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Săptămînal juridic

Consiliul Superior al 
Magistraturii are o 
nouă componenţă

Poliţia trebuie 
sa fie 
depolitizată! 

(Grigore C. Moisil)

Privită ca o societate cu 
vădite aspiraţii democratice 
în care edificarea  statului de 
drept, respectarea drepturilor  
şi libertăţilor fundamentale 
ale omului se doresc  a fi in-
dispensabilităţi, acestea fiind 
înterdependente cu sistemul 
de justiţie, studiile efectuate 
în această direcţie relevă fap-
tul că la capitolele respective,  
pe lîngă succesele obţinute, 
Republica Moldova încă mai 
înregistrează anumite restan-
ţe.

Mai mult de jumătate din 
locuitorii Moldovei  nu se 
simt în siguranţă  mergînd 
noaptea pe stradă şi o pătrime 
nu se simt în siguranţă în ca-
sele lor în timpul nopţii. Mai 
puţin de o treime din popula-
ţia Moldovei crede că perfor-
manţele sistemului de justiţie 
penală sînt  satisfăcătoare. 
Acestea sînt doar cîteva din 
constatările raportului „Per-
formanţele justiţiei penale 
prin prisma drepturilor omu-
lui.”, lansat recent de către 
Fundaţia Soros-Moldova în 
cadrul unei mese rotunde.

La eveniment au partici-
pat reprezentanţi ai Parlamen-
tului, Guvernului, judecători,  
procurori, avocaţi, membri ai 
mediului academic, ai socie-

tăţii civile, precum şi experţi 
din străinătate. 

Scopul raportului este 
de a determina în ce măsură 

justiţia penală din Republica 
Moldova  a reuşit să se trans-
forme timp de aproape două 
decenii de la obţinerea inde-
pendenţei pentru a asigura 
reflectarea valorilor  demo-

cratice  şi drepturilor omului 
atît în normele legale, cît şi în 
practica cotidiană. 

Potrivit specialiştilor în 

domeniu, această cercetare 
este o premieră pentru  ţara 
noastră  şi analizează  modi-
ficările legislative operate pe 
parcurs, statisticile oficiale, 
rapoartele disponibile, pre-

cum şi opiniile reprezentanţi-
lor sistemului şi ale populaţi-
ei vizavi de justiţia penală.

Raportul  constată că  

pînă la moment sistemul mol-
dovenesc de justiţie penală a 
eşuat în tentativa de a realiza 
priorităţile şi obiectivele în 
conformitate cu principiile 
democratice bazate  pe res-

pectarea drepturilor  omului. 
Acest sistem este încă tribu-
tar multor obiceiuri şi practici 
ale trecutului pe fundalul unui 

număr de  probleme  noi de-
clanşate de rigorile timpului. 

De asemenea, studiul 
relevă că, spre deosebire de 
alte state în care percepţia 
cetăţenilor despre instituţiile 
de justiţie penală se îmbună-
tăţeşte contactînd cu acestea, 
la noi însă, după ce oamenii 
intră în contact cu repre-
zentanţii acestui sistem fie 

La Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
a avut loc prima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru imple-
mentarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova - NATO (IPAP) în noua componenţă. 

În calitatea sa de Preşedinte al Comisiei, dl Iurie Leancă, 
viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, a făcut o evaluare de sinteză a situaţiei actuale pri-
vind implementarea Planului care prevede reformarea şi mo-
dernizarea sectorului de securitate şi apărare, aprofundarea 
cooperării cu structurile şi instituţiile europene şi euro-atlan-
tice, promovarea reformelor democratice în diferite domenii, 
consolidarea controlului democratic al forţelor armate ş.a. 
Ministrul a constatat că, din păcate, pînă în prezent mai mult 
a fost mimată realizarea Planului. Această abordare confuză a 
adus prejudicii imaginii Republicii Moldova ca partener pre-
dictibil şi demn de încredere al Alianţei. Vorbind despre co-
operarea ţării noastre cu NATO, el a remarcat că în societate 
sînt perpetuate anumite stereotipuri despre această organiza-

ţie, alimentate şi de lipsa unor surse de informaţie veridică şi 
imparţială despre valorile şi scopurile Alianţei Nord-Atlanti-
ce. Dl Iurie Leancă a concluzionat că situaţia poate fi redre-
sată doar printr-un efort conjugat şi perseverent al instituţiilor 
relevante şi şi-a exprimat convingerea că noua componenţă a 
Comisiei naţionale va putea realiza acest obiectiv.

În cadrul discuţiilor, au fost evaluate restanţele existente 
în realizarea IPAP pentru 2007 -2009 şi discutate acţiunile ce 
urmează a fi întreprinse pentru depăşirea lor. Astfel, un su-
biect al agendei reuniunii l-a constituit necesitatea adoptării 
urgente a cadrului normativ în domeniul securităţii, în speci-
al, a Strategiilor securităţii naţionale, militare naţionale şi de 
informare în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Totodată, a fost abordată necesitatea actualizării şi racor-
dării IPAP la priorităţile şi necesităţile cooperării ţării noastre 
cu NATO. În acest sens, obiectivul principal al noului IPAP 
este de a finaliza reforma sectorului de securitate şi apărare în 
conformitate cu standardele euro-atlantice.

în calitate de victimă, fie în 
calitate de martor sau bănu-
it, percepţia se înrăutăţeşte. 
Prin aceasta se explică de 
ce în condiţiile în care nive-
lul de frică a populaţiei este 
mare sprijinul public pentru 
finanţarea suplimentară a 
sistemului de justiţie penală  
este mic. „Este extrem de 
îngrijorător faptul că moldo-
venii acordă o prioritate atît 
de mică cheltuielilor publice 
pentru sistemul de justiţie 
penală. Populaţia a acordat 
o prioritate mai mare chiar 
şi cheltuielilor pentru sport 
decît celor pentru poliţie. 
Acest lucru demonstrează 
că oamenii nu sînt convinşi 
că mai multe resurse alocate 
vor îmbunătăţi performanţe-
le poliţiei”,  a spus Jean Red-
path, expert internaţional în 
domeniul justiţiei penale.

Unul din motivele care 
determină  aprecierea nega-
tivă dată sistemului de justi-
ţie penală de către populaţie 
poate fi  considerată tendin-
ţa  continuă a protagonişti-
lor sistemului respectiv de a 
pune accentul pe indicatorii 
de performanţă numerici în 
detrimentul calităţii. Totoda-
tă, indicatorii de performanţă 
proprii unei instituţii pot fi în 
conflict cu indicatorii altei in-
stituţii, iar de aici pornesc un 
şir de alte neclarităţi. 

(Continuare în p. 3)
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Începe ziua cu DREPTUL!

Reformarea justiţiei penale – o necesitate 

Planul individual de acţiuni 
al parteneriatului RM-NATO în noua componenţă  
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Flashu

Marţi, 1 decembrie a fost 
semnat decretul privind for-
marea comisiei pentru refor-
ma constituţională. Preşedin-
tele Parlamentului a declarat 
că reforma constituţio-
nală va avea loc indife-
rent dacă va fi sau nu 
ales preşedintele ţării 
pe 7 decembrie. 

„Nimic nu este 
veşnic, nicio lege, ni-
cio Constituţie, întru-
cît viaţa continuă şi ne 
arată ce este bun şi ce 
este rău. Această nor-
mă care a adus cîştig 
lui Vladimir Voronin 
în 2000 şi 2005, în 
2009 i-a jucat festa”, a 
declarat Mihai Ghim-
pu, preşedintele parla-
mentului, preşedintele 
interimar al RM.

Şeful interimar al 
statului Mihai Ghim-
pu a declarat că re-
forma constituţională 
va avea loc indiferent 
de faptul dacă Parla-
mentul va alege sau 
nu preşedintele ţării 
pe 7 decembrie. „Referen-
dumul va avea loc. Consti-
tuţia actuală de mult trebuia 
modificată. Acesta este asul 
din mînecă pe care-l am. 
Schimbarea mecanismului 
pentru a depăsi criza con-
stituţională care duce şi la 

Preşedintele interimar Mihai Ghimpu 
şi-a scos asul din mînecă

o criză politică nu pentru 
2009, pentru toată perioada, 
pentru viitorul nostru”, a 
subliniat Mihai Ghimpu. 

„Cine garantează că în 

cazul altor alegeri anticipate 
formaţiunile politice nu se 
vor confrunta cu aceeaşi pro-
blemă – dificultatea alegerii 
preşedintelui?”, se întreabă 
preşedintele interimar. 

Totodată, el crede că pre-
şedintele trebuie ales de către 

Parlament, prin votul majori-
tăţii simple, şi nu direct de că-
tre popor, aşa cum şi-ar dori 
Marian Lupu.

Printre membrii comisiei 
pentru refor-
ma constitu-
ţională sînt 
preşedintele 
Parlamentului 
Mihai Ghim-
pu, premierul 
Vlad Filat, 
p r i m - v i c e -
preşedintele 
Parlamentului 
Serafim Ure-
chean, minis-
trul Justiţiei 
A l e x a n d r u 
Tănase, şeful 
direcţiei Juri-
dice din cadrul 
A p a r a t u l u i 
Parlamentului 
Ion Creangă, 
vicepreşedin-
tele Legislati-
vului Alexan-
dru Stoiano-
glo, preşedin-
ţii fracţiunilor 

PLDM, PL şi PD, respectiv 
Mihai Godea, Ion Hadîrcă şi 
Marian Lupu, Procurorul Ge-
neral Valeriu Zubco, başcanul 
Găgăuziei Mihail Formuzal 
şi primarul capitalei Dorin 
Chirtoacă. 

De asemenea, Comisia in-

clude experţi în drept consti-
tuţional, judecători şi repre-
zentanţi ai societăţii civile, 
precum Igor Munteanu, Igor 
Boţan, Galina Bostan, Teodor 
Cîrnaţ şi Ştefan Urîtu. 

„Nu sînt reprezentanţi din 
partea PCRM. Au zis că tre-
buie să discute acest subiect 
la fracţiune şi în cazul în care 
decid să delege două persoa-
ne, decretul va fi modificat”, a 
specificat Mihai Ghimpu.

Anterior, Partidul Co-
muniştilor a declarat că este 
împotriva modificării Consti-
tuţiei, calificînd această ini-
ţiativă drept una direct pro-
porţională cu interesele poli-
tice ale partidelor din Alianţa 
pentru Integrare Europeană. 
„Nu există la momentul ac-
tual nicio premisă legală şi 
logică pentru a schimba legea 
supremă în stat”, a mentionat 
la 25 noiembrie Sergiu Sîrbu, 
reperzentant PCRM. 

Constituţia Republicii 
Moldova a fost adoptată pe 
29 iulie 1994. Aceasta a fost 
modificată în anul 2000, ast-
fel încît şeful statului nu mai 
este ales de popor, ci de către 
Parlament.

Constituţia poate fi modi-
ficată cu votul a 67 de depu-
taţi sau în urma unui referen-
dum naţional. 

