0,9, ceea ce înseamnă că Moldova plăteşte un 
preţ de 90 la sută din media europeană. În anul 2009, s-a aplicat 
un coeficient de 0,8, în 2008 - 0,75. De la 1 ianuarie, Republica 
Moldova va procura gaze naturale de la „Gazprom” la nivelul 
preţului mediu european. 

În trimestrul I al anului 2010, preţul de procurare a gazelor 

După anul nou Moldova va plăti 290-310 USD pentru gazele din Rusia
naturale a fost de 232 USD pentru mia de metri cubi, în tri-
mestrul II - 252 USD pentru 1000 de metri cubi, în trimestrul 
III - 260 USD, iar media anului 2010 a fost estimată de ANRE 
la 248-249 USD pentru 1000 de metri cubi. Republica Moldova 
importă în trimestrul IV gaze naturale la un preţ contractual de 
263,63 de dolari SUA. 

Potrivit prognozei BNM, lansată anterior, în primul tri-
mestru al anului 2011, vom avea un preţ de circa 310 USD 
pentru mia de metri cubi, iar în trimestrul IV preţul gazelor 
importate de Republica Moldova de la „Gazprom” ar putea 
ajunge la 330-340 USD pentru o mie de metri cubi.

Datoriile Republicii Moldova faţă de Gazprom, luînd în cal-
cul şi restanţele părţii transnistrene, inclusiv penalităţile, consti-
tuie 2,15 miliarde de dolari. Din această sumă, datoria consu-
matorilor de pe malul drept al Nistrului este de 350 milioane de 
dolari, inclusiv 75 de milioane consumul din anul curent.

„Mesajul deschis al Consiliului Europei de a 
încuraja procesul de construire a unui stat de drept, 
bazat pe valori europene, de a promova reforme-
le democratice reprezintă o dovadă de susţinere a 
cetăţenilor Republicii Moldova”. Declaraţia apar-
ţine preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, 
preşedinte interimar al Republicii Moldova, fiind 
lansată în cadrul unei discuţii telefonice cu secre-
tarul general al Consiliului Europei Thorbjørn  
Jagland. 

Secretarul general al Consiliului Europei a sa-
lutat votul cetăţenilor Republicii Moldova, care au 
optat pentru valori şi standarde europene, pentru de-
mocraţie şi bunăstare. Thorbjørn Jagland l-a felicitat 
pe preşedintele Mihai Ghimpu pentru rezultatul ob-
ţinut în alegeri de partidele de orientare democratică, 
dorind succes în procesul de negocieri postelectorale 
pentru constituirea unei alianţe de guvernare de ori-
entare pro-europeană. Totodată, secretarul general al 
Consiliului Europei a reiterat necesitatea continuării 

reformelor democratice în Republica Moldova în ve-
derea realizării obiectivului de integrare europeană. 

Mihai Ghimpu a exprimat gratitudine pentru 
sprijinul constant şi consecvent al Consiliului Euro-
pei pentru Republica Moldova, precizînd, că rezul-
tatele alegerilor din 28 noiembrie confirmă faptul 
că cetăţenii Republicii Moldova îşi doresc integra-
rea europeană cît mai rapidă. „Opţiunea noastră 
şi a celor peste 60% din alegători este pro-Alianţa 
pentru Integrare Europeană. Ne dorim continuarea 

reformelor democratice iniţiate după 29 iulie 2009 
ca urmare a actului de guvernare, iar aceasta ar 
constitui un avantaj pentru toţi cetăţenii Republicii 
Moldova, care îşi doresc un viitor european. La ale-
gerile din 28 noiembrie cetăţenii au optat pentru o 
putere democratică, pro-europeană. De acest lucru 
sînt obligaţi să ţină cont reprezentanţii partidelor 
democratice parlamentare atunci cînd vor constitui 
alianţa de guvernare”, a menţionat preşedintele Mi-
hai Ghimpu.

