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Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului 
la a 61-a aniversare 

Asigurarea 
dreptului la un 
proces echitabil încă 
lasă de dorit

(Tudor Arghezi)

Nimic nu este mai îmbu-
curător  pentru fiinţa umană 
decît atunci cînd îşi vede 
roadele eforturilor depu-
se, fapt ce generează acel 
sentiment al mulţumirii de 
sine ca factor stimulator de 
ascensiune. Iar rezultatele 
ascensiunii cu siguranţă pot 
determina progresul, pros-
perarea şi buna funcţionare 
a societăţii. Astfel, onorurile 
vin ca un semn de înaltă con-
sideraţiune lumească pen-
tru tot ceea ce reprezintă o 
persoană prin activitatea sa. 
Şi ar fi incorect dacă nu am 
recunoaşte că această apre-
ciere, deşi lumească, vine ca 
un balsam pentru sacrificiile 
pe care le-a generat anii de 
muncă asiduă  dedicaţi unei 
cauze măreţe.

În acest context, se în-
scrie şi înmînarea distinc-
ţiilor de stat de către Mihai 
Ghimpu, preşedintele interi-
mar al Republicii Moldova, 
unui grup de persoane care 
îşi desfăşoară activitatea în 
diverse ramuri – agricultură, 
transport, învăţămînt, secto-
rul civil, cultură şi sport. 

În alocuţiunea sa, M. 

Ghimpu  a  subliniat  că  
acest eveniment confirmă 
faptul că avem personalităţi 
distinse în toate sferele vieţii 
economice şi sociale şi vom  
prospera  numai cu efortul 
întregii societăţi, al tuturor 
cetăţenilor republicii, indife-
rent de apartenenţa socială, 
politică şi naţională, indife-
rent de studii, de vîrstă şi de 
profesie. „Doar astfel vom 
atinge obiectivele spre care 
tinde societatea, obiective 

ce constituie coloana verte-
brală a Programului de gu-
vernare, adică intensificarea 
procesului  de democratizare 
şi de modernizare a societă-
ţii noastre, avînd ca suport 
aprofundarea reformelor şi 
opţiunea de integrare eu-
ropeană a Republicii Mol-
dova”, a mai evidenţiat M. 
Ghimpu.

Privit ca un sistem de 
elită, domeniul judiciar prin 
importanţa şi prestanţa lui 
capătă un rol în societate din 
ce în ce mai pregnant. O do-
vadă în acest sens o constitu-
ie şi faptul că din totalitatea 
distincţiilor de stat  conferite 
recent de  M. Ghimpu unui 
număr semnificativ au reve-
nit celor care îşi desfăşoa-
ră nobila activitate cu atîta 
dăruire de sine în formarea 
profesională  a  tinerei ge-
neraţii de jurişti – profesori 
de la Facultatea de Drept din 
cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova.

Glorie şi flori ale recu-
noştinţei au adus atunci, la 
marea sărbătoare a Facultă-
ţii de Drept a USM, studen-

prin perseverenţă au făcut ca 
Facultatea de Drept a USM  
să devină numărul unu în 
Moldova şi să fie recunoscu-
tă departe peste hotarele ei.

Prin urmare, prin de-
cret prezidenţial în semn de 
apreciere pentru merite de-
osebite faţă de stat, pentru 
succese remarcabile în do-
meniul învăţămîntului juri-
dic şi contribuţia la pregăti-
rea specialiştilor calificaţi în 
domeniul dreptului şi pentru 
înalte calităţi profesionale şi 
activitate metodico-ştiinţifi-
că prodigioasă  cu „Ordinul 
Republicii” au fost distinşi: 
Simion Doraş,  conferenţiar 

a fost conferită profesori-
lor universitari: Gheorghe 
Chibac, Sergiu Cobăneanu, 
Victor Moraru, Nicolae Os-
mochescu, precum şi confe-
renţiarilor universitari Vasile 
Creţu, Vladimir Lavric, Bo-
ris Negru.

Titlul onorific „Om Eme-
rit” le-a fost conferit confe-
renţiarilor universitari Igor 
Dolea şi Violeta Cojocaru, 
precum şi Eugeniei Cojocari, 
profesor universitar. 

La rîndul lor, cei care ve-
ghează formarea profesiona-
lă a  generaţii şi generaţii de 
jirişti şi-au exprimat convin-
gerea că şi de acum încolo 
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ţii şi foştii absolvenţi în dar 
mentorilor lor, celor care au 
avut întotdeauna curajul şi 
optimismul să facă lumea 
mai bună. Înaltă preţuire, 
stimă, cinste, onoare şi dem-
nitate le-a adus recent în ca-
drul unei ceremonii oficiale 
conducerea de  vîrf a statu-
lui prin oferirea distincţiilor 
de stat. Şi ar fi păcat  să nu 
reamintim numele celor care 

universitar, şi Victor Volcin-
schi, profesor universitar. 

De ordinul „Gloria Mun-
cii” s-a învrednicit Gheor-
ghe Avornic, decan al Fa-
cultăţii de Drept a USM, 
doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, şi Iurie 
Sedleţchi, rectorul USEM, 
doctor în drept, profesor 
universitar.

Medalia „Meritul Civic” 

prin muncă şi cutezanţă vor 
asigura funcţionarea perpe-
tuă a templului cunoştinţelor 
juridice şi înnobilarea ştiin-
ţifică a tuturor discipolilor 
întru binele societăţii care 
aşteaptă modele bine contu-
rate de probitate, democra-
ţie, adevăr, dreptate şi dem-
nitate.  

Irina BUREA

(Tudor Arghezi),,Dezvaţa-te să respecţi faţada, pînă ce n-ai văzut interiorul.” 
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Distincţii de stat pentru oameni merituoşi
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Flashu

Dumitru Visternicean este noul 
preşedinte al Consiliu Superior al 
Magistraturii 
Dumitru Visternicean a fost ales, la 10 decembrie, noul 

preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), acu-
mulînd opt voturi din douăsprezece posibile. Patru voturi i-au 
revenit celui de-al doilea candidat la funcţie, Nicolae Timofti. 

„Situaţia în justiţie trebuie să evolueze pe o cale normală. 
Alegerile au avut loc într-o manieră democratică, pe bază de al-
ternativă. Dimitru Visternicean este un judecător experimentat 
al Curţii Supreme de Justiţie asupra căruia nu planează nici un 
fel de suspiciuni, dubii sau reputaţii nefavorabile. Este un punct 
de pornire foarte bun pentru a începe acea reformă în justiţie de 
care noi avem nevoie şi pe care societatea o aşteaptă”, a spus 
Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei. 

„Ca preşedinte al Consiliului îmi voi asuma toată respon-
sabilitatea, mă voi strădui să îndreptăţesc încrederea pe care 
aţi manifestat-o astăzi, voi susţine, promova şi soluţiona toate 
problemele puse în faţa sistemului judecătoresc”, a afirmat noul 
preşedinte CSM. 

Tot astăzi, membrii Consiliului au ales şi secretarul instituţi-
ei, această funcţie fiind ocupată de Dina Rotarciuc, fost judecă-
tor la Curtea de Apel Chişinău. 

Potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistratu-
rii, Consiliul este constituit din 12 membri, judecători şi profe-
sori titulari. Din CSM mai fac parte, din oficiu, preşedintele Cur-
ţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul General. 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales 
prin vot secret pe un termen de 4 ani, cu votul majorităţii mem-
brilor consiliului. La funcţia de preşedinte nu poate candida mi-
nistrul Justiţiei, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi Procu-
rorul General.  

Guvernul a aprobat bugetul pe anul 2010 
cu un deficit de 4,1 mlrd lei
Guvernul a aprobat bugetul de stat al Moldovei pe anul 2010 

cu venituri în mărime de 15,1 mlrd lei, cheltuieli – 19,3 mlrd lei, 
cu un deficit de 4,1 mlrd lei sau 6,37% din PIB-ul planificat în 
mărime de 64,3 mlrd lei.

Creşterea PIB-ului este prevăzută la nivelul de 1,5%, cursul 
leului în raport cu dolarul – de 12,53 lei:$1, iar inflaţia – în li-
mitele a 5%.

Potrivit ministrului Finanţelor, Veaceslav Negruţă, deficitul 
bugetar va fi acoperit de valorile mobiliare de stat, precum şi de 
împrumuturile externe în sumă de 3,6 mlrd lei.

Ministrul a spus că bugetul pe 2010 este unul „echilibrat şi 
realist”.

Localurile de distracţie din capitală vor 
fi verificate pentru a exclude repetarea 
cazului din Rusia 
Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a cerut verifi-

carea tuturor localurilor de distracţie în vederea excluderii unui 
incendiu. 

În cadrul şedinţei serviciilor şi direcţiilor municipale, Dorin 
Chirtoacă a cerut Poliţiei municipale şi Serviciului Pompieri şi 
Salvatori să treacă în revistă toate localurile şi să verifice respec-
tarea normelor de securitate antiincendiară. Totodată, responsa-
bilii sînt obligaţi să verifice dacă există ieşiri de rezervă şi în ce 
situaţie se află acestea. 

Controlul urmează a fi efectuat de urgenţă. Odată cu începe-
rea acţiunilor de sărbători, reţelele electrice ar putea fi suprasoli-
citate. Primarul a indicat ca aceste verficări să nu fie superficiale 
şi să se termine pînă la sărbătorile de iarnă. În cazul depistării 
neregulilor, proprietarii urmează să fie sancţionaţi. 

Verificarea gratuită a nivelului de zahăr 
în sînge pentru locuitorii capitalei
Începînd cu luni, 7 decembrie 2009, în municipiul Chişinău 

va demara campania de verificare gratuită a nivelului de sîn-
ge pentru toţi locuitorii capitalei şi oaspeţii acesteia. Campania, 
lansată de către Societatea pentru Diabetici din Moldova „Pro-
Diab”, se va desfăşura în reţeaua de farmacii „Hippocrates” din 
raza municipiului Chişinău. 