S. C.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, a parti-
cipat recent la deschiderea conferinţei internaţionale cu gene-
ricul „Drepturile cetăţenilor asupra bunurilor imobile”, organi-
zată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

În discursul rostit cu această ocazie, Mihai Ghimpu a su-
bliniat ideea că crearea sistemului de cadastru al bunurilor 
imobiliare în baza standardelor europene este un pas important 
în alinierea Republicii Moldova la valorile democraţiei euro-
pene şi un efort de integrare în spaţiul sistemelor de drept şi al 
practicilor ţărilor din Uniunea Europeană. 

Preşedintele a menţionat că implementarea sistemului ca-
dastrului a intervenit în contextul schimbării mecanismelor şi 
instrumentelor caracteristice perioadei sovietice, devenite total 
neadecvate pentru Republica Moldova în parcursul ei ca stat 
democratic.

Acest important mecanism juridic ce asigură dreptul la pro-

Statul va sprijini eforturile menite să garanteze cetăţenilor 
dreptul la proprietate

prietate a fost implementat cu susţinerea activă a organismelor 
internaţionale şi a statelor cu o democraţie avansată. Mihai 
Ghimpu a salutat prezenţa la forum a reprezentanţilor Asoci-
aţiei Internaţionale de Dezvoltare, Asociaţiei Suedeze pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, a autorităţilor din Nor-
vegia, Elveţia şi din alte state, mulţumindu-le pentru contri-
buţia lor la crearea sistemului cadastral din republica noastră, 
ajustat la standarde internaţionale.

„Sper să beneficiem în continuare de asistenţă din partea 
organismelor internaţionale şi a statelor cu experienţă avan-
sată în domeniu”, a spus Preşedintele interimar al republicii, 
subliniind necesitatea extinderii cooperării internaţionale în 
acest domeniu. Mihai Ghimpu i-a asigurat pe cei prezenţi de 
sprijinul permanent din partea conducerii statului pentru efor-
turile de consolidare şi perfecţionare a sistemului cadastrului 
bunurilor imobiliare, menit să garanteze cetăţenilor unul din 
drepturile lor fundamentale.

„Europa nu vă uită, copii” 
Cei peste 300 de copii orfani de la centrul „Concordia 

Orăşelul Copiilor” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari, au fost 
vizitaţi de către Benita Ferrero Waldner, comisar european 
pentru relaţii externe şi politică de vecinătate, în dimineaţa 
zilei de vineri, 27 noiembrie. Oaspetele european a luat cu-
noştinţă de condiţiile de trai ale copiilor şi le-a adus cadouri. 

„Este o mare onoare pentru noi că aţi găsit timp să ne vi-
zitaţi. Copiii s-au pregătit să primească oaspeţi. Împreună cu 
educatorii ei se pregătesc pentru şcoală, împreună pregătesc 
masa, sărbătoresc zilele de naştere”, povestea Maia Filipen-
co, coordonator pedagogic la Orăşelul Copilăriei, în timpul 
excursiei Benitei Ferrero Waldner în una din casele în care 
locuiesc copiii. 

La ieşire, comisarul european a declarat că o naţiune tre-
buie să facă totul pentru copiii săi. „Orice ajutor este bineve-
nit pentru aceşti minunaţi copii. Trebuie să spun că, în primul 
rînd, am fost surprinsă să găsesc aceste case frumoase, copii 
îngrijiţi, m-a surpins curăţenia şi cÎt de mult învaţă copiii aici. 
Europa nu vă uită, copii”, le-a spus Benita Ferrero Waldner 
educatorilor şi copiilor. 

Tatiana Gherb, asistent de proiecte la Orăşelul Copiilor, a 
spus că lunar copiii sînt vizitaţi de către un oaspete sau doi, 
astfel încît ei sînt deprinşi cu oaspeţi şi îşi diversifică progra-
mul artistic pe care îl pregătesc anume pentru ei. 

Comisarul european a fost însoţită de către noul şef al 
delegaţiei Comsiei Europene la Chişinău, Dirk Schübel, şi de 
către Gunnar Wiegand, şeful Direcţiei pentru Europa de Est, 
Caucaz şi Asia Centrală a Comisiei Europene. 

Centrul „Concordia Orăşelul Copiilor” a fost deschis în 
satul Pîrîta în anul 2004. 

Benita Ferrero Waldner s-a aflat în R. Moldova în vizită 
oficială în perioada zilelor 26 şi 27 noiembrie.  

UE sprijină autorităţile moldoveneşti 
în implementarea reformelor 
Aflată în vizită de lucru la Bruxelles, delegaţia Republicii 

Moldova condusă de Natalia Gherman, viceministru al Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene, a participat la reuniu-
nea Troicii COPS UE-Moldova. 

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, agenda reuniunii a inclus aspecte privind abor-
darea evoluţiilor pe plan intern, dialogul cu UE, procesul 
de reglementare a problemei transnistrene şi cooperarea cu 
EUBAM. 

Reprezentanţii Uniunii Europene au apreciat acţiunile in-
treprinse de noul Guvern în vederea iniţierii realizării priori-
tăţilor programului de guvernare atît sub aspectul asigurării 
reformării instituţiilor statului, cît sub cel economico-soci-
al, un rol important revenindu-i asistenţei pe care UE o va 
acorda RM în volum sporit în timpul apropiat. Preşedinţia 
suedeză a dat asigurări privind determinarea UE de a sprijini 
direcţionat şi consecvent autorităţile moldoveneşti în imple-
mentarea durabilă a reformelor interne bazate pe principiile 
şi standardele europene. 

În viziunea RM, viitorul cadru legal de cooperare cu Uni-
unea Europeană în forma Acordului de Asociere trebuie să 
vizeze prioritar apropierea consolidată de UE prin redimensi-
onarea dialogului politic, formarea unei zone de liber schimb, 
extinderea colaborării sectoriale şi subordonarea contactelor 
în domeniul justiţiei şi afacerilor interne obiectivului libera-
lizării regimului de vize. Reglementarea problemei transnis-
trene prin participarea activă la negocierile în formatul 5+2 
şi susţinerea măsurilor de consolidare a încrederii reprezintă 
în egală măsură o prioritate a cooperarii UE cu Republica 
Moldova. 

În contextul participării la reuniunea Troicii COPS, dna 
N. Gherman a avut întrevederi cu reprezentanţii Preşedinţiei 
suedeze în cadrul cărora au fost abordate şi liniile directorii 
pentru Consiliul de Cooperare RM-UE ce se va desfăşura la 
Bruxelles pînă la sfîrşitul anului curent.

A fost votat Acordul de recunoaştere 
reciprocă a diplomelor între guvernele 
Republicii Moldova şi României
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guver-

nul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de 
învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România, a 
fost votat în primă lectură, pe 27 noiembrie, în cadrul şe-
dinţei plenare a Parlamentului cu votul absolutei majorităţi 
a deputaţilor.

Potrivit ministrului Educaţiei, Leonid Bujor, acest acord 
reprezintă un proiect de iniţiativă care se înscrie perfect în 
schimbarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi România 
şi este un prim pas în ceea ce priveşte scopul prioritar al Gu-
vernului, şi anume recunoaşterea diplomelor peste hotare, 
inclusiv în Uniunea Europeană.

Menţionăm că prezentul Acord va intra în vigoare după ce 
va fi votat în lectura a doua.

Procuratura Generală

În ziua de 30 noiembrie 
2009, dl Valeriu Zubco, Pro-
curorul General, a avut o 
întîlnire cu  Excelenţa Sa, dl 
Ahmet Ferit Ülker, Ambasa-
dor Extraordinar şi Plenipo-
tenţiar al Republicii Turcia 
în Republica Moldova. 

În cadrul întrevederii, cei 
doi demnitari au analizat sta-
diul cooperării bilaterale în-
tre cele două ţări şi au avut 
un schimb de opinii cu privi-
re la evoluţia relaţiilor tradi-
ţionale existente inclusiv în 
domeniul juridic.

O atenţie aparte în cadrul 

Extinderea cooperării moldo-turce la nivelul procuraturilor
de a sprijini acest sistem prin 
programe de asistenţă orga-
nizate împreună cu autorită-
ţile judiciare din Turcia.

Procurorul General, dl 
Valeriu Zubco, a exprimat 
disponibilitatea Procuraturii 
Republicii Moldova pentru 
aprofundarea relaţiilor bila-
terale, asigurînd, totodată, 
înaltul oaspete despre între-
prinderea măsurilor concrete 
în vederea urgentării institu-
irii unui plan de acţiuni care 
va stabili modul de conlucra-
re pe viitor şi amplificarea 
procesului de cooperare.

întîlnirii a fost acordată pro-
blemelor privind necesitatea 
intensificării şi diversificării 
formelor de cooperare interna-
ţională între organele procura-
turii şi alte organe de ocrotire 
a normelor de drept din ambe-
le state, în vederea acordării 
asistenţei juridice, cu precă-
dere la investigarea cazurilor 
de crimă organizată, trafic de 
fiinţe umane şi altele.

Domnul Ambasador a 
subliniat interesul pe care îl 
prezintă pentru ţara sa siste-
mul judiciar din Republica 
Moldova, precum şi dorinţa 

Dl Ambasador a precizat 
că relaţiile de cooperare mol-
do-turce se vor amplifica şi a 
solicitat înaintarea propune-
rilor pentru încheierea unor 
programe cu Procuratura 
Republicii Moldova care să 
sprijine procurorii în viitor.

În finalul acestei întreve-
deri, a fost discutată posibi-
litatea încheierii unui acord 
între Procuratura Generală 
a Republicii Moldova şi or-
ganul competent al Turciei 
în activitatea de acordare a 
asistenţei juridice internaţi-
onale. 
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Ministerul Justiţiei a organizat 
pe 28 noiembrie Adunarea Generală 
repetată a judecătorilor, în cadrul că-
reia au fost aleşi încă trei membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii 
din partea judecătorilor. 

În cadrul Adunării Generale a 
Judecătorilor, judecătorii au trebu-
it să aleagă 2 membri ai 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Însă din ca-
uza unei erori de calcul, 
pe care a depistat-o Ion 
Muruian, Preşedintele 
Curţii Supreme de Jus-
tiţie, în urma căreia s-a 
constatat că pe 31 octom-
brie Anatol Ţurcanu nu a 
obţinut numărul necesar 
de voturi pentru a fi ales 
membru al Curţii Superi-
oare de Justiţie. Pentru a 
corecta eroarea, judecă-
torii au decis invalidarea 
mandatului lui Anatol 
Ţurcanu, candidatura sa 
fiind inclusă încă o dată 
pentru vot. 

În cadrul Adunării Generale 
repetate au participat 363 de jude-
cători, iar pentru alegerea celor 3 
membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost înaintaţi  12 
judecători:

1. Anatol Ţurcanu
2. Nelea Budăi
3. Valentin Verejan
4. Nicolae Clima

5. Alexandru Gheorghieş
6. Dumitru Visterniceanu
7. Maria Ghervas
8. Ion Timofei
9. Cernei Ludmila
10.  Dina Rotarciuc
11.  Grigore Şişcanu
12.  Svetlana Caitas 

După primul tur au fost aleşi 2 
membri – Anatol Ţurcanu şi Dumi-
tru Visterniceanu,  iar în turul doi 
din cei 2 candidaţi – Dina Rotarciuc 
şi Nelea Budăi, a fost aleasă pentru 
funcţia de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii judecătoa-
rea Dina Rotarciuc. 