Preşedintele Mihai Ghimpu a avut o discuţie telefonică  cu secretarul general al Consiliului Europei Thorbjorn Jagland
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului CCG a Garajelor nr. 11, cu 
sediul în Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13, pentru data de 22 
decembrie 2009, ora 8.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă in-
tentată de SA „Mecon” privind încasarea datoriei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „August”, Chişinău, 
pentru data de 20 decembrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît 
la examinarea cauzei civile intentată de SA „Basarabia Nord” 
privind încasarea a 16 414,49 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului APLP 50/33 COOP, pen-
tru data de 25 ianuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile intentată de SA „Termocom” privind 
încasarea a 70 926,42 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
Schiţco Liliana, pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 10.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA „Enteh”, Chişi-
nău privind încasarea sumei de 1678, 97 lei.

Judecător  N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Ceres-Iug”, cu sediul în Chişinău, 
str. Sarmizegetusa nr. 18/3, pentru data de 1 februarie 2011, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
„BIComplex” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Luxprint” SRL, pentru data de 22 
februarie 2011, ora 10.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de SA „Investprivatbank”.

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 „Cleonila”, cu sediul în Chişinău, 
str. Ginta Latină nr. 21/4, pentru data de 23 februarie 2011, ora 
8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
„Ivaro” privind încasarea sumei de 4167 lei.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ivanov Ion Vasile, pentru data de 24 decembrie 2010, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Mihalaş Olga privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

Judecător   Luibovi Brînza

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-

lor: Arachelian Joric, Arachelian Alla, Sandul Olga, Sandul 
Victor, Arachelian Gheorghe, pentru data de 25 ianuarie 2011, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Sandul 
Evgheni, Sandul Alla privind recunoaşterea nulităţii domici-
liului.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu prevederile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.         
Petcov Petru Vasile, pentru data de 15 decembrie 2010, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4158/2010 intentată de 
Petcov Vera privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu prevederile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.        
Scobioală Liviu, pentru data de 27 decembrie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 4ER-39/2010 intentată de SA „Mol-
dincombank” BC privind asigurarea exercitării hotărîrii. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu prevederile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.          
Acseonova Natalia, pentru data de 27 decembrie 2010, ora 
8.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3510/2010 intentată de 
Iancovscaia Valentina privind încasarea datoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Parasciuc Andrei, Parasciuc Marina, Beleaev Natalia, 
Umaneţ Raisa, Creţu Adrian, Bogdan-Cibotaru Sorin, pentru 
data de 27 ianuarie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 607) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
Rusu Nina, Ciobanu Radu către Ciobanu Ion şi persoanele sus 
numite privind anularea contractelor de donaţie a duplicatului 
şi a contractelor vînzare-cumpărare. 

Judecător  Mihai Diaconu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Untilă Vitalie Petru şi reprezentantului DPDC al raionu-
lui Străşeni, pentru data de 23 decembrie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă intentată de Gheorghiţa Viorica privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciobotariov Ion Ion, pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Pastuşac Elena privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Evjetschih Lidia 
Ivan, pentru data de 26 ianuarie 2011, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de APLP 52/216 privind încasarea datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bogdan Ion, pentru data de 4 februarie 2011, ora 13.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Bogdan Elena privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător  Veronica Negru

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezenta-

rea cet. Daraban Mihail, domiciliat: com. Bubuieci, str. M.                    
Eminescu nr. 4-A, pentru data de 27 decembrie 2010, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Daraban 
Ludmila privind recunoaşterea proprietate comună şi partaj.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate 
cu prevederile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.        
Mihailov Andrei, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Gultur Vadim privind înca-
sarea prejudiciului moral.

Judecător  Maria Ţurcan
www

 Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Sasu Oleg, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Cahul, str. Horilor nr. 14, apt. 
37, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 213) în calitate de pî-
rît pe dosarul 2-1765/2010 intentat de Echim Liudmila privind 
desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător  Ion Cotea 

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

 

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire 

la Procuratură şi Regulamentul privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior 
al Procurorilor comunică că, la şedinţa din 30.11.2010 
a fost anunţat concursul pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de: procuror în procuratura raionului Sîngerei, 
procuror în procuratura raionului Drochia (Hotărîrea 
CSP nr.2-3d-442/10) şi procuror al raionului Hînceşti 
(Hotărîrea CSP nr.2-3d-434/10).