Trebuie menţionat faptul că în Moldova, la începutul anu-
lui 2008, au fost luaţi la evidenţă 49 080 de pacienţi cu diabet 
zaharat, dintre care 395 de copii cu diabet zaharat tip 1 şi 72 
de adolescenţi cu diabet zaharat de tip 2. În ianuarie 2009 în 
Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ  55 000 de 
persoane cu diabet zaharat, inclusiv 500 de copii. Din păcate, 
practica altor ţări ne sugerează că numărul real al pacienţilor cu 
diabet este de fapt de 2 ori mai mare, din cauza numeroaselor 
cazuri de nedetectare a maladiei – mulţi pacienţi, pur şi simplu, 
nu se adresează medicilor. 

Anume din considerentul depistării bolnavilor de diabet za-
harat şi în scopul protecţiei sănătăţii persoanelor cu diabet şi a 
persoanelor ce intră în grupurile de risc este organizată campania 
de verificare gratuită a nivelului de zahăr în sînge. Aceasta se va 
desfăşura în perioada 07-31 decembrie, curent, în următoarele 
filiale ale reţelei de farmacii „Hippocrates”:

Filiala „Centru”: bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64 (tel. 
27-77-84 )

Filiala „Botanica”: str. Independenţei nr. 34/1 (tel. 76-94-94)
Filiala „Rîşcani”: str. A. Russo nr. 2/2 (tel. 31-07-40)
Filiala „Poşta Veche”: str. Socoleni nr. 2/4 (tel. 46-90-22)
Filiala „Telecentru”: str. Dokuciaev nr. 13/1 (tel. 89-02-02)

Procuratura Generală

În 11 luni 2009, de către Procuratură şi organele de urmărire 
penală ale MAI şi CCCEC au fost pornite 22 392 de cauze pena-
le, inclusiv 964 de cauze penale privind infracţiunile de corupţie 
şi conexe acestora.

Din numărul total al cauzelor penale înregistrate privind in-
fracţiunile de corupţie şi conexe acestora, 502 cauze în privinţa 
a 556 persoane au fost expediate în instanţa de judecată pentru 
examinare în fond, inclusiv:

– 26 cauze privind comiterea infracţiunii de corupere pasi-
vă; 

– 23 – corupere activă; 
– 70 – trafic de influenţă; 
– 56 – abuz de serviciu; 
– 66 – exces de putere şi altele.
În această perioadă au fost înregistrate în total 3 400 sesizări 

privind infracţiunile de corupţie şi conexe acestora, recepţionate 
de către organele de drept. 

Indicele relativ al activităţii organelor procuraturii la exa-
minarea sesizărilor de-spre infracţiunile de corupţie şi conexe 
acestora constituie 66,5% din numărul total al acestora, faţă de 
33,5% pentru organele de urmărire penală. Aceasta reflectă fap-
tul că încrederea societăţii în Procuratură la examinarea cazuri-

Rezultate în combaterea corupţiei – urmărirea penală 
lor de corupţie este comparativ mai mare cu cea faţă de organele 
MAI şi CCCEC.

De cele mai dese ori, persoana fizică arată că mita este extor-
cată de către funcţionar pentru: 

– urgentarea adoptării unei decizii – 37,9%; 
– drept mulţumire pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu 

– 37,5%; 
– pentru a nu executa corespunzător obligaţiunile de serviciu 

– 13,2%; 
– pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiunilor de 

serviciu – 11,4%.
Pentru eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a 

corupţiei, la etapa urmăririi penale, pe parcursul anului au fost 
întreprinse un şir de acţiuni menite a depista şi eradica factorii 
de risc şi comportamentul coruptibil. 

Astfel, Procuratura a intervenit în acest proces prin înainta-
rea actelor de reacţionare, realizarea controalelor asupra lega-
lităţii înregistrării şi examinării sesizărilor despre infracţiuni, a 
efectuării în termene rezonabile a urmăririi penale, asupra lega-
lităţii aplicării măsurilor preventive de constrîngere, precum şi 
tragerea la răspundere disciplinară a persoanelor care au admis 
încălcări disciplinare

În 11 luni ale anului 2009, Procuratura a efectuat un şir de 
controale pentru a identifica în anumite sectoare disfuncţii ce 
constituie factori de risc faţă de corupţie, cu reacţionarea în con-
formitate cu atribuţiile procurorilor împotriva actelor ilegale. 

Urmare acestei activităţi au fost înregistraţi următorii indici: 
304 de controale; de către procurori au fost pornite 20 cauze pe-
nale; au fost înaintate: 109 sesizări privind lichidarea derogărilor 
de lege, 13 recursuri, 15 cereri de chemare în judecată în valoare 
de 3 100 400 lei, au fost pornite 17 proceduri contravenţionale. 

Măsurile realizate în cursul a 11 luni 2009 au fost orientate 
spre identificarea  factorilor de risc faţă de corupţie în cadrul 
organelor administraţiei publice centrale, pentru contracararea 
birocratismului şi formalismului. 

Activitatea extrajudiciară a procuraturii în acest sens a avut 

Rezultate în combaterea corupţiei – activitatea extrajudiciară 
o deosebită importanţă, dat fiind faptul că prin realizarea ei se 
anihilează factorii determinanţi ai actului de corupţie. 

Un şir de controale au fost realizate în domeniile: 
– atribuirii de către organele administraţiei publice a valori-

lor imobiliare; 
– achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii;
– respectării legislaţiei cu privire la petiţionare şi contracara-

rea birocratismului în instituţiile publice; 
– achitării drepturilor de import la trecerea mărfurilor peste 

frontiera vamală şi achitării TVA la bugetul public; 
– licenţierii diferitor genuri de activitate; 
– autorizării şi amplasării staţiilor de alimentare, a depozitelor 

de produse petroliere şi gaze pe teritoriul Republicii Moldova; 
– activităţii oficiilor de executare etc.

Dacă omul dăinuie prin 
valoarea personalităţii sale, 
o instituţie de învăţămînt  se 
perpetuează în timp prin va-
loroase tradiţii ştiin-
ţifice. Iar Facultatea 
de Drept a Univer-
sităţii din Bucureşti 
cu certitudine poate 
fi considerată ca fi-
ind una dintre cele 
mai notorii instituţii 
de învăţămînt juridic 
superior din întreg 
spaţiul românesc. 
Tradiţii curriculare şi 
extracurriculare va-
riate şi-au continuat 
existenţa odată cu 
fondarea acestui edi-
ficiu cu profil juridic 
din România pînă în 
prezent, cînd marchează o 
semnificativă vîrstă – aniver-
sarea a 150 de ani de la fon-
dare. În urmă cu 150 de ani, 
prin decretul nr. 519, semnat 
de Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, Facultatatea de 
Dtept din Bucureşti devenea 
instituţie independentă, pri-

Popas aniversar:  Facultatea de Drept 
a Universităţii din Bucureşti la 150 de ani 

mul său decan fiind constan-
tin Bosianu. Şi ca orice înce-
put care pare nesemnificativ 

în comparaţie cu prezentul 
ascendent, facultatea avea 
în componenţa sa 9 catedre, 
nouă profesori vegheau for-
marea profesională a doar 
30 de studenţi, ca mai apoi, 
datorită numărului mare de 
tineri dornici să meargă mînă 
în mînă cu legea, adevărul 

şi dreptatea, să fie construit 
actualul Palat al Facultăţii de 
Drept – construcţie care a de-
venit unul din reperele de pe 

harta monumentelor istorice 
a Bucureştiului.

Aniversarea a 150 de ani 
de activitate constituie un fe-
ricit prilej de bucurii pentru 
roadele obţinute pe tărîmul 
instruirii juridice, un mo-
ment de  mare sărbătoare dar 
şi unul al bilanţurilor activi-

tăţilor prodigioase în dome-
niul jurisprudenţei, precum 
şi în cel al colaborărilor, con-
tactelor strînse  cu partenerii 
din cele mai importante cen-
tre universitare, europene şi 
mondiale printre care un loc 
aparte îl ocupă şi Facultatea 
de Drept a Universităţii de 
Stat din Moldova.

Solemnitatea a fost mar-
cată de prezenţa unor înalţi 
oaspeţi care au evidenţiat 
rolul determinant al instituţi-
ei vizate în formarea profe-
sioniştilor educaţi în spiritul 
legii pentru care valoarea şi 
demnitatea umană se plasea-
ză mai presus de orice.

Astăzi mai mult ca ori-
cînd avem convingerea că 
această instituţie valoroasă 
prin  profesorii şi absolvenţii 
săi a contribuit în mod esen-
ţial la dezvoltarea culturii ju-
ridice şi a culturii naţionale, 
în general, precum şi la dez-
voltarea democratică a socie-
tăţii româneşti. 

Irina BUREA

Datele privind sentinţele adoptate în cauzele de corupţie 
şi categoriile de pedepse aplicate constituie cel mai important 
criteriu de stabilire a eficienţei măsurilor întreprinse de către 
organele de drept în vederea combaterii corupţiei.

Urmare a reprezentării acuzării de stat, de către instanţele 
de judecată pe perioada a 11 luni ale anului 2009, pe cauzele 
penale despre corupţie şi conexe acestora, au fost pronunţate 
157 sentinţe, dintre care 24 de achitare şi 28 de încetare.

Delimitînd categoriile de subiecţi după funcţiile exercitate, 
în perioada anului 2009 au fost condamnaţi pentru comiterea 
infracţiunilor de corupţie şi conexe acestora:

– 38 colaboratori ai organelor de urmărire penală; 
– 31 oficiali publici; 
– 6 colaboratori ai serviciului vamal;  
– 94 persoane din alte categorii.