În urma modificărilor efectuate 
în Legea cu privire la Consiliul Su-

Consiliul Superior 
al Magistraturii are o nouă componenţă

Cît priveşte domeniul 
procuraturii  şi cel judecăto-
resc, raportul identifică şi aici 
un şir de probleme care vizea-
ză: mandatul procurorilor  ce 
include un şir de sarcini adi-
ţionale celei ce ţine strict de 
urmărirea penală şi supraîn-
cărcarea judecătorilor cu do-
sare. Ca rezultat, aceste lacu-
ne afectează serios calitatea 
înfăptuirii actului de justiţie 
pe segmentele respective.

Sistemul penitenciar, deşi 

a înregistrat anumite progre-
se  care vizează îmbunătă-
ţirea condiţiilor de detenţie, 
reabilitarea şi reintegrarea 
condamnaţilor mai constitu-
ie o provocare pentru justiţia 
penală moldovenească, se 

mai  arată în raport. Avocaţii 
sînt încă nevoiţi de multe ori 
să depună eforturi considera-
bile pentru  a li se recunoaş-
te calitatea de apărători ai 
drepturilor omului în cadrul 
sistemului respectiv. Reforma 
poliţiei, care poate fi consi-
derată cea mai  importantă 
componentă a sistemului, a 
fost constant neglijată în toată 
perioada de după declararea 
independenţei ţării.

Oricît de surprinzător ar 
părea,  raportul constată că 
niciunul dintre reprezentanţii 

sistemului care au fost inter-
vievaţi (ofiţeri de urmărire 
penală, procurori, judecări, 
lucrători ai sistemului  pe-
nitenciar, avocaţi etc.) nu a 
afirmat că ar avea încredere 
deplină în sistemul de justi-

Reformarea justiţiei penale – o necesitate 
(Continuare din p. 1) ţie penală în cazul în care ar 

fi victima unei infracţiuni sau 
s-ar afla în detenţie.  Factorii 
de decizie care au participat 
în calitate de respondenţi în 
cadrul elaborării cercetării au 
recunoscut lipsa unor politici 
penale comprehensive, deca-
lajul mare dintre prevederile 
politicilor şi realitatea coti-
diană, precum şi obiectivele 
conflictuale ale diferitor insti-
tuţii de justiţie penală.

Salutînd efortul depus 
de Fundaţia Soros-Moldova 
întru realizarea acestei cer-

cetări, Alexandru Tănase, 
ministrul Justiţiei  al Repu-
blicii Moldova,  a evidenţiat 
că „percepţia publică este cea 
care judecă şi cea care face să 
acţionăm într-un fel sau altul 
şi ar fi incorect să pasăm res-

ponsabilitatea pentru proasta 
funcţionare din sistemul de 
justiţie penală doar unei sin-
gure instituţii. Cred că este o 
problemă de sistem şi trebu-
ie abordată sistemic, şi acest 
fapt vizează reformarea tutu-
ror instituţiilor  ce contribuie 
la acest proces. 

Vreau să menţionez că 
acest raport se referă la peri-
oada de pînă la instalarea no-
ului guvern. Nu vreau să spun 
că lucrurile s-au schimbat 
fundamental, dar am preten-
ţia să cred că anumite progre-
se s-au  înregistrat şi în acest 
caz mă refer în mod special 
la contracararea fenomenului 
torturii”. 

Pe de altă parte, autorii 
studiului au mai evidenţiat 
că au rămas impresionaţi de 
angajamentul unor reprezen-

tanţi ai sistemului de justiţie 
penală cu care au discutat de 
a schimba lucrurile spre bine. 

La finalul prezentării ra-
portului au fos făcute un şir 
de recomandări menite să 
contribuie la îmbunătăţirea 
sistemului de justiţie penală 
şi la  creşterea încrederii po-
pulaţiei în el. Acestea vizează 
nevoia stringentă de  a reve-
dea metodele existente de 
colectare  a datelor statistice 
şi a inicatorilor în baza căora 
se măsoară performanţa  pro-
tagoniştilor justiţiei penale; 
reforma poliţiei care ar trebui 
să privească atît modificarea 
cadrului conceptual existent, 
cît şi felul de  a acţiona la faţa 
locului;  operarea reformelor 
în procuratură  care să asigu-
re urmărirea penală ca  unica 
sarcină de care este respon-

sabilă această instituţie; ori-
entarea  sistemului de justiţie 
penală către nevoile oameni-
lor, nu către nevoile statului.

Totodată, Victor Muntea-
nu, directorul Programului 
de Drept din cadrul Fundaţiei 
Soros-Moldova,  a specificat 
că „încrederea atît de scăzu-
tă a populaţiei în sistemul de 
justiţie penală este deopotrivă 
şocantă şi îngrijorătoare şi, 
prin urmare, impune o refor-
mare imediată a  sistemului. 
Însă acest sistem nu este în 
stare să funcţioneze eficient 
atîta timp cît încrederea din 
partea populaţiei lipseşte. 
Un sistem de justiţie penală 
nefuncţional pune în pericol 
implementarea reformelor 
importante  din domeniul ju-
ridic”.  

Irina BUREA

perior al Magistraturii, judecătorii 
aleşi de Adunarea Generală a Ju-
decătorilor sînt detaşaţi pe întreaga 
durată de exercitare a mandatului de 
membru al consiliului. 

Astfel, s-a format noua componen-
ţă a Consiliului Superior al magistra-
turii, care are 12 membri: 5 judecători 

– Nicolae Timofti, Nichifor Corochii, 
Anatol Ţurcanu, Dumitru Visterni-
ceanu şi Dina Rotarciuc, 4 profesori 
titulari numiţi de către Parlament – 
Alexandru Arseni, Boris Negru, Igor 
Dolea şi Vasile Creţu, şi 3 membri 
de drept – Ion Muruian, Preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie, Alexandru 
Tănase, Ministrul Justiţiei, Valeriu 
Zubco, Procurorul General.

Ministerul Justiţiei Comisia europeană va aloca 
Moldovei  asistenţă financiară 

în valoare de 26,1 mln euro
O declaraţie 

în acest sens 
a făcut Benita 
Ferrero-Wald-
ner, Comisarul 
European pen-
tru Relaţii Ex-
terne şi Politică 
Europeană de 
Vecinătate, în 
cadrul unui bri-
efing susţinut 
la Chişinău cu 
participarea prim-ministrului R. Moldovei, Vladimir Filat. Ea a 
menţionat, de asemenea, că UE va acorda Moldovei în anul viitor 
un pachet de asistenţă macrofinanciară substanţială, care, potrivit 
estimărilor, va depăşi 100 mln euro. Aceste mijloace vor suplimen-
ta creditul care urmează să fie acordat Moldovei de FMI. Pe lîngă 
aceasta, Benita Ferrero-Waldner a subliniat că UE va aloca, de ase-
menea, Moldovei încă 4 mln euro în cadrul Pachetului de asistenţă 
„pentru susţinerea democraţiei”, în special pentru cooperarea par-
lamentară. Este vorba despre mijloacele destinate implementării în 
parlamentul moldovenesc a standardelor europene.

Benita Ferrero-Waldner a spus că prima rundă a negocierilor 
între Uniunea Europeană şi Moldova privind noul Acord va avea 
loc la 12 ianuarie 2010 la Chişinău. Documentul va întări relaţiile 
RM şi UE şi va prevedea crearea zonei de liber schimb. Benita 
Ferrero-Waldner a reiterat că cetăţenii Moldovei peste cîţiva ani 
vor putea călători fără vize în ţările UE cu condiţia accelelării 
procesului de reforme şi modernizare a ţării. Potrivit ei, intrarea 
Moldovei în UE, de asemenea, va depinde de capacităţile ţării de 
a implementa astfel de reforme profunde, precum şi de a asigura 
modernizarea ţării.
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Poliţia a torturat şi arestat 
ilegal cetăţenii după eveni-
mentele din aprilie, şi forţele 
de ordine au fost politizate a 
declarat Victor Catan, minis-
trul de Interne marţi, 2 de-
cembrie, în cadrul unei con-
ferinţe de presă.

Această concluzie aparţi-
ne Comisiei din cadrul Mi-
nisterului de Interne care a 
desfăşurat o anchetă proprie 
pentru rezultatul celor două 
campanii electorale. Potri-
vit ministrului, persoane cu 
funcţii de răspundere din ca-
drul MAI-ului au fost trimise 
în toate raioanele ţării pentru 
a face agitaţie electorală în 
favoarea PCRM.

Ministrul de Interne sus-
ţine că acţiunile din timpul 
dezordinilor din 7 şi 8 apri-
lie au pus în pericol atît viaţa 
manifestanţilor, cît şi cea a 

Poliţia trebuie să fie depolitizată! 
trecătorilor paşnici. Potrivit 
lui Catan, MAI-ul trebuia să 
anunţe situaţie excepţională 
şi să-şi mobilizeze toate for-
ţele pentru asigurarea ordinii 
publice. 

Totodată, conducerea 
MAI-ului acuză fosta guver-

nare că nu a intervenit, luînd 
o poziţie de observator faţă de 
tot de ce se întîmpla în cen-
trul capitalei în noaptea de 7 
spre 8 aprilie. Mai grav, po-
trivit Ministerului de Interne, 
aceasta a coordonat acţiunile 
care au condus la devastări şi 
torturări.

„Pe 6 aprilie au fost ob-
servate elemente distructive 
printre protestatari, care in-
stigau la violenţă, dar nu s-a 
făcut nimic pentru izolarea 
acestora. MAI nu a declarat 
stare de alertă generală atunci 
cînd mii de tineri au ieşit în 

stradă să protesteze. MAI nu 
a informat conducerea ţării 
pentru convocarea Consi-
liului Suprem de Securitate, 
care să analizeze situaţia şi să 
ia măsuri pentru a nu admite 
violenţe”, se arată în raportul 
MAI.

„Imprudenţa şi 
incapacitatea condu-
cerii MAI în organi-
zarea măsurilor de 
menţinere a ordinii 
publice în timpul 
manifestărilor din 
6-7 aprilie 2009, care 
au pus în pericol via-
ţa participanţilor şi 
poliţiştilor, au dus la 
devastarea Parlamen-
tului şi Preşedinţiei”, 
a declarat ministrul 
de Interne, Victor 
Catan. Totodată, pro-
curatura militară a 
primit 106 sesizări 
ale cetăţenilor, care 

au spus ca au fost torturaţi de 
poliţişti.

Victor Catan a specifi-
cat că Ministerul Afacerilor 
Interne nu aduce acuzaţii 
nimănui, dar va transmite 
toate materialele Procuratu-
rii Generale şi va participa la 
elucidarea evenimentelor de 
atunci. Procurorii urmează să 
decidă dacă vor iniţia sau nu 
o urmărire penala şi vor cere 
pedepsirea fostei conduceri a 
MAI, vinovată de acţiuni ne-
legitime.