Cererile de participare la concurs se depun la se-
cretariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. 
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, 
tel.: 22-80-64, 22-14-44) pînă la 03.01.2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, e-mail: i.virlan@procuratura.md.

Cele 56 de state ale Orga-
nizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, reunite 
la Summitul din Kazahstan, 
nu au reuşit să adopte un 
plan de acţiune pentru întă-
rirea acestei instituţii din ca-
uza unor dezacorduri asupra 
conflictului din ex-URSS, 
mai ales dosarul Georgiei.

Preşedintele kazah Nur-
sultan Nazarbaev a anunţat 
după o întîrziere de 11 ore 
adoptarea unei „Declaraţii 
de la Astana” ce „reafirmă” 
principiile OSCE, o organi-
zaţie fondată în 1973, în plin 
război rece, pentru a dez-
volta încrederea şi a preveni 
conflictele între blocuri.

Primul Summit al OSCE după 11 ani s-a terminat fără un compromis real 
Reprezentanţi ai Uniunii 

Europene, Canadei şi Sta-
telor Unite au citit apoi de-
claraţii explicative în care 
evidenţiază că chestiunea in-
tegrităţii teritoriale a Geor-
giei şi a Republicii Moldova 
precum şi un conflict azero-
armean au împiedicat adop-
tarea unui document mai 
ambiţios.

„Este regretabil că nu 
a fost posibil să se cadă de 
acord asupra planului de ac-
ţiune”, a declarat reprezen-
tanta UE, al cărei nume nu a 
fost precizat.

Ea a subliniat, citată de 
AFP, că UE continuă să re-
cunoască „suveranitatea 

şi integritatea teritorială a 
Georgiei”, unul dintre do-
sarele spinoase ale acestui 
Summit de la Astana, capita-
la kazahă.

Rusia a avertizat că ea se 
va opune oricărui document 
ce recunoaşte integritatea 
teritoriului Georgiei, în timp 
ce Moscova a recunoscut in-
dependenţa a două regiuni 
rebele georgiene în urma 
războiului din august 2008.

Ţările occidentale au re-
gretat de asemenea absen-
ţa unui compromis asupra 
Transnistriei, regiune sepa-
ratistă prorusă în Republica 
Moldova susţinută de Mos-
cova. În final, ele au rele-

vat lipsa de progrese asupra 
conflictului opunînd Erevan 
şi Baku în jurul regiunii Na-
gorno-Karabah.

Reprezentantul Rusiei 
a estimat la rîndul său că 
ţara sa nu este responsabilă 
de acest eşec. El a precizat 
că Moscova „a făcut totul” 
pentru ca un consens să in-
tervină dar că „abordarea 
ideologică” a unor state a 
condamnat proiectul.

OSCE a fost „ostatica” 
poziţiilor anumitor ţări, a 
adăugat el, o referinţă de-
abia voalată adresată Geor-
giei, Republicii Moldova şi 
susţinătorilor lor occidentali, 
notează AFP.

Mai multe surse occi-
dentale au indicat că adop-
tarea planului de acţiune era 
ameninţată, deşi toate ţările 
au afirmat că doreau să re-
lanseze această organizaţie 
transatlantică şi eurasiatică 
în pierdere de viteză.

Funcţionarea OSCE pre-
vede ca toate documentele 
să fie adoptate prin consens, 
deşi o singură ţară poate blo-
ca orice decizie.

Acest eşec umbreşte suc-
cesul diplomatic al Kaza-
hstanului care a fost prima 
ţară ce a reuşit să reunească 
la cel mai înalt nivel aceas-
tă organizaţie după 1999. 
El este de asemenea cel mai 

important eveniment politi-
co-diplomatic organizat vre-
odată în Asia Centrală.

Acest summit a avut de 
asemenea critici, mai ales 
de către un ONG de apăra-
re a drepturilor omului, ce 
denunţă bilanţul democratic 
puţin strălucit al fostei repu-
blici sovietice, unul dintre 
domeniile de competenţă a 
OSCE.