Studiul categoriilor de pedepse aplicate în perioada rapor-
tată de către instanţele de judecată denotă că în privinţa per-
soanelor inculpate de săvîrşirea infracţiunilor de corupţie şi 
conexe acestora, cea mai mare pondere o reprezintă pedepsele 
sub formă de amendă – 55 persoane. 

Se atestă mărirea indicelui numeric de aplicare a pedepsei 
sub formă de închisoare, fiind condamnate 17 persoane. 

Pedeapsa complementară a privării de dreptul de a exer-
cita anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi a fost 
aplicată în privinţa a 42 persoane.

O deficienţă considerabilă la acest capitol este lipsa unei 
mediatizări a actului de justiţie, şi anume, a sentinţelor pro-
nunţate de către instanţele de judecată în cauzele de corupţie, 
cu toate că etapa judiciară a procesului penal, spre deosebire 
de urmărirea penală, este una publică.

Rezultate în combaterea corupţiei – reprezentarea învinuirii de stat 
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Centrul pentru Drepturile Omului 
din Moldova în colaborare cu Cen-
trul de Drept Căuşeni au organizat 
două mese rotunde în regiune, cu ge-

nericul: „Constituirea parteneriatelor 
în prevenirea şi combaterea torturii 
şi altor pedepse ori tratamente crude, 
inumane sau degradante”. Eveni-
mentele s-au desfăşurat pe data de 24 
noiembrie şi 7 decembrie curent în 
Căuşeni şi, respectiv, Ştefan Vodă. 

Scopul meselor rotunde a fost 
iniţierea unui parteneriat în preveni-
rea fenomenului torturii între avoca-
ţii parlamentari şi factorii de decizie 
din regiune implicaţi în combaterea 
acestui flagel. 

Prevenirea fenomenului torturii – un obiectiv comun
La eveniment au participat pri-

mari ai diferitor localităţi din Anenii 
Noi, Căuşeni şi Ştefan Vodă, repre-
zentanţi ai organelor de poliţie, pro-

curaturii, cadre didactice, precum şi 
societatea civilă, iar la masa rotundă 
din Ştefan Vodă a fost prezent şi pre-
otul care slujeşte în biserica din ra-
ion. Centrul pentru Drepturile Omu-
lui din Moldova a fost reprezentat 
de avocatul parlamentar Anatolie 
Munteanu şi de juristul Alexandru 
Popa.

În cadrul ambelor şedinţe de lu-
cru, reprezentanţii Centrului pentru 
Drepturile Omului din Moldova au 
făcut o prezentare amplă a activi-

tăţii Instituţiei Naţionale a Ombud-
smanului. La fel, în luările sale de 
cuvînt, i-au informat pe cei prezenţi 
despre activitatea Mecanismului 

Naţional de Prevenire a Tor-
turii şi a Consiliului consulta-
tiv pe parcursul anului 2009, 
despre vizitele de monitori-
zare a locurilor de detenţie şi, 
respectiv, despre întocmirea 
rapoartelor în urma vizitelor 
de monitorizare.

Ombudsmanul s-a arătat 
deschis pentru 
colaborare, vrînd 
să afle care ar fi 
aportul avocaţi-
lor parlamentari 
pentru crearea 
unui parteneriat 
eficient şi în spe-
cial contribuţia 
lor în înlăturarea 
cazurilor de tor-

tură şi altor pedepse ori 
tratamente crude, inu-
mane sau degradante 
din locurile de deten-
ţie. Una din priorităţile 
avocaţilor parlamentari 
este crearea parteneria-
telor eficiente cu APL, 
APC şi societatea civilă.

Solicitat să prezinte informaţii 
despre cazurile de tortură din Ştefan 
Vodă, procurorul raionului, dl To-
fan, a relatat că în 2009 nu a fost în-

registrat nici un caz de tortură. Însă 
în anii 2007-2008, au fost depuse 15 
plîngeri, care nu s-au soldat cu de-
clanşarea urmăririi penale din lipsă 
de probe. Totodată, întrebat care sînt 
cauzele de aplicare a torturii, procu-
rorul raionului a menţionat lipsa de 
profesionalism a colaboratorilor de 
poliţie, impunerea de a da mărturii 
şi chiar răzbunarea.

La finele întrunirilor, ombud-
smanul a punctat un şir de recoman-
dări care sînt bine venite la elabora-

rea planului de acţiuni pentru 2010-
2011, între care: informa populaţia, 
în special a tinerii generaţii, despre 
drepturile şi obligaţii sale, măsuri 
necesare pentru profilactica şi sus-

ţinerea tinerilor din mediul rural, a 
propune Ministerului Educaţiei să 
modifice programa disciplinei „Noi 
şi Legea”, de asemenea, s-a propus 
ca la astfel de întruniri să fie prezen-
tă şi comunitatea clericală etc.

Mesele rotunde desfăşurate la 
Căuşeni şi Ştefan Vodă fac parte 
dintr-un şir de activităţi, graţie pro-
iectului „Susţinerea pentru conso-
lidarea Mecanismului Naţional de 
Prevenire a Torturii” în conformita-
te cu prevederile Protocolului opţi-

onal la Convenţia împotriva Torturii 
(OPCAT) cu susţinerea financiară a 
Consiliului Europei şi Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD).

CpDOMv

Tradiţional, la 10 decem-
brie, comunitatea mondială 
marchează Ziua Internaţiona-
lă a Drepturilor Omului. Cu 
acest prilej, Centrul pentru 
Drepturile Omului din Mol-

dova – Instituţia Naţională 
a Ombudsmanului a lansat 
raportul privind respectarea 
drepturilor omului în Repu-
blica Moldova pentru anul 
2008. 

Raportul prezintă o analiză 
a respectării drepturilor omu-
lui în diferite domenii, cum 
ar fi: accesul la justiţie, pro-
prietatea privată, prevenirea 
şi combaterea discriminării, 
drepturile copilului ş.a. Avo-
caţii parlamentari au declarat 
că deşi au fost  promovate şi 
adoptate un şir de acte legis-
lative şi efectuate mai multe 
restructurări instituţionale 
pentru îmbunătăţirea situaţi-
ei, rămîn în continuare neso-
luţionate un şir de probleme 
cu care se confruntă societa-
tea. Ca şi în anii precedenţi, 
rămîne acută problema acce-

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la a 61-a aniversare 
sului liber la justiţie şi dreptul 
la un proces echitabil. Garan-
ţiile de judecată sînt deseori 
încălcate, iar condiţiile de 
detenţie nu sînt adecvate nor-
melor elementare de igienă şi 

sanitărie. Situaţia este alar-
mantă şi la capitolul respec-
tării dreptului la proprietatea 
privată. Cel mai frecvent avo-
caţii parlamentari au fost se-
sizaţi de către foştii deportaţi. 
Doar pentru nerespectarea 
acestui drept RM a suferit, în 
anul 2008, 9 condamnări la 
CEDO. Experţii au menţionat 
că discriminarea este un fe-
nomen deocamdată frecvent 
în societatea noastră, cel mai 
mult sînt marginalizate per-
soanele cu dizabilităţi, dar şi 
reprezentanţii unor minorităţi 
etnice, cum ar fi romii. Nici la 
capitolul asistenţei şi protec-
ţiei sociale nu stăm prea bine. 
Una dintre cele mai grave 
probleme se constată în siste-
mul de pensii. Astfel, nu este 
stabilit prin lege minimul de 
existenţă. Salariaţii sînt dese-

ori prejudiciaţi, situaţia eco-
nomico- financiară îi impune 
să accepte condiţii de muncă 
şi salarizare în defavoarea lor. 
De asemenea, în perioada vi-
zată au fost atestate încălcări 

f r e c -
v e n -
te ale 
d r e p -
turi lor 
copilu-
lui. Cel 
m a i 
des se 
încalcă 
dreptul 
copilu-
lui de 
a creşte 
şi a se 
dezvol-
ta în 
mediul 

familial, dreptul la educaţie 
gratuită şi obligatorie, drep-
tul la dezvoltare intelectu-
ală şi dreptul la exprimarea 
opiniilor şi luarea deciziilor. 
Copiii sînt marginalizaţi şi 
discriminaţi, suportă violen-
ţă fizică şi psihologică din 
partea membrilor familiei.
Tamara Plămădeală, avocatul 
parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului, susţine 
că în legislaţia noastră există 
foarte multe lacune în acest 
domeniu, ceea ce cauzează 
o multitudine de sesizări ale 
cetăţenilor la Centrul pentru 
Drepturile Omului. Ea a ţinut 
să menţioneze că anul acesta 
CpDOM a lansat serviciul 
„Telefonul copilului”, ceea ce 
va uşura mult activitatea avo-
caţilor, dar şi situaţia copiilor 
din Moldova.

Experţii atenţionează şi 
asupra situaţiei cetăţenilor 
din stînga Nistrului. Dreptu-
rile omului în această regiune 
sînt ignorate în totalitate, iar 
avocaţii parlamentari nu au 
posibilitatea de a interveni 
eficient pentru a asigura apă-
rarea lor.

Totuşi s-a remarcat o îm-
bunătăţire la capitolul dreptul 
la libertatea de exprimare, nu-
mărul sesizărilor la CEDO în 
această privinţă reducîndu-se 
considerabil. „Pe de altă par-
te, anul acesta, pentru prima 
dată, Republicii Moldova 
i-au fost înaintate 2 cereri ce 
vizează dreptul la viaţă, ceea 
ce demonstrează că statul nu 
ne poate garanta siguranţa”, 
a menţionat Vladimir Grosu, 
reprezentantul Guvernului

RM la CEDO. „Regreta-
bil, dar din an în an Curtea 
comunică Guvernului tot mai 
multe cereri noi, dintre care 
mai mult de jumătate se refe-
ră la neexecutarea hotărîrilor 
judecătoreşti, iar asta presu-
pune faptul că persoanele îşi 

pierd încrederea în justiţia 
naţională”, a mai adăugat 
acesta.