Tot în cadrul conferinţei 
de presă, Ministerul Aface-

rilor Interne a dezminţit in-
formaţia, potrivit căreia fraţii 
Stepuleac fac parte dintr-o 
grupare criminală şi sînt im-
plicaţi în activităţi ilicite, aşa 
precum a anunţat anterior 
fosta conducere a  MAI. 

„MAI dezminte conţi-
nutul acestor informaţii, po-
trivit cărora fraţii Stepuleac 
ar fi membrii unei grupări 
criminale, care şantaja şi es-
torca bani de la persoane, în 
interese nelegitime. Pentru că 
nu corespund realităţii, MAI 
îşi aduce scuze pentru lezarea 
onoarei şi demnităţii şi repu-
taţiei profesionale a fraţilor 
Stepuleac”, a spus Victor 
Catan, ministrul Afacerilor 
Interne.

De remarcat că declaraţa 
ministrului vine în urma unei 
decizii a instanţei de judeca-
tă care a dat dreptate fraţilor 
Stepuleac şi a condamnat 
Ministerul de Interne pentru 
calomnie.

Anterior, trei din cei 7 
fraţi  ai familiei Stepuleac 
(este vorba de Anatol, Ser-
giu şi Gheorghe) au fost co-
laboratori ai Ministerului de 
Interne. Aceştia au părăsit 
efectivul Ministerului de In-
terne din proprie iniţiativă, în 
2001. În 2005, aceştia au fost 
reţinuţi sub diferite acuzaţii, 
iar afacerile lor au fost închi-
se. Ulterior, Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului i-a 
declarat nevinovaţi. 

S. C.

Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, 
cercetare, sport şi mass-media a decis suspendarea 
examinării Proiectului de lege cu privire la modifi-
carea art. 16 din Codul civil privind 
prejudiciul moral, înaintat de fostul 
preşedinte al R. Moldova, Vladimir 
Voronin. Comisia de profil ar putea 
înainta Parlamentului un alt proiect 
legislativ, de alternativă, elaborat 
de societatea civilă, a comunicat 
preşedintele comisiei parlamentare, 
Corina Fusu. 

Ea susţine opinia societăţii civi-
le potrivit căreia proiectul înaintat 
de ex-preşedintele Voronin contra-
vine unor standarde internaţionale 
în domeniul drepturilor omului. 

În cadrul şedinţei comisiei de 
profil de săptămîna trecută, mem-
brii acesteia şi reprezentanţi ai so-
cietăţii civile au examinat iniţiativa 
legislativă înaintată încă la 12 iunie 2008 de către 
Vladimir Voronin, dar şi un proiect de alternati-
vă cu privire la libertatea de exprimare, elaborat 
de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi 
susţinut de un şir de organizaţii neguvernamentale 
din domeniul mass-media. 

Primul proiect prevede eliminarea recuperării 
daunelor morale pentru lezarea onoarei, demnită-
ţii şi reputaţiei profesionale, aspect cu care experţi 
în legislaţia mass-media nu sînt de acord. Toto-
dată, aceştia spun că proiectul privind libertatea 
de exprimare, iniţiat de societatea civilă, este mai 
aproape de standardele naţionale şi internaţiona-
le. 

„Chestiunea cu prejudiciul moral este una 
complicată. Experţii propun să nu ne grăbim. Nu 
putem nişte decizii, să adoptăm nişte legi, fără a le 

Amnesty International îndeamnă 
noul guvern să pună capăt 

torturii şi impunităţii
Noul guvern al Republicii Moldova trebuie să ia măsuri 

decisive pentru a stopa tortura şi maltratarea în custodia poli-
ţiei, declară Amnesty International într-un document lansat la 
30 noiembrie.

Raportul 
„Tortura şi 
maltratarea 
aplicate de 
poliţie: este 
încă «ceva 
normal» în 
M o l d o v a ” 
m a r c h e a -
ză faptul că 
abuzurile co-
mise de poli-
ţie în timpul 
evenimente-

lor din aprilie constituie o confirmare a existenţei unor pro-
bleme sistemice grave, care au dus la un climat de impunitate 
general.

Raportul prezintă cazurile unor victime ale torturii aplicate 
de poliţie. Acestea au declarat pentru AI că au fost lovite cu 
pumnii şi picioarele de către poliţişti. Alte victime au raportat 
condiţii antisanitare în detenţie şi lipsa de acces la justiţie.

În raportul prezentat de organizaţie sînt prezentate un şir de 
recomandări pentru noul guvern. AI îndeamnă autorităţile să 
asigure investigarea obiectivă şi imparţială a cazurilor de tor-
tură, suspendarea temporară din funcţie a poliţiştilor aflaţi sub 
urmărire penală pentru cauze de aplicare a torturii, achitarea 
prejudiciului cauzat victimelor.

În cadrul conferinţei de prezentare a raportului, Victor Su-
ruceanu, director executiv interimar al AI Moldova, şi avocatul 
Veaceslav Ţurcan au vorbit, de asemenea, despre continuarea 
practicării torturii în Republica Moldova, dar şi despre tergi-
versarea, în continuare, a investigării cazurilor de tortură de 
după 7 aprilie.

Studiul lansat luni, 30 noiembrie, succede unui raport simi-
lar al organizaţiei, lansat în 2007 – „Tortura şi maltratarea din 
partea poliţiei «E doar ceva normal», care confirmă existenţa 
unor probleme similare, identificate de cercetătorii Amnesty 
International.

Societatea civilă nu acceptă excluderea 
recuperării daunelor morale în caz 

de lezare a onoarei 
discuta cu societatea civilă şi cu experţii”, a men-
ţionat Corina Fusu. 

Corina Fusu a dat de înţeles că prevederile pri-
vind prejudiciul 
moral vor fi in-
cluse în proiectul 
privind libertatea 
de exprimare, 
care are mai multe 
şanse să fie dezbă-
tut în Parlament.  
Exper tu l - jur is t 
Eugeniu Rîbca a 
fost de părere că 
proiectul de lege 
înaintat de Vladi-
mir Voronin este 
în contradicţie cu 
prevederile Con-
venţiei Europene 
pentru Drepturile 

Omului, care prevede un echilibru între libertatea 
de exprimare şi dreptul persoanei la viaţa privată, 
care include onoarea, demnitatea şi reputaţia pro-
fesională. 

Astfel, participînd la şedinţa comisiei de pro-
fil, Eugeniu Rîbca a propus să fie examinat şi pro-
iectul societăţii civile, ca mai apoi să se elaboreze 
o iniţiativă legislativă mai echilibrată. 

„Personal, sînt dispus să cred că proiectul de 
lege, înaintat de fostul preşedinte, înseamnă o ten-
tativă de a repeta experienţa pe care a avut-o R. 
Moldova mai devreme, atunci cînd a fost eliminat 
articolul 170 din Codul penal privind infracţiunea 
de calomnie”, a opinat expertul. 

Eugeniu Rîbca susţine că trebuie să existe un 
echilibru între dreptul la libertatea de exprimare şi 
cel la viaţa privată. 

Comisarul pentru Relaţii Externe şi Politică Europeană de Vecinătate, Be-
nita Ferrero-Waldner, consideră că „noua guvernare a Moldovei trebuie să 
accelereze procesul reformelor de modernizare a ţării”.  Dumneaei a făcut o 

declaraţie în acest sens luni 
30 noiembrie seara la emisi-
unea „Obiectiv-Europa” de 
la TV7.

„După formarea noului 
Guvern, în Moldova se sim-
te aerul proaspăt al schim-
bărilor. Văd că guvernarea 
are dorinţa şi ambiţia de a 
accelera procesul integrării 
europene. Noi sîntem dis-
puşi să ajutăm şi să susţi-

nem Moldova pe acest drum”, a spus Comisarul.
Întrebată despre perspectivele Parteneriatului Estic, care a fost lansat în 

mai 2009 la Praga, Benita Ferrero-Waldner a spus că „politica de vecinătate 
prezintă o mulţime de posibilităţi”.

„Aceste posibilităţi trebuie folosite în procesul apropierii de UE şi im-
plementării standardelor europene. Acest proces este ca un copil: încă este 
foarte mic. Dar noi împreună trebuie să-l creştem – pe de o parte, UE pe de 
altă parte, RM. Noi acordăm posibilităţi şi suport, iar Dvs. depuneţi eforturi 
pentru modernizarea ţării”, a menţionat Comisarul.

Referindu-se la perspectivele Moldovei de a se integra în Europa împre-
ună cu ţările balcanice, înaltul oficial a spus că „mai întîi trebuie mers pe un 
anumit drum”.

„Perspectivele europene au fost prezentate mai devreme ţărilor balcanice, 
dar acestea deocamdată nu sînt membre UE. Este un proces complicat care 
trebuie realizat. Sînt necesare eforturi pentru implementarea standardelor UE 
în respectarea unor valori precum drepturile omului, democraţia şi statul de 
drept. Este vorba de modernizarea ţării. Moldova trebuie să parcurgă această 
cale fie singură, fie cu cineva, depinde de conducerea moldavă”, a spus Co-
misarul.

„Noi nu vă uităm şi sîntem gata să vă susţinem. Însă Dvs. trebuie să depu-
neţi eforturi ca să deveniţi europeni”, a subliniat Benita Ferrero-Waldner.

Reprezentantul ue susţine că Guvernul 
Moldovei trebuie să accelereze procesul 

reformelor
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Bugetul statului a fost prejudiciat 
de cel puţin 1 miliard de lei în decurs 
de un an. Asta deoarece Asociaţia 
Obştescă „Protecţia Consumatori-
lor” nu a activat în plină forţă, aflîn-
du-se într-un proces penal în calitate 
de bănuită, a declarat Petru Guţul, 
preşedintele asociaţiei, în cadrul unei 
conferinţe de presă. Potrivit sursei ci-
tate, începînd cu 19 decembrie 2008, 
asociaţia a fost paralizată de către 
organele de drept, care i-au perche-
ziţionat sediul, au confiscat actele şi 
unicul calculator şi i-au interzis să 
reprezinte consumatorii în instanţele 
de judecată. Pe 27 noiembrie  2009, 
aceleaşi organe au dispus încetarea 
urmăririi penale în absenţa probelor. 
La 2 iulie, în conformitate cu cere-
rea înaintată de Ministerul Justiţiei 
către Curtea de Apel, activitatea AO 
„Protecţia Consumatorilor” a fost 
sistată pentru un termen de 6 luni. 
Organizaţia a făcut recurs la Curtea 
Supremă de Justiţie, cerînd statului 
despăgubiri materiale în valoare de 
circa 1,6 mln lei şi morale de 100 
mln lei pentru încălcarea drepturilor 
consumatorului, a legii cu privire la 
organizaţiile obşteşti şi pentru de-
făimare. Pe 7 decembrie Curtea va 
decide soarta AO „Protecţia Consu-
matorilor”, atunci se va hotărî dacă 
aceasta va fi lichidată sau dacă îşi va 
continua activitatea. Petru Guţul a 
adăugat că dacă Curtea Supremă de 
Justiţie nu-i va da cîştig de cauză, or-
ganizaţia va ataca decizia la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului.