Kazahstanul nu a ţinut 
niciodată alegeri libere, po-
trivit OSCE, doar partidul 
preşedintelui este reprezen-
tat în Parlament şi Nazarba-
ev deţine puteri şi imunitate 
perpetue.
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Gheorghe SCUTELNIC, 
preşedinte CA Bălţi – 50 de ani

Mult stimate domnule Gheorghe Scutelnic,
Cu deosebite sentimente vă adresăm cele 

mai calde felicitări cu prilejul jubileului  de 50 
de ani.

Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţe-
lepciunea pe care o vădiţi, prin responsabilita-
tea fără egal de care daţi dovadă în nobila acti-
vitate ce o desfăşuraţi aţi cîştigat incontestabil 
încrederea şi respectul tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă aniversa-
re cu un spirit al dreptăţii ireproşabil, hotărît şi 
devotat ideii de perfecţiune.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, 
succese, realizări şi bucurii pe măsura aştep-
tărolor. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Iurie Malanciuc, lector universitar, Fa-
cultatea de drept USM; Maria Moraru, vice-
preşedintele CA Economică; Viorica Caduc, 
judecător Briceni; Elena Dimina, preşedintele 
judecătoriei Vulcăneşti; Ira Polişciuc, judecă-
tor Leova; Cristina Cheptea, judecător Sînge-
rei; Andrei Neguriţa, preşedintele Judecători-
ei Ştefan Vodă; Nicolae Ocerednîi, judecător 
Bălţi; Dan Dubcoveţchi, judecător Slobozia; 
Ion Busuioc, preşedintele Judecătoriei Cen-
tru; Valeriu Ciuntu, judecător Criuleni; Ni-
chifor Corochii, judecător Edineţ; Serghei 
Dimitriu, judecător Botanica; Victor Ababii, 
procuror, şef secţie, Procuratura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

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

Agenţia de turism ,,Vector-Tur”  vă propune 
să petreceţi 3 zile de distracţii şi odihnă în Poiana 
Braşov – ski, snowbord, patinoar, săniuş, excursii 
la castelele Peleş, Pelişor, Bran.

Cazarea vă este asigurată într-un hotel de 2 
stele, în centrul Braşovului, în apropierea mun-
telui Tampa, clubului de noapte „Lack & Silver” 
(discotecă, bowling, billiard), restaurantului „Ba-
kabi” (singurul local din Braşov unde servirea se 
face cu ajutorul sabiei Bakabi).

Preţul pachetului e de la 60 de euro pentru o 
persoană.

Pachetul include: 
- transport tur-retur;
- transport la pîrtie şi excursii;
- cazare;
- asigurare medicală.
 Preţul pachetului nu include:
- preţul biletului la teleferic;
- preţul biletului la excursie (la dorinţă).
Studenţii cu vîrsta de pînă la 23 de ani şi elevii de pînă la 18 ani sînt scutiţi de extrasul contului bancar de 500 

de euro.
Depunerea actelor se va efectua pînă pe 10 decembrie.
Relaţii la telefoanele: 716474, 068346865, 079325555.

BUCOVEL (Ucraina) 
Perioada  28.12.10-12.01.11
Pachet servicii:  6 zile/5 nopţi – hotelul „Gorgany”  de 4 

stele:
362 de euro /persoană DBL - standard;
420 de euro/persoană DBL - lux.
Pachet servicii: 7 zile/6 nopţi – hotelul „Gorgany” de 4 

stele:
395 de euro/persoană DBL - standard;
475 de  euro/persoană DBL - lux.
Pachetul include: cazarea, micul dejun, asigurarea medi-

cală.
Recomandăm pentru tururi individuale, de familii şi cor-

porative.
Din  02.01.11 – pachet servicii: 3 zile/2 nopţi – hotelul 

„Gorgany”:

100 de euro/persoană DBL - standard.
Pachetul include: transport tur-retur, cazare, micul dejun, 

asigurarea medicală, excursii şi transport la pîrtie.
Calculele ofertei sînt efectuate pentru grup de 46 de  per-

soane.
Recomandăm pentru studenţi şi elevi.

ROMÂNIA
Crăciunul în vila „Ecotur” de 4 stele, din Ceahlău
Perioada 24.12.2010-27.12.2010 şi 06.01.2011-09.01.2011
Pachet servicii: 4 zile/3 nopţi:
185 de euro/persoană.
Pachetul include: cazare în camera DBL, micul dejun, 2 

cine, cina festivă de Crăciun, program de colinde susţinut 
de copiii din zonă.