Reprezentanţii organizaţi-
ilor neguvernamentale şi cei 
ai instituţiilor de stat prezenţi 
la eveniment au înaintat un 
set de recomandări, în scopul 
îmbunătăţirii situaţiei, către 
Parlament, Guvern şi autori-
tăţile publice locale. Printre 
acestea se numără: ratificarea 
Convenţiei privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, 
adoptarea cadrului legal pen-
tru determinarea şi utilizarea 
minimului de existenţă, adop-
tarea legii privind prevenirea 
şi combaterea discriminării, 
îmbunătăţirea mecanismului 
de informare a cetăţenilor, 
atragerea proiectelor şi pro-
gramelor internaţionale etc. 

În acest context, Ion Oboro-
ceanu, directorul Centrului de 
Drept Căuşeni, a subliniat că 
în multe cazuri nu este nevoie 
de resurse financiare, trebuie 
doar să ne schimbăm atitudi-
nile şi abordările.

La eveniment a fost pre-

zent şi Dumitru Pulbere, 
preşedintele Curţii Constitu-
ţionale. El a amintit că anul 
acesta se împlinesc 61 de 
ani de la adoptarea Declara-
ţiei Universale a Drepturilor 
Omului, iar Constituţia RM 
interpretează drepturile şi li-
bertăţile omului prin prisma 
acestei declaraţii. Totodată, el 
a adus laude Centrului pentru 
Drepturile Omului, etichetîn-
du-l ca pe un apărător fidel al 
drepturilor cetăţenilor în RM.

Raportul a fost prezentat 
de către CpDOM în cadrul 
conferinţei naţionale „Dreptu-
rile şi libertăţile fundamentale 
ale omului – valori supreme”. 
Evenimentul a întrunit toţi 
factorii  de decizie în dome-
niul promovării şi respectării 
drepturilor omului.

Reamintim că Republica 
Moldova a aderat la Decla-
raţia Universală a Drepturilor 
Omului la 28 iulie, 1990.

Lilia STRîMBAnU,
Facultatea „Jurnalism şi 

Ştiinţe ale  Comunicării”, 
USM                                                            
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Luni, 7 decembrie, a eşuat cea de-a doua 
şi ultima tentativă de alegere a şefului statului. 
Marian Lupu, singrul candidat în cursa prezi-
denţială, a acumulat doar 53 de voturi din cele 
61 din 101 deputaţi parlamentari.

Partidul Comuniştilor (PCRM), care a tre-
cut în opoziţie după alegerile parlamentare din 
29 iulie, a refuzat să participe la alegerile pre-
zidenţiale şi a părăsit sala de şedinţe. Aceştia 
au aşteptat rezultatele alegerii într-o sală apar-
te. Alegerile au fost urmărite doar de trei de-
putaţi comunişti, care sînt membri ai comisiei 
pentru alegerea preşedintelui. Liderul fracţi-
unii, Maria Postoico, a declarat de la tribuna 
Parlamentului că Alianţa desfăşoară o politică 
antisocială, încalcă Constituţia, iar comuniştii 
„nu vînd Patria şi nu vor permite acest lucru 
nimănui”. „Ar fi o trădare faţă de popor, faţă 
de alegători, faţă de ţară, dar şi faţă de sine în-
săşi să votăm pentru candidatura propusă din 
partea Alianţei pentru Integrare Europeană”, a 
spus Postoico.

AIE va rămîne intactă
Liderii Alianţei pentru Integrare Europea-

nă promit ca vor rămîne uniţi în continuare, 
chiar dacă preşedintele ţării nu a fost ales 
astăzi. Mai mult decît atît, ei spun că decizia 
comuniştilor de a boicota scrutinul preziden-
ţial îi determină să-şi intensifice eforturile în 
realizarea angajamentelor asumate. „Alianţa a 
făcut tot ce a intenţionat şi ce a putut să facă, 
iar responsabilitatea pentru declanşarea anti-

cipatelor revine celor care astăzi nu au votat”, 
a declarat liderul PD, Marian Lupu.

„Vreau să le spun celor din PCRM să nu 
creadă că noi de astăzi nu ne vom continua 
angajamentele pe care ni le-am asumat. Le 
vom continua cu o intensitate şi mai mare. Ar-
gumentele lor invocate astăzi sînt sterile. De 
fapt, i-a deranjat unitatea noastră în implemen-
tarea angajamentelor asumate. Noi vom reuşi, 
iar cei care încearcă să pună obstacole nu vor 
avea nicio şansă. Acum ca niciodată urmează 
să fim mai uniţi, în acţiune şi în responsabili-
tăţi”, a declarat premierul Vlad Filat. 

  Majoritatea parlamentară consideră că 
responsabilitatea pentru alegeri revine opo-
ziţiei comuniste care nu a votat, iar Alianţa a 
făcut tot ce a putut pentru a le evita. 

Mihai Ghimpu nu vrea 
anticipate

Mihai Ghimpu,  Preşedintele interimar, 
declară cu tot dinadisul că alegeri anticipate 
nu vor avea loc. Ghimpu pledează pentru mo-
dificarea Constituţiei, astfel încît preşedintele 
ţării să poată fi ales cu votul a 50+1 deputaţi. 
Potrivit lui Ghimpu, comuniştii nu vor ajun-
ge la scopul propus şi alegerile parlamentare 
anticipate nu vor avea loc. El a spus că astfel 
Parlamentul intenţionează să depăşească criza 
politică actuală.

De remarcat că săptămîna trecută Mihai 
Ghimpu a semnat decretul de constituire a 
comisiei pentru reforma constituţională. El a 

Ultima tentativă 
de alegere a şefului statului a eşuat

În pofida unor progrese 
obţinute pe parcursul ulti-
milor ani, sistemul judiciar 
din Moldova înregistrează în 
continuare restanţe la capi-
tolul respectării standardelor 
internaţionale  ale unui pro-
ces echitabil şi a drepturilor 
persoanelor implicate în pro-
cesul de judecată, fie ele in-
culpaţi, victime sau martori. 
De unde reticenţa cetăţenilor 
faţă de justiţie în general şi 
faţă de reprezentanţii acesteia 
în particular. Aceasta este una 
din principalele constatări ale 
raporului final al Programului 
OSCE de monitorizare a pro-
ceselor de judecată în Repu-
blica Moldova.

Ca stat participant al 
OSCE din 1992, RM a ac-
ceptat, ca măsură de sporire 
a încrederii, prezenţa ob-
servatorilor la procesele de 
judecată. În acest sens, Igor 
Dolea, membrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
menţionat că monitorizările 
nu reprezintă o imixtiune în 
sistemul judecătoresc, ci vin 
să contribuie la eficientizarea 
acestuia. Ca argument la cele 
spuse, raportul nu conţine 
niciun nume al judecatorilor, 
procurorilor, avocaţilor sau 
altor actori implicaţi în pro-
ces. „Nu este necesar de a 
pune nume în joc, este vorba 
doar de constatarea unei pro-
bleme. OSCE nu vine a con-
damna pe cineva, ci pentru 
a susţine reformele dintr-un 
stat”, a subliniat expertul.

În urma analizei efectuate 
de observatori, în decursul a 
2 ani în instanţele de judecată 
din Chişinău şi partea de sud-
est a ţării s-au depistat un şir 
de neregularităţi privind con-
diţiile instituţionale, prestaţia 

profesională a participanţilor 
la proces, precum şi drepturi-
le inculpatului, ale victimelor 
şi martorilor în cadrul unui 
proces echitabil. Astfel, s-a 
constatat că 62% din cazurile 
vizate au fost amînate, ceea 
ce duce nemijlocit la violarea 
dreptului la judecarea cauzei 
într-un termen rezonabil. Cel 
mai monitorizat a fost dreptul 
la un proces public. Numă-
rul mic al sălilor de şedinţă 
şi preferinţele unor judecă-
tori constituie principalele 
cauze ale numărului mare de 
şedinţe desfăşurate în biro-
urile judecătorilor, ceea ce 
restrînge dreptul publicului 
de a asista la şedinţele de ju-
decată. Alt aspect este dispo-
nibilitatea informaţiei despre 
şedinţe. Monitorii au remar-
cat un progres important la 
acest capitol, totuşi calitatea 
anunţurilor plasate pe pano-
urile de informaţie lasă de 
dorit. Dreptul de a fi judecat 
de o instanţă independentă 
şi imparţială continuă să fie 
prejudiciat de practica comu-
nicării separate a părţilor cu 
judecătorul imediat înainte de 
şedinţă sau după, asta în po-
fida adoptării încă din 2007 
a deciziei de a interzice ase-
menea comunicări, iar Curţile 
de Apel şi Curtea Supremă de 
Justiţie deliberează asupra cî-
torva cauze simultan, ceea ce 
trezeşte suspiciuni cu privire 
la corectitudinea hotărîrilor. 
La capitolul dreptul judecă-
rii în mod echitabil a cauzei, 
s-au atestat cîteva încălcări 
evidente, cum ar fi: întreru-
perea avocaţilor apărării de 
către judecători şi acordarea 
de preferinţă procurorilor în 
detrimentul avocaţilor. Unii 
judecători continuă să se 

implice activ în interogarea 
părţilor. Dreptul la prezumţia 
de nevinovăţie a fost încălcat 
în cazurile în care judecătorii 
îşi permiteau comentarii nea-
decvate în adresa părţilor, iar 
procurorii numeau inculpatul 

„criminal”. Prezumţia de ne-
vinovăţie este afectată şi de 
continuitatea încătuşării sau 
ţinerii inculpaţilor în cuştile 
metalice în timpul procesului. 
Cît priveşte dreptul la asisten-
ţa juridică şi dreptul de a dis-
pune de înlesnirile necesare, 
au fost remarcate multe cazuri 
cînd avocaţii au venit prost 
pregătiţi sau au fost foarte pa-
sivi în apărare, în special cei 
din oficiu. În plus, în instanţe-
le de judecată din Chişinău a 
continuat practica dubioasă de 
numire a avocaţilor cu puţin 
timp înainte de şedinţă. Totuşi 
Nadejda Hriptievschi, consul-
tant legal, a evidenţiat că în 
regiunea de sud-est o  aseme-
nea practică nu a fost atestată. 