În tot acest răstimp organizaţia 
nu a putut să apere consumatorii, de-
oarece au fost efectuate presiuni din 
partea procurorilor şi a judecătorilor, 
susţine Guţul. „Şi în prezent 
sîntem nevoiţi să refuzăm 
asistenţă multor persoane 
care ni se adresează pentru 
că nu avem susţinere de la 
nicio instituţie naţională sau 
internaţională, nu dispunem 
de o încăpere şi nici măcar 
de tehnica necesară. Pentru 
moment, primim clienţii în 
apartamentul meu”, a mai 
adăugat acesta.

Situaţia consumatorilor 
în RM lasă de dorit: aces-
tora li se încalcă drepturile 
frecvent şi în proporţii con-
siderabile nu doar în sfera 
produselor de consum, dar 
şi în cea a prestării servicii-
lor, iar statul suferă pierderi 
de miliarde de lei – bani ce 
ar putea fi redirecţionaţi în 
investiţii.

Reprezentantul orga-
nizaţiei susţine că în mare 
parte sînt de vină chiar con-
sumatorii care nu-şi cunosc 
propriile drepturi şi nici nu 
le consideră importante. 
Indiferenţa noastră are consecinţe ne-
faste pentru noi înşine: cei ce ne în-
calcă zilnic drepturile capătă tot mai 
multă siguranţă că nu vor fi traşi la 
răspundere şi curaj pentru a continua 
în acelaşi ritm.

Asociaţia „Protecţia Consuma-
torilor” activează din anul 2003. În 
prezent are 38 de angajaţi – majo-
ritatea pensionari cu studii în drept 

care nu sînt remuneraţi din lipsă de 
fonduri. În decurs de 6 ani aceştia 
au oferit asistenţă juridică şi ajutor 
la circa 55 mii consumatori. „Avem 
mare nevoie şi de economişti, dar 
aceştia nu se grăbesc să ne vizite-

ze, deoarece nu-i putem remunera”, 
constată domnul Guţul.

Cele mai grave încălcări ale 
drepturilor consumatorilor s-au 

constatat în sfera termo- şi elec-
tro-energetică, la comercializarea 
produselor din carne, a fructelor şi 
a  legumelor. Consumatorii suferă 
intoxicaţii sistematice cu produse 
alimentare de joasă calitate.

Asociaţia „Protecţia Consumatorilor” ameninţată cu lichidarea
Asociaţia acordă ajutor nu doar 

persoanelor fizice, ci şi celor ju-
ridice. Persoana juridică achită 
serviciile, dar numai dacă dosarul 

dat ajunge în instanţa de 
judecată. Însă în majori-
tatea cazurilor  se ajunge 
la o înţelegere între con-
sumator şi cel care i-a în-
călcat drepturile. Persoa-
nele fizice plătesc şi ele 
pentru serviciile oferite 
de către organizaţie doar 
în situaţia în care cazul 
este unul complex.

În anii 2005 şi 2007, 
asociaţia a avut cîştig de 
cauză în două procese 
de rezonanţă pentru so-
cietate: procesul „Calea 
Basarabiei” şi procesul 
„Grădina Botanică”. În 
primul caz, în urma pro-
cesului a fost anulată 
plata de 50 de bani pen-
tru intrare în piaţă.

Recent, AS „Protec-
ţia Consumatorilor” a 
propus actualei guver-
nări trei proiecte de lege 
cu privire la  eficienti-
zarea utilizării gazelor, 
a energiei electrice şi a 

agentului termic, care actualmente 
sunt în proces de examinare.

Lilia STRîMBAnU,
Facultatea „Jurnalism şi Ştiinţe 

ale  Comunicării”, USM                                                           

Ministerul Justiţiei a găzduit, la începutul 
săptămînii curente, o şedinţă cu reprezentan-
ţii cultelor religioase înregistrate în Republica 
Moldova. Masa rotundă cu genericul „Înre-
gistrarea entităţilor religioase” a fost convo-
cată de ministrul Justiţiei, Alexandru Tăna-
se.  Discuţiile s-au axat pe aspectele cadrului 
legislativ în domeniu şi pe modificările care 
se impun în vederea prevenirii discriminării 
pe criterii confesiona-
le. La discuţii a fost 
invitat să participe şi 
un reprezentant al Or-
ganizaţiei Naţiunilor 
Unite (ONU) pentru 
drepturile omului. De 
menţionat că discuţi-
ile au fost însoţite şi 
de anumite divergenţe. 
Astfel că reprezentan-
ţii cultului ortodox, 
preponderent în Re-
publica Moldova, au 
opinat că extinderea 
cultelor pune în peri-
col istoria milenară a 
ortodoxiei pe teritoriul 
ţării noastre. Opinie 
contraatacată de repre-
zentantul ONU. 

Cele lumeşti revin statului    
De la începutul discuţiilor, ministrul Jus-

tiţiei Alexandru Tănase a menţionat că sta-
tul are obligaţia să asigure condiţii tuturor 
entităţilor religioase pentru a-şi propovădu-
ia cultul. Tănase a calificat politica fostei 
guvernări, în raport cu religia, ca fiind una 
greşită şi a dat asigurări că de acum încolo 
lucrurile se vor schimba. „Relaţia între stat 
şi biserică nu a fost una tocmai bună, pînă 
nu demult. Noi nu ne vom opune înregistrării 
niciunui cult religios. Nu vom merge pe acea 
cale greşită, din punctul nostru de vedere, 
de a politiza problema religiei, de a implica 
biserica în politică. Statul trebuie să se ocu-
pe de administraţia statului... noi de cele lu-

Scandal religios la nivel legislativ 
meşti – dumneavoastră de cele sufleteşti”, a 
declarat Alexandru Tănase, ministrul Justiţi-
ei.  Participanţii au menţionat că prevederile 
Legii privind cultele religioase şi părţile lor 
componente sunt ambigue şi pot fi interpre-
tate în funcţie de interese. „Pe de o parte, se 
respectă acest principiu de neimplicare a sta-
tului în treburile interne ale cultului, iar pe de 
altă parte, statul, prin această Lege, a interzis 

cultelor să se organizeze potrivit statutelor 
proprii”, a opinat Valeriu Ghileţchi, episco-
pul Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice 
Baptiste din Moldova. La rîndul său, părinte-
le Vadim Cheibaş, care slujeşte la Mitropolia 
Moldovei, a calificat această declaraţie drept 
ameninţătoare pentru ortodoxia înrădăcinată 
de secole în Republica Moldova. „Nouă ni 
se pare trist că statul vrea să se debaraseze 
de biserică, să o lase în voia sorţii. În acest 
fel se face posibilă şi accesibilă posibilita-
tea invadării statului nostru de o puzderie de 
alte culte religioase. Cred că în acest fel se 
merge spre distrugerea valorii nevăzute – a 
bisericii care a fost înrădăcinată pe teritoriul 
acestei ţări. În opinia noastră, statul ar trebui 

să protejeze aceste monumente nevăzute”, a 
declarat părintele Cheibaş.

Vrem în Europa, dar nu aşa   
O altă problemă în acest domeniu şi care 

a fost pusă în discuţie la întîlnirea respectivă 
a fost cea care ţine de înregistrarea părţilor 
componente ale cultelor religioase. „Mitro-
polia Basarabiei are o experienţă bogată, dar 

nu şi fericită în această privinţă. 
Pe parcursul anilor, Mitropo-
lia s-a văzut nevoită să-şi caute 
dreptatea şi la Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului (CEDO). 
Din anul 2006, au fost puse pe rol 
20 de componente pentru înre-
gistrare. Şi astăzi dosarul este pe 
rol la Curtea de Apel, dar nu s-a 
rezolvat. Motivul refuzului de în-
registrare a fost, pînă la urmă, cel 
politic”, a specificat preotul  Ioan 
Cosoi de la Mitropolia Basarabi-
ei. „Vrem să începem un dialog 
sincer şi continuu, şi vă declar că, 
din principiu, nu ne vom opune 
înregistrării niciunui cult. Dar 
există acele prevederi legale care 
stabilesc anumite condiţii, nu tot 
timpul acceptate de către repre-
zentanţii cultelor, ceea ce creează 
impedimente de înregistrare. De 

aceea ne-am adunat aici pentru a le identifica 
şi a găsi acea cale de mijloc pentru soluţiona-
rea dificultăţilor cu care vă confruntaţi în mo-
mentul înregistrării la Ministerul Justiţiei”, a 
comunicat Alexandru Tănase reprezentanţi-
lor cultelor. Disensiunile s-au făcut simţite la 
masa negocierilor în momentul în care repre-
zentantul ONU pentru drepturile omului a în-
crecat să dea o apreciere acestei situaţii care 
se atestă în Republica Moldova. „Este clar că 
acest domeniu este acum în vizorul Uniunii 
Europene Această situaţie o pot numi ca un 
test ce se referă la respectarea drepturilor 
în Republica Moldova”, a specificat Claude 
Kohn, consilier ONU pentru drepturile omu-
lui. În replică, unii şi-au arătat supărarea pe 

liberalismul religios al Europei şi pe insis-
tenţa acesteia de a determina autorităţile să 
egaleze toate cultele religioase care se cer a 
fi înregistrate în ţara noastră. Avocatul Mitro-
poliei Basarabiei Anatol Golban, prezent şi 
el la eveniment, a văzut în acest aspect un 
real pericol pentru cultul ortodox în Moldo-
va. „Da, noi vrem să fim aproape de Europa, 
dar nu vrem ca dumnealor să se implice în 
relaţiile noastre. Noi nu vrem ca peste ani 
în Republica Moldova să apară sute de cul-
te, printre care sataniste... aşa cum am văzut 
aici „bahai”... şi aşa mai departe. Acestea sînt 
culte distructive, înregistrarea cărora trebu-
ie să fie oarecum restricţionată”, a declarat 
Anatol Golban, jurist, Mitropolia Moldovei. 
A încercat să calmeze spiritele conducătorul 
misiunii Armata Salvării Mihail Baglai care 
a declarat că „noi trăim într-o ţară, avem un 
singur popor şi o singură Biblie – este ceea 
ce ne uneşte”. 

A început deblocarea
Ministrul Alexandru Tănase a declarat 

că Ministerul Justiţiei a început procesul de 
deblocare a dosarelor mai vechi care au fost 
depuse pînă acum la minister de către repre-
zentanţii cultelor. În cîteva luni se doreşte a 
atinge nivelul în care reprezentanţii cultelor 
nu au obiecţii faţă de autorităţi, iar autorită-
ţile nu încearcă să împiedice activitatea en-
tităţilor religioase. „În calitate de autorităţi 
statale, noi avem scopul legal de a asigura 
fiecărui cetăţean libertatea confesiunii, pen-
tru ca cetăţeanul să nu simtă niciun fel de 
imixiuni în acest sens. Prin acţiunile sale şi 
actele legislative pe care le emite, Ministerul 
Justiţiei va încerca să instaureze o anumită li-
nişte şi cooperare între entităţile religioase”, 
a mai declarat ministrul Justiţiei  Alexandru 
Tănase.