Tururi  individuale sau corporative, la dorinţa solicitanţi-
lor. Firma turistică perfectează actele de obţinere a vizei.

Revelionul – 2011 în vila „Ecotur” de 4 stele din Cea-
hlău

Perioada 30.12.2010-02.01.2011 (perioada se poate mo-
difica la solicitarea clientului)

Pachet servicii: 4 zile/3 nopţi:
Preţ pachet:
- cazare în camera DBL de 4 stele - 260 de euro/per-

soană;
- cazare în camera DBL de 3 stele - 240 de euro/per-

soană.
Pachetul include: cazarea, micul dejun, 2 cine, cina fes-

tivă de Revelion, program de colinde şi urări susţinut de 
grupurile de copii din zonă.

Tururi  individuale sau corporative la dorinţa solicitanţi-
lor. Firma turistică perfectează actele de obţinere a vizei.

Deţinuţii unui penitenciar îşi fac 
televiziune proprie

Deţinuţii din Timişoara, România vor avea în curînd pro-
pria televiziune. Vor realiza şi vor prezenta ştiri, emisiuni de 
divertisment, cu şi despre deţinuţi. Deja au un studio care e în 
curs de amenajare, iar acum pun la punct grila de programe.

Televiziunea se va numi PS 7, pentru că penitenciarul din 
Timişoara se află pe strada Popa Şapcă, la numărul 7. Iniţia-
torii proiectului sînt doi tineri deţinuţi. Unul dintre ei, om de 
afaceri, condamnat pentru înşelăciune. Celălalt — un fost tra-
ficant de droguri.

Ideea deţinuţilor a fost primită cu interes de conducerea 
penitenciarului. Echipa PS 7 a obţinut deja, din sponsorizări, 
cîteva echipamente. PS 7 va putea fi recepţionat în toate celu-
lele penitenciarului din Timişoara.

Poziţia fetală. 
– persoanele care 
dorm în această po-
ziţie sînt la început 
închişi şi foarte reci, 
însă cînd ajungi să le 
cunosc devin foarte 
calde şi deschise.

Poziţia „buş-
tean”.– aceşti oa-
meni sînt foarte soci-
abili, cu un cerc larg 
de prieteni.

Poziţia pe spate, 
cu mîinile pe lîngă 
corp, determină o 
personalitate conser-
vatoare, rezervată.

Pe burtă: cei care 
dorm pe burtă sînt 

adesea foarte dis-
tractivi, mereu în 
centrul atenţiei şi 
sufletul petrecerilor 
la care fac act de 
prezenţă.

Pe spate, cu mîi-
nile deasupra capu-
lui: cei care preferă 
să se odihnească în 
poziţia aceasta sînt 
consideraţi ascultă-
tori foarte buni.

Lumina 
soarelui 

te trezeşte
Soldaţii  bri-

tanici au fost pri-

mii din lume care au găsit 
o metodă prin care să stea 
treji pînă la 36 de ore. Cînd 
oboseau foarte tare, aceştia 
îşi puneau la ochi o pereche 
specială de ochelari care imi-
ta razele solare şi se trezeau.

Oamenii de ştiinţă au aflat 
că un om care nu se odihneş-
te moare înaintea unuia care 
nu se hrăneşte: în două săp-
tămîni poţi muri de foame, şi 
doar 10 zile fără somn te pot 
ucide.

Potrivit ultimelor studii, 
la cinci minute după ce te-ai 
trezit din somn, ai uitat pe ju-
mătate ce ai  visat. În 10 mi-
nute, 90% din visele de peste 
noapte se şterg din memorie.
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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.

Divert is
Aniversări

,,VECTOR-TUR”  VĂ  PROPUNE  URMĂTOARELE  OFERTE  PENTRU 
SĂRBĂTORILE  DE  IARNĂ:

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Puteţi petrece un REVELION  exotic 
în  EGIPT, TAILANDA, BULGARIA, ITALIA, AUSTRIA, GRECIA!

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

Poziţiile în timpul somnului îţi pot determina personalitatea