Probleme serioase întîmpină 
şi garantarea dreptului la un 
interpret. Astfel în instanţele 
din Chişinău doar în 2% din 
cele necesare a fost pus la 
dispoziţie un interpret. Alte 
aspecte negative sînt calitatea 

inadecvată a traducerii, utili-
zarea a 2 limbi concomitent  
şi încadrarea judecătorilor în 
3 roluri: de judecător, de in-
terpret şi de grefier. Experţii 
au menţionat şi problema se-
diilor instanţelor de judecată. 
Ion Oboroceanu, directorul 
Centrului de Drept Căuşeni, a 
relevat că unele judecătorii nu 
au clădiri separate, ci în co-
mun cu alte instituţii de stat, 
ceea ce dovedeşte şi atitudi-
nea statului faţă de sistemul 
judiciar. O altă deficienţă este 
absenţa spaţiului pentru pu-
blic, a echipamentului tehnic 
necesar. Niciuna din instanţe-
le monitorizate nu are intrări 
separate pentru inculpaţi şi 
victime, fapt ce măreşte peri-

colul unor incidente între par-
ticipanţi. Monitorii au atestat 
un şir de deficienţe organi-
zaţionale. Astfel, întîrzierile 
de peste 30 de minute sînt 
mai degrabă o regulă decît 
o excepţie, cel mai frecvent 

fiind cauzate 
de procuror sau 
avocat. De cele 
mai multe ori, 
aceştia nu oferă 
o explicaţie şi 
nici judecătorul 
nu le cere să o 
facă. Aceasta 
duce la reduce-
rea respectului 
cetăţenilor faţă 
de instanţele de 
judecată. Amî-
nările se dato-
raeză, în mare 
parte, absenţei 
martorilor, dar 
au fost atestate 
şi cazuri cînd 
procurorii sau 
avocaţii nu se 
prezentau timp 

de cîteva şedinţe în instanţă, 
ceea ce este un exemplu eloc-
vent pentru întreaga societa-
te. 

I. Oboroceanu a evidenţi-
at că unii participanţi la pro-
ces nu au o conduită profesi-
onală, vorbesc la telefon, fac 
glume nepotrivite, presează 
martorii, iar judecătorul nu 
reacţionează. 

„Ceea ce ne demonstrea-
ză acest raport este lipsa de 
etică a participanţilor, iar pri-
mul pas pentru îmbunătăţirea 
situaţiei este schimbarea de 
comportament”, a concluzio-
nat acesta.

 Experţii au propus un set 
de recomandări în scopul re-
formării sistemului judiciar, 

printre care: sporirea profesi-
onalismului participanţilor la 
proces, automatizarea proce-
selor de înregistrare a dosa-
relor, revizuirea standardelor 
de etică, examinarea imediată 
a cazurilor de tortură sau tra-
tament inuman şi degradant, 
impunerea unor sancţiuni ad-
ministrative pentru întîrzieri.  
Henrikas Mickevicius, direc-
torul executiv al Institutului 
de Monitorizare a Drepturilor 
Omului, a ţinut să menţione-
ze că pentru sistemul judiciar 
din Moldova în prim-plan se 
plasează problema de infra-
structură, „aceasta se vede 
din bugetul alocat, clădiri-
le destinate instanţelor şi în 
acest sens sînt necesare foarte 
multe eforturi ale statului”.

La eveniment a afost 
prezent şi ministrul Justiţiei, 
Alexandru Tănase. El a su-
bliniat că cea mai mare pro-
blemă a Republicii Modova 
în acest domeniu este resta-
bilirea încrederii populaţiei în 
dreptatea justiţiei. „Proiectele 
ce vizează reformarea siste-
mului de justiţie urmează a fi 
discutate în Parlament. Fără 
aceste reforme şi edificarea 
unui sistem judiciar profesio-
nist şi funcţional, RM nu are 
un viitor european”, a înche-
iat Tănase.

Programul de Monitoriza-
re a  Proceselor de Judecată 
a fost elaborat de Misiunea 
OSCE în Moldova în parte-
neriat cu Biroul OSCE  pen-
tru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului.

Lilia STRîMBAnU,
Facultatea „Jurnalism şi 

Ştiinţe ale  Comunicării”, 
USM                                                          

Asigurarea dreptului la un proces echitabil încă lasă de dorit

propus elaborarea unui pachet de modificări 
în Constituţie, în special la prevederile referi-
toare la procedura de alegere a preşedintelui. 
El consideră că este oportun ca legea să fie 
modificată prin referendum naţional, pentru a 
depăşi criza politică şi a nu admite noi alegeri 
parlamentare anticipate.

Un deputat comunist părăseşte 
formaţiunea

Vladimir Ţurcan deputatul Partidului Co-
muniştilor, cel care din start a cerut colegilor 
săi de fracţiune să voteze pentru şeful statu-
lui, a declarat că vă părăsi grupul parlamentar. 
Motivul – „decizia de luni nu este prima gre-
şeală a PCRM din 2009 şi nu mai este posibil, 
în acest partid, să mai fie promovate ideile de 
păstrare a statalităţii”. Precizăm că Vladimir 
Ţurcan nu este membru de partid.

Momentan, potrivit legislaţiei, preşedin-
tele interimar, spicherul Mihai Ghimpu, este 
obligat să dizolve Parlamentul şi să numeas-
că data noilor alegeri parlamentare. Totodată, 
Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată pe 
an, adică după 16 iunie 2010. Avînd în vedere 
campania electorală, care durează cel puţin 45 
de zile, alegerile parlamentare ar putea avea 
loc abia spre toamna anului viitor. Termenul-
limită pentru dizolvarea legislativului şi numi-
rea datei alegerilor anticipate nu este indicat în 
legislaţie.

S.  C.

A crescut numărul 
şomerilor în Moldova 
A crescut numărul şomerilor în Mol-

dova cu 27,5 mii mai mult decît în trimes-
trul III al anului 2008, arată datele Biro-
ului Internaţional al Muncii. Şomajul a 
afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii 
– 65,4% din totalul numărului de şomeri, 
la fel şi persoanele din mediul urban – 
58,6%.

Rata şomajului la nivel de ţară a în-
registrat valoarea de 5,7%, fiind mai ridi-
cată faţă de trimestrul III a anului 2008 
(3,6%). 

Disparităţi semnificative s-au înregis-
trat între rata şomajului în mediul urban 
– 7,5%, faţă de mediul rural – 4,3%. În 

rîndurile tineri-
lor (15-24 ani) 
rata şomaju-
lui a constituit 
16,5%. 

În categoria 
de vîrstă 15-29 
ani acest indi-

cator a avut valoarea 12,8%. 
Menţionăm că populaţia ocupată a 

constituit peste 1250,5 mii persoane, mic-
şorându-se cu 4,5% faţă de trimestrul III 
a anului 2008. Ca şi în cazul populaţiei 
active, nu au fost înregistrate disparităţi 
pe sexe (50,8% bărbaţi şi 49,2% femei) în 
timp ce pe medii s-au înregistrat diferenţe 
mai mari (44,2% mediul urban şi 55,8% 
mediul rural).
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Guvernul a aprobat recent proiectul de 
lege cu privire la fondurile asigurării obligato-
rii de asistenţă medicală. Potrivit acestuia, po-
liţele medicale vor costa circa 2500 de lei, cu 
160 de lei mai puţin faţă de acest an. Ministrul 
Sănătăţii spune că ieftinirea este 
cauzată de scăderea contribuţi-
ilor, dar şi a salariului mediu pe 
economie. 

Poliţa medicală va costa 2478 
de lei, cu 160 de lei mai puţin 
decît în acest an. Totodată, noul 
proiect de lege prevede ca ser-
viciile medicale de urgenţă şi 
asistenţa medicală primară să fie 
gratuite pentru toată populaţia. 
„Pentru prima dată de la 2003 
încoace, toate serviciile de asis-
tenţă medicală de urgenţă şi pri-
mară vor fi integral achitate de 
Fondul de Asigurări în Medicină. 
Asta înseamnă că toată populaţia 
are posibilitatea să aibă acces la 
asistenţa primară şi de urgenţă, a 
declarat Vladimir Hotineanu, mi-
nistrul Sănătăţii.

Persoanele care vor cumpăra 
poliţa medicală în primele trei 
luni ale anului vor beneficia de o 
reducere de 50 la sută, iar deţi-
nătorii de cote agricole vor putea 
cumpara poliţa de asigurare medicală doar 
cu 25% din suma totală, ceea ce constituie 
619 lei. „Sînt recomandările Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii ca statul în condiţii de 
criză să ajute anumite pături ale societăţii, iar 

agricultorii reprezintă una dintre cele mai să-
race categorii de la noi, a subliniat Vladimir 
Hotineanu. 

Potrivit ministrului, scăderea costului poli-
ţelor nu va afecta salariile angajaţilor în siste-

mul medical. De asemenea, pentru prima dată, 
deţinătorii de terenuri agricole vor procura po-
liţele la un preţ de 619 lei, ceea ce reprezintă 
25 la sută din valoarea totală a poliţei. 