Propunerile reprezentanţilor cultelor şi 
ale altor reprezentanţi ai societăţii civile ur-
mează să fie expediate Ministerului Justiţiei 
pentru a fi analizate şi supuse dezbaterilor în 
cadrul unei mese rotunde ulterioare cu repre-
zentanţii entităţilor religioase. În Republica 
Moldova sunt înregistrate 28 de entităţi reli-
gioase cu calitate de cult.

nicoleta SECRIERU 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Rog să expuneţi cazurile în care legislaţia 
muncii îi acordă angajatorului dreptul să desfacă 
contractul de muncă din iniţiativă proprie şi cazu-
rile în care el nu poate face acest lucru.  

Victor Duca, 
Criuleni   

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRînGĂ

Potrivit articolului 86 din 
Codul muncii, desfacerea din 
iniţiativa angajatorului a con-
tractului individual de mun-
că pe durată nedeterminată, 
precum şi a celui pe durată 
determinată  se admite pentru 
următoarele motive: 

• rezultatul nesatisfăcător 
al perioadei de probă; 

• lichidarea unităţii sau 
încetarea activităţii angajato-
rului-persoană fizică; 

• reducerea numărului sau 
a statelor de personal din uni-
tate; 

• constatarea faptului 
că salariatul nu corespunde 
funcţiei deţinute sau muncii 
prestate din cauza stării de 
sănătate, în conformitate cu 
certificatul medical; 

• constatarea faptului că 
salariatul nu corespunde func-
ţiei deţinute sau muncii pre-
state ca urmare a calificării 
insuficiente, confirmate prin 
hotărîre a comisiei de atesta-
re; 

• schimbarea proprietaru-
lui unităţii (în privinţa condu-
cătorului unităţii, a adjuncţilor 
săi, a contabilului-şef); 

• încălcarea repetată, pe 
parcursul unui an, a obligaţi-
ilor de muncă, dacă anterior 
au fost aplicate sancţiuni dis-
ciplinare; 

• absenţa fără motive în-
temeiate de la lucru mai mult 
de 4 ore consecutive în timpul 
zilei de muncă; 

• prezentarea la lucru în 
stare de ebrietate alcoolică, 
narcotică sau toxică; 

• săvîrşirea la locul de 
muncă a unei sustrageri (in-
clusiv în proporţii mici) din 
patrimoniul unităţii, stabilite 
prin hotărîre a instanţei de 
judecată sau a organului de 
competenţa căruia ţine apli-
carea sancţiunilor administra-
tive; 

• comiterea de către salari-
atul care mînuieşte nemijlocit 
valori băneşti sau materiale 
a unor acţiuni culpabile dacă 
aceste acţiuni pot servi temei 
pentru pierderea încrederii 
angajatorului faţă de salariatul 
respectiv; 

• încălcarea gravă repetată, 
pe parcursul unui an, a statu-
tului instituţiei de învăţămînt 
de către un cadru didactic; 

• comiterea de către sala-
riatul care îndeplineşte funcţii 
educative a unei fapte imorale 
incompatibile cu funcţia deţi-
nută; 

• aplicarea, chiar şi o sin-
gură dată, de către un cadru 
didactic a violenţei fizice sau 
psihice faţă de discipoli; 

• semnarea de către condu-
cătorul unităţii (filialei, subdi-
viziunii), de către adjuncţii săi 
sau de către contabilul-şef a 
unui act juridic nefondat care 
a cauzat prejudicii materiale 
unităţii; 

• încălcarea gravă, chiar şi 
o singură dată, a obligaţiilor 
de muncă de către conducăto-
rul unităţii, de către adjuncţii 
săi sau de către contabilul-
şef; 

• prezentarea de către sa-
lariat angajatorului, la înche-
ierea contractului individual 
de muncă, a unor documente 
false, fapt confirmat în modul 
stabilit; 

• încheierea, vizînd sa-
lariaţii ce prestează munca 
prin cumul, a unui contract 
individual de muncă cu o altă 
persoană care va exercita pro-
fesia, specialitatea sau funcţia 
respectivă ca profesie, specia-
litate sau funcţie de bază ; 

• restabilirea la locul de 
muncă, conform hotărîrii in-
stanţei de judecată, a persoa-
nei care a îndeplinit anterior 
munca respectivă, dacă per-
mutarea sau transferul salaria-
tului la o altă muncă conform 
prezentului cod nu sînt posi-
bile; 

• transferarea salariatului 
la o altă unitate cu acordul 
celui transferat şi al ambilor 
angajatori; 

• refuzul salariatului de a 
continua munca în legătură 
cu schimbarea proprietaru-
lui unităţii sau reorganizarea 
acesteia, precum şi cu trans-
ferarea unităţii în subordinea 
unui alt organ; 

• refuzul salariatului de a fi 
transferat la o altă muncă pen-
tru motive de sănătate, con-
form certificatului medical; 

• refuzului salariatului de 
a fi transferat în altă localitate 
în legătură cu mutarea unităţii 
în această localitate; precum 
şi 

• pentru alte motive prevă-
zute de legislaţia în vigoare. 

Potrivit aceluiaşi articol nu 
se admite concedierea salaria-
tului în perioada aflării lui în 
concediu medical, în conce-
diu de odihnă anual, în conce-
diu de studii, în concediu de 
maternitate, în concediu parţi-
al plătit pentru îngrijirea copi-
lului pînă la vîrsta de 3 ani, în 
concediu suplimentar neplătit 
pentru îngrijirea copilului în 
vîrstă de la 3 la 6 ani, în pe-
rioada îndeplinirii obligaţiilor 
de stat sau obşteşti, precum şi 
în perioada detaşării, cu ex-
cepţia cazurilor de lichidare a 
unităţii.

Inspecţia Muncii este or-
gan al administraţiei publice 
centrale, se află în subordi-
nea Ministerului Economiei 
şi Comerţului, are sediu în 
municipiul Chişinău. Inspec-
ţia Muncii exercită control 
de stat asupra respectării ac-
telor legislative şi a altor acte 
normative în domeniul mun-
cii la întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii, cu orice tip de 
proprietate şi formă juridică 
de organizare, la persoane fi-
zice care angajează salariaţi, 
precum şi în autorităţile ad-

ministraţiei publice centrale 
şi locale, denumite în conti-
nuare „angajatori”. În sub-
ordinea Inspecţiei Muncii se 
află inspectorate teritoriale de 
muncă, fără personalitate ju-
ridică, funcţionînd în fiecare 
unitate administrativ-terito-
rială de nivelul al doilea. Mi-
nisterul Apărării, Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul 
de Informaţii şi Securitate, 
Serviciul de Protecţie şi Pază 
de Stat, Serviciul Grăniceri 
şi Departamentul instituţiilor 
penitenciare al Ministerului 
Justiţiei organizează activi-
tăţi  de inspecţie a muncii 
prin serviciile lor de speci-
alitate, care au competenţă 
numai pentru structurile din 
subordine. Inspecţia Mun-
cii exercită control de stat 
asupra respectării actelor le-
gislative şi a altor acte nor-
mative în domeniul muncii 
la întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii, cu orice tip de 
proprietate şi formă juridi-
că de organizare, precum şi 
în autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale.

Obiectivele Inspecţiei 
Muncii sînt următoarele:

a) asigurarea aplicării 
dispoziţiilor actelor legislati-
ve şi ale altor acte normative 
referitoare la condiţiile de 
muncă şi la protecţia salari-
aţilor în exercitarea atribuţi-
ilor lor;

b) difuzarea informaţiilor 
despre cele mai eficace mij-
loace de respectare a legisla-
ţiei muncii;

c) informarea Ministeru-

Inspecţia muncii
lui Economiei şi Comerţului 
despre deficienţele legate de 
aplicarea legislaţiei muncii.

În îndeplinirea obiective-
lor sale Inspecţia Muncii are 
următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea 
dispoziţiilor actelor legislati-
ve şi ale altor acte normative 
referitoare la:

– contractul individual şi 
contractul colectiv de mun-
că;

– carnetele de muncă;
– timpul de muncă şi tim-

pul de odihnă;

– retribuirea muncii;
– disciplina muncii;
– munca minorilor şi a 

femeilor;
– protecţia muncii;
c) eliberează, în modul şi 

în condiţiile stabilite de lege, 
avize privind introducerea 
în fabricaţie a prototipurilor 
de echipamente tehnice şi 
de echipament individual de 
protecţie şi de lucru;   

d) cercetează, în modul 
stabilit de Guvern, accidente 
de muncă;

e) coordonează activi-
tatea de pregătire, instruire 
şi informare a salariaţilor 
angajaţi în problemele rela-
ţiilor de muncă şi protecţiei 
muncii.

Inspecţia Muncii este în 
drept: 

a) să solicite şi să pri-
mească de la autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale 
şi locale, de la persoane ju-
ridice şi fizice informaţiile 
necesare exercitării atribuţi-
ilor sale;

b) să aplice, în modul sta-
bilit de lege, sancţiuni admi-
nistrative, inclusiv amenzi, 
pentru încălcarea dispoziţi-
ilor actelor legislative şi ale 
altor acte normative referi-
toare la condiţiile de muncă 
şi protecţia salariaţilor în 
exercitarea atribuţiilor lor.    

Inspecţia Muncii, în re-
alizarea obiectivelor sale, 
colaborează cu alte organe, 
instituţii şi organizaţii care 
desfăşoară activităţi similare, 
cu patronatele şi sindicatele. 
Modalităţile de colaborare se 

stabilesc de  comunul acord 
al părţilor.

În exerciţiul funcţiunii, 
inspectorul de muncă, la pre-
zentarea legitimaţiei de ser-
viciu, este în drept:

a) să pătrundă liber, la 
orice oră din zi sau din noap-
te, fără informarea prealabilă 
a angajatorului, în locurile 
de muncă, în încăperile de 
serviciu şi de producţie;

b) să solicite şi să pri-
mească de la angajator actele 
şi informaţiile necesare con-
trolului;

c) să solicite şi să pri-
mească, în limitele compe-
tenţei, declaraţii de la anga-
jatori şi salariaţi;

d) să ceară lichidarea 
imediată sau într-un anumit 
termen a abaterilor consta-
tate de la dispoziţiile actelor 
legislative şi ale altor acte 
normative referitoare la con-
diţiile de muncă şi la protec-
ţia salariaţilor în exercitarea 
atribuţiilor lor.

e) să întocmească proce-
se-verbale cu privire la con-
travenţiile administrative din 
domeniul muncii şi protecţi-
ei muncii;

f) să solicite retragerea 
de către autorităţile adminis-
traţiei publice competente a 
autorizaţiei (licenţei) de acti-
vitate a angajatorului pentru 
neexecutarea intenţionată a 
prescripţiilor privind înlătu-
rarea încălcărilor legislaţiei 
muncii şi normelor de pro-
tecţie a muncii, stabilită în 
urma controalelor repetate. 
Suplimentar la atribuţiile 
menţionate inspectorul de 
muncă cu atribuţii în dome-
niul protecţiei muncii este în 
drept:

a) să dispună sistarea 
funcţionării (inclusiv prin 
sigilare, cu indicarea în pro-
cesul-verbal de control) a 
atelierelor, a halelor, a secţi-
ilor, a altor subdiviziuni ale 
unităţii, sistarea exploatării 
clădirilor, a edificiilor şi a 
echipamentelor tehnice, pre-
cum şi sistarea lucrărilor şi a 
proceselor tehnologice, doar 
în cazul unui pericol imi-

nent de accidentare. Acest 
drept  se efectuează de către 
inspectorul de stat, cu adre-
sarea ulterioară în instanţa 
de judecată. Adresarea în 
instanţa  de judecată trebuie 
să se facă în decursul a 3 zile 
lucrătoare. În caz de neres-
pectare a acestui termen, sis-
tarea funcţionării obiectelor 
menţionate  se anulează;  

b) să propună anularea 
avizelor privind introducerea 
în fabricaţie a prototipurilor 
de echipamente tehnice şi 
de echipament individual de 

protecţie şi de lucru 
dacă constată că, prin 
modificarea condi-
ţiilor care au stat la 
baza emiterii aces-
tora, nu se respectă 
cerinţele actelor nor-
mative de protecţie a 
muncii.     Reluarea 
activităţii se efectu-
ează în temeiul ho-
tărîrii instanţei  de 
judecată care a emis 
hotărîrea de sista-
re a lucrărilor sau 
al hotărîrii instanţei 
ierarhic superioare, 
în conformitate cu 
legea.

Inspectorul de 
muncă este obligat:

a) să se călău-
zească în activitatea 
sa de legislaţie;

b) să păstreze 
confidenţialitate asu-

pra sursei oricărei reclamaţii 
care semnalizează încălcarea 
dispoziţiilor actelor legislati-
ve şi ale altor acte normati-
ve referitoare la relaţiile de 
muncă, protecţia muncii şi să 
nu dezvăluie angajatorului 
faptul că respectivul control 
a fost efectuat în urma unei 
reclamaţii;

c) să păstreze confiden-
ţialitate, conform legislaţiei, 
asupra informaţiilor care re-
prezintă secrete de stat sau 
secrete comerciale şi care 
i-au devenit cunoscute în 
exerciţiul funcţiunii;

d) să fie obiectiv şi im-
parţial, să nu se manifeste în 
calitate de mediator sau arbi-
tru în soluţionarea conflicte-
lor de muncă;

e) să nu aibă niciun fel de 
interes, direct sau indirect, 
legat de angajatorii care se 
află sub incidenţa controlului 
său.

Angajatorul are următoa-
rele obligaţii:

a) să asigure inspectoru-
lui de muncă acces liber, la 
orice oră din zi sau din noap-
te, la locurile de muncă, în 
încăperile de producţie şi de 
serviciu pentru efectuarea in-
specţiei;

b) să prezinte documen-
tele şi să dea informaţiile 
solicitate de inspectorul de 
muncă în timpul efectuării 
inspecţiei;

c) să asigure realizarea 
măsurilor stabilite de inspec-
torul de muncă în urma con-
trolului sau a cercetării acci-
dentelor de muncă.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Bel Grup”, pentru 
data de 16 decembrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Aspect-Invest” privind în-
casarea 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 „Sparxgrup”, pentru 
data de 16 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 „Almaiant” 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 reprezentantului SRL „Primarinax”, Bălţi, pentru data 
de 16 decembrie 2009, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „MCF Engros”.

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

Judecător  S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentanţilor SRL „Hidroconfort” şi „Alharbimpex-
Grup” SRL, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 
2 ) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de SRL „Elita-
5-Altepi”.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „SKC-Electronic”, pentru data de 18 decembrie 2009, 
ora 16.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 230 ) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea 
SRL „Depromobil”.

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

Judecător  Al. Rotari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor 
SRL „Tezed S”, SA „MD-Graz”, pentru data de 21 decembrie 
2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de 
SRL „ Auto-Mar” privind anularea contractului de vînzare-
cumpărare. 

Judecător  n. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „SparxGrup” cu se-
diul în Chişinău, str. M. Eminescu nr. 34, apt. 3, pentru data 
de 23 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza 
civiă intentată la cererea SRL „Vladalina”. 

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Streole-Agro” SRL, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) pe cauza civilă în calitate de pîrît.

Judecător   V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Marian Gheorghe, pentru data de 14 decembrie 2009, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Marian 
Eleonora privind pierderea dreptului de posesiune la spaţiul 
locativ.

Judecător   D. Suşchevici 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Butnari Ghenadie, cu domiciliul în Chişinău, str. Negruzzi nr. 
10, apt. 38, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la cererea cet. Nasoila Ludmila privind 
desfacerea căsătoriei şi decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   Djeta Chistol 

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Petrachi Vladimir a.n. 17 septembrie 1965, pentru data de 
21 decembrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 603) în calitate de pîrît pe cauza civilă in-
tentată la acţiunea depusă de BC „Moldova-Agroindbank”SA 
privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Cojocaru Olga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rotaru Ruslan, pentru data de 15 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea S.A. „ÎM şi Compania Consulting 
Grup” privind rezilierea contractului.

Judecător  Gh. Gorun 
www 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Braniste (Branişte) 
Igor, pentru data de 18 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea cet. Braniste (Branişte) Irina privind încasa-
rea pensiei alimentare.

Judecător  Iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dolengo Natalia, pentru data de 22 decembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Dolengo Stanislav pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Coltuc Nicolai cu domiciliul în Comrat, str. S. Lazo nr. 
35, pentru data de 18 ianuarie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea SA „Donaris Group” către SA „Asito” şi 
Coltuc Nicolai privind încasarea sumei.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Petrov Oleg Nicolai, 
a.n. 12.06.1968, cet. Paziuc Anna Gheorghe, a.n. 23.09.1946, 
cet.Petrov Vladimir Oleg, a.n. 11.03.1990, pentru data de 14 
decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 316) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la 
acţiunea APLP 54/200 privind încasarea sumei datorate.

Judecător  Victor Burduh 
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bondari Marina Vla-
dimir, a.n. 10.06.1969, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
316) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Rudoi 
Nicolae privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Victor Burduh 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chercheja Ion, a.n. 
8.10.1981, cu domiciliul în Chişinău, str. M. Spătaru nr. 1, 
apt. 14, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 9.45, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de Chercheja Natalia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   I. Mînăscurtă 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gartner Maria 
Tudor, a.n. 16.03.1975 şi cet. Mardari Serghei Vasile, a.n. 
25.05.1970, ambii cu ultimul domiciliu în mun. Chişinău, 
comuna Bubuieci, str. T. Bubuioc nr. 68, pentru data de 21 
decembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sa-
doveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de reclamantă şi pîrît pe 
cauza civilă intentată de Gartner Maria către Mardari Serghei 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Schiţco Vera, pentru data de 24 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 27) în legătură 
cu examinarea cauzei civile la cererea lui Schiţco Vladimir 
privind desfacerea căsătoriei.

Juecător   Ion Druţă
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Lupu Ion 
Alexei, cu viza de domiciliu în Nisporeni, satul Zberoaia, 
pentru data de 21 decembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă nr.2-632/2009 intentată de Lupu Silvia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Rodica Costru 

www
 Judecătoria Briceni, în coformitate cu art. 108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Bleşceaga Maria, Bleşceaga Marin, 
Bleşceaga Larisa, cu domiciliul în Briceni, satul Caracuşenii 
Vechi, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5) în calitate de pî-
rîţi pe cauza civilă privind evacuarea persoanelor din imobil.

Judecător  n. Chirtoaga 
www

Judecătoria Hînceşti, în coformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Zamfirachi Igor Nicolae, a.n. 
12.11.1984 cu domiciliul în Ucraina, regiunea Odesa, or. 
Reni, pentru data de 21 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr.7, bir. 3) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă nr. 2-1068 la cererea cet. Bordeianu 
Angela privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător  Sergiu Balaban 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Sibcom & Co” cu 
sediul în Chişinău, str. Uzinelor nr. 186/1, pentru data de 24 
decembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civiă 
intentată la cererea SRL „Extravit Lux”. 

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Turkkan-Tur”, pentru data de 10 februarie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea 
SRL „Ecotur Nova” către SRL „Turkkan-Tur”.

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

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Puiu Anatolii, pentru data de 23 decembrie 2009, ora 16.45, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantului SA „Ter-
mocom” privind înlăturarea obstacolelor.

Judecător  A. Andronic 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sfeclă Iurie Ion, 
pentru data de 21 decembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă a Lilianei Bancu privind desfacerea căsătoriei, 
determinarea domiciliului copilului minor şi încasarea pensiei 
alimentare a copilului minor.

Judecător  Vladislav Clima 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Baraliuc Oleg, pen-
tru data de 22 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît pe ca-
uza civilă intentat de SA „ÎM şi Compania Consulting Grup” 
privind încasarea datoriei.

Judecător   Oxana Robu 
www 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zavarina Ana, Zavarin Victor şi Marişcenco Oxana, pen-
tru data de 23 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrîţi şi interveni-
ent accesoriu pe cauza civilă nr.2-3171/2009 intentată de Mol-
dovan Ala către Zavarina Ana, Zavarin Victor, Slavacevschii 
Igor, Harapciuc Tatiana, ÎS „Cadastru” şi Marişcenco Oxana 
privind anularea contractului. 

Judecător  Elena Cojocari

www
Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Puiu Oleg 

Nicolai, a.n. 11.11.1978 cu domiciliul în Ialoveni, satul Mal-
coci, pentru data de 22 decembrie 2009, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr.4, bir. 19) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Gujuman Ion privind 
încasarea datoriei.

Judecător                            G. Lungu   
www  

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Madan Tudor, 
Madan Olga, pentru data de 22 decembrie 2009, ora 8.40, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în cali-
tate de pîrîţi pe cauza civilă  nr. 2-3431/2009 la cererea BC 
„Moldova-Agroindbank” SA  privind deposedarea şi vînzarea 
forţată a obiectului ipotecat.

Judecător                       Galina Moscalciuc
www 

Judecătoria Briceni, în coformitate cu art. 108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Nicolaeş Ilie, a.n. 29.04.1985, cu do-
miciliul în Briceni, satul Bălăsineşti, pentru data de 28 decem-
brie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Inde-
pendenţei nr. 5) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
SRL „Lorantrans” privind încasarea datoriei.             

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

Judecător                               n. Chirtoaga 

Citaţii în judecată
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Iurie SCiASTLiVÎi, 
preşedintele judecătoriei ialoveni – 55 de ani

Mult stimate domnule Iurie Sciastlivîi,
Sîntem onoraţi să vă adrsăm cu ocazia frumoasei 

aniversări acest sincer şi cald mesaj de felicitare. Cert 
este faptul că adevărul nu dăunează niciodată unei cauze 
drepte, iar dvs aţi ales  să mergeţi mînă în mînă cu el 
cîştigînd prin aceasta respectul cetăţeanului dar şi pe cel 
al colegilor de breaslă.