„Acestea sînt recomandările OMS ca sta-

tul în condiţii de criză să ajute anumite pături 
ale societăţii, iar agricultorii reprezintă una 
dintre cele mai sărace categorii de la noi”, a 
spus ministrul Sănătăţii. 

„Să nu devină peste noapte toţi agricul-
tori”, a remarcat 
premierul Vlad 
Filat, la şedinţa 
Guvernului. Mi-
nistrul Sănătăţii 
a dat asigurări că 
acest lucru nu se 
va întîmpla pentru 
că persoanele res-
pective vor trebui 
să prezinte acte de 
la primarii că deţin 
cote agricole. 

Pentru anga-
jaţi, prima de asi-
gurări obligatorii 
va constitui şi în 
acest an 7 la sută 
din salariu, cîte 
3,5% pentru pa-
tron şi angajator. 

Bugetul fondu-
rilor de asigurări 
obligatorii pentru 
asistenţa medicală 
pentru anul 2010, 

aprobat de curînd de Guvern, constituie 3,3 
milioane de lei. Pentru a intra în vigoare, bu-
getul urmează a fi adoptat de către Parlament. 

În anul 2009, poliţa de asigurări medicale 
a costat 2638 de lei.

Poliţele medicale mai ieftine în 2010
A fost majorată şi indemnizaţia la 

naşterea primului copil

Executivul a aprobat şi proiectul de Lege 
privind asigurările sociale. Acesta prevede 
un adaos de trei sute de lei la indemnizaţia 
primită la naşterea primului copil care va fi 
de 1700 de lei, şi de 2000 de lei la naşterea 
fiecărui copil următor pentru susţinerea fa-
miliilor tinere, a specificat Valentina Buliga, 
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei.

De asemenea, în anul viitor, va creşte cu 
5 la sută indemnizaţia lunară pentru creşte-
rea copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani plătită 
persoanelor asigurate. Iar ajutorul de deces a 
fost ridicat pîna la 1000 de lei.

„Trebuie să facă copii toţi cei care pot 
face, pentru că avem o problemă demogra-
fică. Majorarea indemnizaţiilor este doar un 
prim pas. Acum Guvernul lucrează asupra 
unei noi abordări de susţinere a tinerei fami-
lii. Pentru ca naşterea să fie o bucurie, vom 
depune eforturi de acum încolo”, a spus mi-
nistrul. 

Pensiile vor fi indexate începînd cu 1 
aprilie proporţional creşterii preţurilor de 
consum, cu 4,65 la sută. 

Contribuţiile sociale din salarii vor ramî-
ne de 23,6 la sută. 

În total, bugetul asigurărilor sociale va 
constitui în 2010 puţin peste 8 milioane de 
lei, cu 6 la sută mai mult decît în 2009.

S. C.

Cronica poliţistă
17 persoane învinuite de fabricarea 

valutei false
Recent, Procuratura mun. Chişinău a expediat în judecată 

cauza penală în privinţa a 17 persoane învinuite de fabricarea 
în scopul punerii în circulaţie şi punerea în circulaţie a valutei 
străine false utilizate pentru efectuarea plăţilor, acţiuni săvîr-
şite de un grup criminal organizat,  în proporţii  deosebit de 
mari.

Potrivit procu-
rorilor, pe parcur-
sul anilor 2004-
2009,  grupul cri-
minal organizat a 
fabricat şi a pus în 
circulaţie bancno-
te cu valoarea no-
minală de 100 do-
lari SUA şi 1000 
ruble ale Federa-
ţiei Ruse false, în 
proporţii deosebit 
de mari, totodată 

au pregătit şi programele speciale computerizate de fabricare a 
bancnotelor cu valoarea nominală de 500 ruble ale Federaţiei 
Ruse şi cu valoarea nominală de 100 grivne ucraineşti false în 
scopul punerii în circulaţie a acestora.

Infractorii cu vîrste cuprinse între 20 şi 68 ani riscă o pe-
deapsă de pînă la 15 ani închisoare.

Fostul ministru de Interne a fost citat în 
calitate de martor 

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gheorghe Papuc, a 
fost citat pentru a fi audiat la Procuratura Generală.

Ex-ministrul va fi audiat de procurorii secţiei exercitare a 
urmăririi penale în cauze excepţionale a Procuraturii Generale 
în cadrul a 2 cauze penale pornite: pe faptul evenimentelor din 
7 aprilie, precum şi pe faptul acţiunilor factorilor de decizie ai 
Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”, în noaptea 
de 7 spre 8 aprilie curent.

Reieşind din faptul că mulţi poliţişti nu au putut fi iden-
tificaţi, deoarece purtau cagule pe faţă, Procuratura a decis 
investigarea efectivului de comandă al Brigăzii de Poliţie cu 
Destinaţie Specială „Fulger”, care au ordonat ieşirea în piaţă, 
au scăpat de sub control situaţia şi au tolerat reţinerile masive. 

În cadrul acestei cauze penale au fost audiaţi poliţiştii din 
BPDS „Fulger”.

Potrivit procurorilor, pe cauzele penale respective au mai 
fost audiaţi: Valentin Zubic, Ghenadie Cosovan, Andrei Şum-
leanschi, Petru Corduneanu, ex-comisarul mun. Chişinău Vla-
dimir Botnari.

Pînă în prezent la Procuratură au fost depuse 105 plîngeri 
legate de rele tratamente şi aplicarea torturii în urma eveni-
mentelor din aprilie. Pe baza acestor plîngeri au fost iniţiate 35 
de cauze penale, în judecată fiind trimise 4 dosare în privinţa 
la 7 colaboratori de poliţie, urmînd ca în scurt timp să mai fie 
deferite justiţiei încă 10 cauze penale.

3 cauze penale pe faptul falsificării 
ştampilei Inspecţiei de Stat în Construcţii

În urma verificării demersului Inspecţiei de Stat în Con-
strucţii, Procuratura mun. Chişinău a pornit trei cauze penale 
pe faptul falsificării ştampilei, a concluziei şi a semnăturii per-
soanei cu funcţii de răspundere din cadrul Inspecţiei.

În urma controlului efectuat, procurorii au stabilit că în iu-
lie 2009 Primăria mun. Chişinău a eliberat la 5 persoane au-
torizaţie de construcţie privind reconstrucţia apartamentelor 
ultimilor, pe care a fost aplicată ştampila Inspecţiei de Stat în 
Construcţii falsă.

În alt caz, s-a depistat că în august 2009 a fost recepţio-
nat un obiect imobil nelocativ după reconstrucţia acestuia, în 
baza unor acte 
false. 

În aceeaşi 
perioadă a 
fost recep-
ţionat un alt 
obiect după 
reconstrucţii, 
în procesul-
verbal de re-
cepţie finală 
fiind falsifica-
te semnăturile 
şi amprenta 
ştampilei Inspecţiei de Stat în Construcţii.

Urmărirea penală a fost pornită pe semnele componenţei 
de infracţiune prevăzute de art.361 alin.(1) Cod penal – con-
fecţionarea, deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false, 
a imprimatelor şi ştampilelor false.

L-a costat viaţa pentru că i-a stat în 
calea unui tînăr

 Prin sentinţa judecatoriei Edineţ,  Scutari A. a fost con-
damnat la 13 ani închisoare în penitenciar de tip închis.

Potrivit sentinţei, tînărul în vîrstă de 20 ani, fiind în stare de 
ebrietate, în plină noapte a snopit în bătăi un bătrîn de 71 ani 
care după părerea lui îi stătea în cale.

Loviturile cu pumnii şi picioarele s-au dovedit a fi foarte 
grave şi victima a decedat pe loc.

Acţiunile tînărului au fost calificate conform art.145 alin.

(2) Cod penal – omor intenţionat cu deosebită cruzime asupra 
unei persoane de vîrstă înaintată.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege.

Cu taxiul – la saună
Un bărbat de 39 ani riscă pînă la 7 ani închisoare pentru 

proxenetism.
Potrivit procurorilor, bărbatul este învinuit de faptul că în 

toamna anului curent a îndemnat 5 tinere de a se deplasa în 
diferite localuri din mun. Chişinău pentru a acorda servicii se-
xuale contra plată.

Obţinînd consimţămîntul tinerelor, învinuitul a organizat 
de mai multe ori deplasarea lor cu automobilul său personal 
în saunele din capitală, unde fetele acordau servicii sexuale 
contra plată.

Pentru acordarea serviciilor sexuale, clienţii se achitau cu 
bărbatul, transmiţîndu-i diferite sume de bani.

Ancheta în cazul deflagraţiei de Hramul 
Chişinăului continuă

Ancheta în cazul exploziei din 14 octombrie în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale continuă, în lucru fiind cîteva versiuni, in-
vestigarea cărora ne va permite stabilirea persoanelor implicate 
în organizarea şi producerea deflagraţiei, a declarat Procurorul 
General Valeriu Zubco.

Potrivit Procurorului General, ancheta se desfăşoară con-
form planului, în prezent fiind deja efectuate, într-un laborator 
din Belarus, expertiza ADN-urilor depistate pe unele fragmen-
te, precum şi alte investigaţii de acumulare a probelor. Tot într-
un laborator performant din Minsk urmează să fie efectuate şi 
expertiza fragmentelor grenadei RG-42, care potrivit anchetei 
a fost utilizată pentru producerea deflagraţiei.

„Crima va fi 
descoperită, de-
oarece există do-
rinţa de a depista 
persoanele care 
au organizat-o. 
Dar cazul este 
foarte complicat, 
necesită timp şi 
din aceste consi-
derente nu putem 
urgenta desfăşu-
rarea anchetei”, a menţionat Valeriu Zubco.