Vă dorim ca reuşita acţiunilor dumneavoastră să fie 
în deplină armonie cu personalitatea dumneavoastră dar 
şi cu inteligenţa şi bunătatea. Să aveţi parte de multă să-
nătate, bucurii de la cei dragi şi să vă urmaţi în continu-
are destinul ales.

La mulţi ani!  
* * *

Nicolae OCEREDNÎi, 
judecător Bălţi – 45 de ani

Mult stimate domnule Nicolae Ocerednîi,
Profitînd de  o frumoasă sărbătoare ce v-a bătut zilele 

acestea la uşă, vă adresăm cu această ocazie sublime cu-
vinte de felicitare. Admirăm profesionalismul, fermitatea, 
responsabilitatea, sacrificiul şi optimismul de care  daţi 
dovadă zilnic în desfăşurarea activităţii dumneavoastră. 

Vă dorim  să vă păstraţi călura sufletească indiferent 
de greutăţile vieţii, să aveţi parte  de acum  încolo de cît 
mai multă sănătate, viaţă lungă trăită frumos, cu satisfac-
ţia lucrului împlinit. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Adriana 
Eşanu, doctor în drept, lector universitar, catedra Drept 
Penal şi Criminologie  USM; Aurel Rotaru, magistru în 
drept, lector universitar, catedra Drept al Antreprenori-
atului USM; Natalia Bondarenco, judecător CA Cahul; 
Maria Moraru, vicepreşedintele CA Economică; Andrei 
Neguriţa, preşedintele judecătoriei Ştefan Vodă; Sergiu 
Pleşca, judecător Ştefan Vodă; Deomid Gherman, jude-
cător Soroca; Andrei Mironov, judecător Taraclia; Va-
leriu Diaconu, procuror, şef al Aparatului Procurorului 
General; Valeriu Smochină, procuror al raionului Or-
hei. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să vă 
adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem 
străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea 
cu care vă îndepliniţi obligaţiile pe nobilul tărîm al jus-
tiţiei.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească pe deplin feri-
cirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Astăzi poţi să participi 
la un interviu pentru un post   
stînd acasă, în fotoliu, cu 
laptopul în faţă. Şi asta pen-
tru că, în ultimul timp, mul-
te companii folosesc tot mai 
des o astfel de metodă de re-
crutare, mai ales ca o primă 
triere a candidaţilor. 

Firmele utilizează in-
terviul on-line fie în cadrul 
anunţurilor de pe site-urile 
profesionale de joburi, fie 
în aplicaţia internă, ca pri-
mă metodă de departajare a 
solicitanţilor. Această meto-
dă este cel mai des uzitată 
pentru posturile de telemar-
keting, call-center operator, 
operator la un help desk. 

Cum se procedează
În afară de întrebările 

la care trebuie să răspunzi 
atunci cînd soliciţi pe un site 
de joburi, te poate aştepta şi 
un dialog on-line cu recruto-
rul. Camere web, microfoa-
ne, căşti, chat – iată „ingre-
dientele” necesare pentru o 
astfel de întîlnire „pe fir”. 

Dacă interviul se desfă-
şoară în timp real şi există 
chiar şi posibilitatea ca re-
crutorul şi candidatul să se 
vadă, prin intermediul unei 
camere, atunci discuţia on-
line poate suplini interviul 

faţă în faţă. – „Aşadar, con-
tează şi aici cum te îmbraci, 
cum te porţi, cum te mişti”, 
subliniază experţii în limbaj 
nonverbal.

Experţii în resurse uma-

ne atrag însă atenţia că şi în 
acest caz, pentru reuşită, se 
aplică aceleaşi metode. Prin-
cipala, spun ei, este dată de 
dovedirea seriozităţii. Dacă 
pentru întîlnirea virtuală s-a 
fixat o oră, este indicat să o 
respecţi la secundă. 

De asemenea, nu te baza 
pe faptul că „pe net” discu-
ţiile sînt, de regulă, informa-
le. Eşti totuşi în cadrul unui 
interviu, iar eticheta trebuie 
respectată! Nu folosi pre-
scurtări şi nu scrie cu litere 

mari (asta înseamnă că ţipi). 
Răspunde corect şi concis.

În cazul în care eşti so-
licitată să trimiţi documente 
ataşate, ai grijă să nu dai an-
gajatorului vreun virus! Asta 

dă dovadă de neseriozitate, 
nepăsare şi neştiinţă. 

La ce foloseşte
De cele mai multe ori, în 

scrisoarea de intenţie ataşată 
CV-ului, multe dintre răs-
punsurile la întrebările care 
ar urma să fie adresate în 
cadrul interviului on-line nu 
sînt prezente. De aceea este 
necesară organizarea unei 
astfel de întîlniri virtuale. 

În felul acesta, mai spune 
Cristina Dumitru, angajato-

rul îşi poate construi un profil 
mai complet al candidatului 
şi poate minimiza numărul 
celor eligibili. De asemenea, 
şi candidatul are posibilitatea 
să-şi analizeze mult mai bine 

motivaţia şi de cele mai 
multe ori trebuie să se in-
tereseze în detaliu despre 
postul pe care îl solicită.

„Se evită astfel şi soli-
citările în masă, mai ales 
în această perioadă de cri-
ză financiară, cînd mulţi 
candidaţi solicită oriunde, 
doar-doar se vor alege cu 
un job”, subliniază spe-
cialiştii. Un alt avantaj 
al candidatului este dat 
de faptul că multe dintre 
emoţiile unei întîlniri rea-
le dispar. El este mai rela-
xat, iar stresul şi blocajul 

dispar.

Mai puţine cheltuieli
Interviul on-line este şi o 

modalitate de a scădea costul 
procesului de recrutare, în 
special dacă locul de muncă 
nu este în acelaşi oraş sau, în 
cazul companiilor multina-
ţionale, dacă departamentul 
de resurse umane este cen-
tralizat pe o anumită zonă. 
Se economisesc astfel timp 
şi bani pentru transportul po-
tenţialilor angajaţi.

Femeile care au mai multă grăsime în zona şoldurilor sînt 
de două ori mai predispuse la a suferi de demenţă atunci cînd 
îmbătrînesc, relatează www.eurekalert.org, care citează un stu-
diu efectuat de Academia Sahlgrenska. 

„Oricine are mai multă grăsime depozitată în zona şolduri-
lor se expune unui risc mai mare de a muri din cauza unui atac 
cerebral sau a unuia de cord”, a precizat Deborah Gustafson, 
din cadrul Academiei Sahlgrenska. „Totuşi, dacă aceste per-
soane reuşesc să treacă de vîrsta de 70 de ani, ele sînt mult mai 
expuse riscului de a suferi de demenţă.”

Cercetările se bazează pe un studiu al populaţiei de sex fe-
minin din Gothenburg, Suedia, care a început la finele anilor 
1960, cînd aproximativ 1500 de femei, cu vîrste cuprinse între 
38 şi 60 de ani, au fost atent examinate şi au răspuns la între-
bări legate de sănătate şi de stilul lor de viaţă.

După 32 de ani, cercetătorii au descoperit că 161 dintre fe-
meile care au participat la studiu au ajuns să sufere de demenţă, 
vîrsta medie a diagnosticului cu această boală fiind de 75 de ani.

Studiul a arătat că femeile care au mai multă grăsime de-
pozitată în zona şoldurilor faţă de coapse, după ce au trecut 

de vîrsta a doua, sînt de două ori mai predispuse la a suferi de 
demenţă atunci cînd sînt bătrîne. Totuşi cercetătorii nu au găsit 
vreo legătură între demenţă 
şi indicele crescut al masei 
corporale (BMI).

„Alte studii au arătat că 
un BMI ridicat este strîns le-
gat de demenţă, însă acesta 
nu este cazul studiului nos-
tru”, a spus Gustafson.

Cele mai comune simp-
tome ale demenţei sînt repre-
zentate de pierderile de me-
morie, dificultăţile de vorbire 
şi problemele cu orientarea. Boala poate afecta toate facultăţile 
mentale ale unei persoane şi apare cel mai frecvent la persoa-
nele de vîrsta a treia. Aproximativ şapte procente din populaţia 
Suediei, cu vîrste de peste 65 de ani, suferă de demenţă, iar 
20% din cei care trec de 80 de ani suferă de o formă severă de 
demenţă.

 Grăsimea din zona şoldurilor creşte riscul de demenţă

Un cuplu neinvitat la dineul de la Casa Albă
Un cuplu neinvitat a reuşit să pătrundă în Casa Albă, cu 

ocazia unui dineu oficial în onoarea premierului indian Man-
mohan Singh, fără să-şi facă probleme din cauza serviciilor 
de securitate.

Secret Service, însărcinat cu securitatea Casei Albe, a des-
chis o anchetă. „Potrivit primelor elemente, a fost identificat 
un punct de control care nu a urmat procedura pentru a veri-
fica dacă cei doi figurau pe lista de invitaţi”, a indicat Edwin 
Donovan, agent al Secret Service.

Cuplul a trecut însă „prin filtrele de securitate şi celelalte 
niveluri de securitate” la fel ca toţi invitaţii la dineu, a adăugat 
el.

„Washington Post” a precizat că cuplul, Tareq şi Mi-
chaele Salahi, vor să participe la un reality show în statul 
vecin,Virginia de Nord.

Cei doi şi-au anunţat isprava pe Facebook, publicînd o 

fotografie în compania vicepreşedintelui Joe Biden, a respon-
sabilului pentru personal de la Casa Albă, Rahm Emanuel şi a 
unei prezentatoare de televiziune, Katie Couric.

A căzut de la etajul 8, dar s-a oprit la cîţiva centimetri 
de sol!

Imagini incredibile, surprinse de camerele de supraveghe-
re pe faţada unui bloc din Seattle. Unul dintre cei care spălau 

geamurile clădirii a căzut de la etajul 8, 
însă, din fericire, a rămas atîrnat în frîn-
ghie.

Norocul lui a fost că frînghia s-a agăţat 
de ceva în cădere, pentru că altfel era prea 
lungă să-i fie de vreun ajutor. Chiar şi aşa, 

s-a oprit din balans la doar cîţiva centimetri de sol.
Bărbatul de 34 de ani a scăpat doar cu nişte vînătăi şi o 

sperietură zdravănă.

Felicitări cu ocazia 
zilei de naştetre celui 
mai exemplar şef, dom-
nul Ion BUSUiOC, 
preşedintele Judecăto-
riei Centru.                                                                       

Primiţi petala vîr-
stei ca o binecuvînta-
re, ea să vă fie rod al 

bucuriei, al speranţei, iar viaţa să vă fie 
încoronată cu succes şi fericire alături de 
cei dragi.                                             

La mulţi ani!
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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

C a l e i d o s c o p

Aniversări Poartă-te corect la interviul on-line!