La 14 octombrie în timpul manifestărilor consacrate Hra-
mului oraşului Chişinău, în apropierea Arcului de Triumf din 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, persoane neidentificate au de-
clanşat explozia unei grenade de luptă, model „RG-42”. În 
urma deflagraţiei au avut de suferit peste 40 de persoane.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vrem sa ştim care sînt atribuţiile avocatului 
parlamentar pentru cazurile de încălcare a drep-
turilor constituţionale ale omului. 

Un grup de petiţionari 
din Chişinău 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRînGĂ

Conform Legii cu privire 
la avocaţii parlamentari, în 
situaţiile în care se constată 
unele încălcări ale drepturilor 
petiţionarului, avocatul parla-
mentar prezintă organului sau 
persoanei cu funcţii de răs-
pundere respective ale cărei 
decizii sau acţiuni (inacţiuni), 
după părerea sa, încalcă drep-
turile şi libertăţile constituţio-
nale ale omului un aviz care 
va conţine recomandări  pri-
vind măsurile ce urmează a fi 
luate pentru repunerea imedia-
tă în  drepturile încălcate a pe-
tiţionarului şi încunoştinţează 
despre aceasta petiţionarul. 
În cazul în care avocatul par-
lamentar nu este de acord cu 
măsurile întreprinse, el este 
în drept să se adreseze orga-
nului superior pentru luarea 
măsurilor de executare a re-
comandărilor cuprinse în aviz. 
În activitatea sa de prevenire 
a torturii şi a altor tratamen-
te şi pedepse crude, inumane 
sau degradante, avocatul par-
lamentar  prezentă autorităţii 
sau persoanei cu funcţie de 
răspundere corespunzătoare 
recomandările sale în vederea 
ameliorării comportamentului 
faţă de persoanele private de 
libertate, a condiţiilor de de-
tenţie şi a prevenirii torturii. 
În cazul în care avocatul par-
lamentar nu este de acord cu 
măsurile întreprinse, el este în 
drept să se adreseze unui organ 
ierarhic superior pentru luarea 
măsurilor corespunzătoare în 
vederea executării recoman-
dărilor cuprinse în avizul său 
şi/sau să informeze opinia 
publică, inclusiv să divulge 
numele persoanelor autorizate 
să acţioneze în numele acelei 
autorităţi.  În  baza  rezultate-
lor examinării cererii, avoca-
tul parlamentar, de asemenea, 
este în drept:

a) să adreseze în instanţa 
de judecată o cerere în apăra-
rea intereselor petiţionarului 
ale cărui  drepturi  şi  libertăţi 
constituţionale au fost încăl-
cate;

b) să intervină pe lîngă or-
ganele corespunzătoare cu un 
demers pentru intentarea unui 
proces disciplinar sau penal în 
privinţa persoanei cu funcţii 

de răspundere care a comis 
încălcări ce au generat lezarea 
considerabilă a drepturilor şi 
libertăţilor omului;

c) să intenteze proces ad-
ministrativ împotriva persoa-
nelor care au săvîrşit contra-
venţia prevăzută la articolul 
174 19din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative;

d) să sesizeze persoanele 
cu funcţii de răspundere de 
toate nivelurile asupra cazu-
rilor de neglijenţă în lucru, 
de  încălcare  a eticii de ser-
viciu, de tărăgănare şi birocra-
tism.

În baza analizei datelor 
privind încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor constituţionale 
ale cetăţenilor şi în baza  re-
zultatelor examinării cererilor, 
precum şi în urma efectuării 
vizitelor preventive în locuri-
le unde se află sau se pot afla 
persoane private de libertate, 
avocatul parlamentar este în 
drept:

a) să prezinte Parlamentu-
lui  propuneri în vederea per-
fecţionării legislaţiei  în vigoa-
re în domeniul asigurării drep-
turilor şi libertăţilor omului;

b) să remită autorităţi-
lor publice centrale şi locale 
obiecţiile şi propunerile sale 
de ordin general referitoare 
la asigurarea drepturilor şi li-
bertăţilor constituţionale ale 
cetăţenilor, la îmbunătăţirea 
activităţii aparatului adminis-
trativ.

În  cazul în care se consta-
tă încălcări în  masă sau grave 
ale drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale ale omului, 
avocatul parlamentar are drep-
tul să prezinte un raport  la una 
din şedinţele  Parlamentului, 
precum şi să propună institui-
rea unei  comisii parlamentare 
care să cerceteze aceste fapte. 
De asemenea, avocaţii parla-
mentari au dreptul să sesizeze 
Curtea Constituţională în ve-
derea controlului constituţi-
onalităţii legilor şi hotărîrilor 
Parlamentului, decretelor Pre-
şedintelui Republicii Moldo-
va, hotărîrilor şi dispoziţiilor 
Guvernului, asupra corespun-
derii  lor principiilor general 
acceptate şi actelor juridice in-
ternaţionale cu privire la drep-
turile omului.

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 2009,  nr. 47(306)

&

Conform Instrucţiunii pri-
vind modul de stabilire a in-
validităţii, aprobată prin Ho-
tărîrea Guvernului nr. 688 din 
20 iunie 2006,  expertiza me-
dicală a vitalităţii este efectu-
ată în baza cererii în scris a 
persoanei respective sau a re-
prezentantului ei legal, adre-
sată preşedintelui consiliului 

primar de expertiză medicală 
a vitalităţii respectiv. La cere-
re se anexează fişa de trimi-
tere la consiliile de expertiză 
medicală a vitalităţii pentru 
expertizare (F - 088/e). Con-
siliul primar teritorial de ex-
pertiză medicală a vitalităţii 
este constituit din trei medici: 
chirurg, terapeut, neurolog. În 

Care este procedura de efectuare a expertizei 
medicale a vitalităţii

cazuri dificile, expertizarea se 
va efectua în comun cu speci-
aliştii consiliilor de expertiză 
medicală a vitalităţii de nivel 
republican.

În procesul expertizării 
trebuie să se  ţină cont de ur-
mătorii factori medicali, psi-
hologici, sociali, habituali şi 
profesionali: 

– caracterul bolii şi, în 
special, consecinţele ei;

– gradul de dereglare a 
funcţiei;

– eficacitatea tratamentu-
lui şi măsurilor de reabilitare 
aplicate;

– starea mecanismelor 
compensatorii;

– pronosticul clinic şi pro-

nosticul privind activitatea 
social-profesională;

– posibilitatea adaptării 
sociale;

– necesitatea protecţiei 
sociale;

– vîrsta etc.
Consiliile de expertiză 

medicală a vitalităţii studiază 
minuţios corectitudinea înde-

plinirii fişei de trimitere şi a 
altor documente prezentate de 
persoana supusă expertizării.  
Dacă în documentele prezen-
tate se depistează formulări in-
corecte sau dacă investigaţiile 
clinice şi paraclinice sînt insu-
ficiente, pacientul este trimis 
la instituţia medico-sanitară 
respectivă pentru reperfecta-

rea documentelor. Indiferent 
de caracterul bolii sau al de-
ficienţei anatomice, consiliile 
de expertiză medicală a vi-
talităţii efectuează minuţios 
controlul clinic şi funcţional 
al persoanei expertizate. În 
scopul stabilirii obiective a 
stării de sănătate şi a gradului 
de reducere a funcţionalităţii 
organismului, ei folosesc da-
tele anamnezei, datele obiec-
tive - statutul clinico-funcţio-
nal la momentul expertizării, 
particularităţile individuale 
ale pacientului, probele in-
vestigaţiilor paraclinice. La 
luarea deciziei privind gradul 
de pierdere a capacităţii de 
muncă şi stabilirea termenului 
pentru viitoarea reexpertizare 
se ţine cont de datele exame-
nului clinic şi de gradul de re-
ducere a funcţiei organului sau 
organelor afectate, rezultatele 
investigaţiilor de laborator şi 
instrumentale, datele suprave-
gherii în dinamică a pacientu-
lui, eficienţa tratamentului de 
reabilitare efectuat, prognoza 
tratamentului de reabilitare.

Decizia despre recunoaş-
terea unei persoane ca fiind 
invalidă sau privind refuzul 
stabilirii invalidităţii este 
adoptată de către consiliile de 
expertiză medicală a vitalităţii 
în componenţă deplină. Con-
siliile de expertiză medicală 
a vitalităţii examinează, în 
comun cu consiliile medicale 
consultative ale instituţiilor 
medico-sanitare, persoanele 
cărora li s-a retras sau li s-a 
diminuat gradul de invalidi-
tate, la solicitarea în scris a 
acestora, cu argumentarea de-
ciziei luate. 

Această finanţare urmează să fie finalizată cu ocazia 
unui summit european programat joi şi vineri la Bruxelles, 
în condiţiile în care conferinţa internaţională privind clima 
începe la Copenhaga.

Dacă la Copenhaga se va ajunge la un acord internaţio-
nal, el va intra în vigoare începînd din 2013.

Dar un text ambiţios depinde şi de acordarea unui ajutor 
imediat (denumit „fast start”) pentru ţările sărace aferent 
anilor 2010, 2011 şi 2012, pentru a le stimula încă de pe 
acum din punct de vedere financiar să facă faţă provocării 
climatice, doreşte UE.

Proiectul documentului, care urmează a fi adoptat în 
cursul summitului european, precizează: „Acordul de la 
Copenhaga trebuie să conţină dispoziţii referitoare la un 
ajutor imediat după (reuniunea de la) Copenhaga, începînd 
din 2010”.

„UE solicită ţărilor dezvoltate să îşi anunţe contribuţiile 
pentru un asemenea ajutor”, iar „UE este dispusă să contri-
buie cu un ajutor imediat de cel puţin X miliarde de euro 
pentru perioada 2010 - 2012”, adaugă versiunea provizorie 
a textului.

Cotidianul german, citînd surse diplomatice, susţine că 
UE va propune între „1 şi 3 miliarde de euro”.

Ajutorul care trebuie acordat ţărilor sărace în vederea 
unei dezvoltări economice slab poluante şi a unei adaptări 
la consecinţele dezastruoase ale schimbării climatice este 
una dintre marile provocări ale negocierilor de la Copen-
haga, care trebuie să ducă la semnarea unui acord inter-
naţional dincolo de 2012, data la care expiră acordul de la 
Kyoto.

UE a stabilit la 100 de miliarde de euro pe an nevoile 
internaţionale de finanţare pentru a sprijini ţările cele mai 

sărace să facă faţă efectelor încălzirii climatice între 2013 
şi 2020.

Cel mai înalt oficial al Naţiunilor Unite în domeniul cli-
mei, Yvo de Boer, consideră totodată că „ţările bogate trebu-
ie să pună la dispoziţie ajutoare imediate de cel puţin zece 

miliarde de dolari” pe an 
pînă în 2012.

Pînă în prezent, UE 
nu şi-a cifrat contribuţia 
imediată pentru perioa-
da 2010 - 2013 şi nici pe 
cea pe care o va solicita 
începînd cu 2013, în ca-
zul unui acord la Copen-
haga.

Şefii de stat şi de gu-
vern vor sublinia în această săptămînă că „reuniunea de la 
Copenhaga constituie o ocazie istorică” pentru ajungerea la 
un acord „mondial, complet şi substanţial”.

„Acordul trebuie să stabilească un proces al cărui obiec-
tiv este finalizarea, în primele şase luni după conferinţa de la 
Copenhaga, a unui acord cu valoare juridică obligatorie care 
să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013”, potrivit unui proiect 
de text comun.

„UE îşi reiterează oferta condiţionată de a trece la o re-
ducere de 30 la sută pînă în 2020 faţă de nivelul din 1990, cu 
condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze la reduceri de 
emisii comparabile şi ca ţările în curs de dezvoltare să con-
tribuie într-o manieră adecvată conform responsabilităţilor 
şi capacităţilor respective”, vor mai stabili ei.

UE s-a angajat deja la o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră în proporţie de 20 la sută pînă în 2020.

UE va oferi ţărilor sărace între 1 şi 3 miliarde 
de euro ca ajutor în materie de climă
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Dimigal & Co”, pentru 
data de 24 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a IM „ICE Cream & Co” privind încasarea datori-
ei. 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 „Befito-Grup”, pentru 
data de 24 decembrie 2009, ora 9.45, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SRL „Fructalia” privind încasarea datoriei. Pre-
zenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi exami-
nată în lipsa părţii absente.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Dimec Impex”, pentru 
data de 24 decembrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SA „Tîmplarul” privind încasarea dato-
riei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Optimed şi Com” cu se-
diul în Chişinău, bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,  pentru data 
de 28 decembrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civiă 
intentată la cererea SRL „Lexconsult”.                    

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

Judecător                            Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Dumsilprod” cu sediul 
în Ungheni, str. Ion Neculce nr. 27,  pentru data de 28 decembrie 
2009, ora 10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civiă intentată la cererea 
SRL „Rodal S”.                    

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

Judecător                            Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului ÎI „Iacovleva N.” şi directorul acesteia – Vi-
talie Iacovlev, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220) 
în calitate de pîrît în procesul intentat la cererea SRL „Rumitox” 
privind încasarea datoriei de 700 lei şi a penalităţii de 630 lei. 
Pîrîtul are sarcina să prezinte cel tîrziu la 16 decembrie 2009 re-
ferinţa şi documentele ce-i întemeiază obiecţiile sub sancţiunea 
examinării cauzei în baza materialelor dosarului. 

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

Judecător  Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Darist-Design”, pentru data de 13 ianuarie 2010, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea  SA „CZOM ”  privind 
încasarea sumei de 24 885,28 lei.

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

Judecător                               Ion Stepanov               
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Mectrans-Com”, pentru data de 28 
ianuarie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 224) în calitate de pîrît unde va avea loc exa-
minarea cererii înaintate de SA „Tîmplarul ”  privind încasarea 
pagubei în sumă de 83 589,77 lei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în baza materialelor prezentate la dosar.

Judecător                      Gh. Muntean               
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Canalî Vasile, pentru data de 22 decembrie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Canalî Galina privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător         I. Busuioc                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cvasiuc Alexandru, pentru data de 16 decembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea ÎMGFL nr. 10.

Judecător         Ion Ţurcan                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sârbu Agrepina, Sârbu S. A., Sârbu A. S., Sârbu L. S., cu domi-
ciliul în Chişinău, str. D. Cantemir nr. 5, apt. 20, pentru data de 
21 decembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulga-
ră nr. 43, bir. 39) în calitate de pîrîţi unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea ÎMGFL nr. 9.

Judecător         V. Efros                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea SRL 
„Emeirald Lider”, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Melnic Mariana privind 
încasarea sumei.

Judecător         A. Catană                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Marinescu Chiril, pentru data de 18 ianuarie 2010, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de re-
clamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Marinescu Rodica privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător         A. Catană                                                           

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Coceanji Vladimir, pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantei Coceanji Maria 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător          Ştefan niţă                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Butnaru Alexandru,  pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă  la acţiunea cet. Cozma 
Vasile, Cozma Natalia către Butnaru A. şi Ciudin S. privind 
încasarea prejudiciului moral şi material.

Judecător                                             Daria Suşchevici    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciudin Sergiu,  pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă  la acţiunea cet. Cozma Vasile, Cozma 
Natalia către Butnaru A. şi Ciudin S. privind încasarea prejudi-
ciului moral şi material.

Judecător                                              Daria Suşchevici    
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Creţu Nicolae, pentru data de 22 decembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît 
pe  cauza civilă la acţiunea cet. Creţu Violeta privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător                           Ig. Vornicescu                                              
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Pîslaru Margareta, pentru data de 23 decembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în cali-
tate de intervenient principal pe  cauza civilă la acţiunea cet. 
Cravcenco Natalia privind compensarea bunurilor represaţilor 
politici.

Judecător                           V. negru                                              
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Varvarici Igor, pen-
tru data de 24 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa  de  judecată  
(str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de copîrît pe  cauza civilă la 
acţiunea MAI RM către Varvarici Igor, Bargău Mihail privind 
încasarea prejudiciului cauzat.

Judecător                           nina Arabadji                                                          
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Gabor Ioan, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de 
pîrît pe  cauza civilă la acţiunea cet. Gabor Svetlana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                           Cornelia Vârlan                                              
www
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului II „Iordanova Tatiana”, 
pentru data de 28 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Chiol-Lux” privind încasarea 
datoriei. 

Judecător     I. Gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Diaconiţa Igor, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Diaconiţa Elena 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător            I. Busuioc                                                           

www
 Aviz public al pîrîtului  emis la 7 decembrie 2009   

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Valmez-Lux ” pe adresa bdul Şte-
fan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220, pentru a lua cunoştinţă de 
hotărîrea motivată, adoptată la 18.11.2009 pe cauza civilă nr. 
2e-10687/2009 intentată la cererea ÎCS „Fison” SRL privind 
încasarea datoriei de 2487,5 lei.

Judecător                   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Radaro-Com” SRL, pentru data de 23 decembrie 2009, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea  IM „Elita-5-Altepi” 
SRL  privind încasarea sumei de 6040,18 lei.

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

Judecător                                 Ion Stepanov               
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Pelasgo Tur” cu se-
diul în Chişinău, str. Lev Tolstoi nr.44, apt. (of.) 4,  pentru data 
de 28 decembrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza 
civiă intentată la cererea SRL „Euroasig Grup”.                    

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

Judecător                             Z. Talpalaru

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Crasnostan Andrei 
Mihail, a.n. 01.01.1982, pentru data de 21 ianuarie 2010, ora 
9.00 la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă  la cererea înaintată de Sîr-
bu Irina privind recunoaşterea nulă a contractului de vînzare-
cumpărare a imobilului.

Judecător                                   L. Pruteanu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tabacari Valentina, 
pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Tabacari Boris privind înlăturarea 
obstacolelor.

Judecător       Oxana Robu 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Klimidis Vasi-
leios, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 10.20, la şedinţa 
de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                Ludmila Ciuhrii                                           
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Brusnic Vita-
lie, pentru data de 28 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                         Alexandru negru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Tarincom”, pentru 
data de 28 decembrie 2009, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SRL „Repost Com” privind încasarea 
datoriei. 

Judecător    I. Gancear

Citaţii în judecată

Crimă odioasă la Soro-
ca! Doi pensionari au fost 
bătuţi cu bestialitate de pa-
tru indivizi necunoscuţi cu 
cagule pe cap. Aceştia ce-
reau de la cei doi concubini 
o sumă mare de bani şi pen-
tru că bătrînii nu o aveau, 
au fost bătuţi, legaţi de 
mîini şi de picioare, stropiţi 
cu spirt şi aprinşi. Ambele 
victime au ajuns la spital, 
iar medicii sînt rezervaţi 
în ceea ce priveşte şansele 
lor de supravieţuire. Vecinii 
celor doi bătrîni sînt îngro-
ziţi, iar poliţia din localitate 
încearcă să dea de urmele 
infractorilor. 

Au vrut bani mulţi 
de la doi pensionari

Tragedia s-a petrecut 
în satul Cerlina din raionul 
Soroca, în familia bărba-
tului în vîrstă de 62 de ani 
Simion Secrii. Bărbatul, 
care a fost internat în sec-
ţia de reanimare a spitalului 
raional din Soroca cu arsuri 
pe 70 la sudă din suprafaţa 
corpului, a fost în stare să 
povestească dsepre coşma-
rul pe care l-a trăit împreu-
nă cu concubina sa care se 

Arşi de vii pentru că nu aveau bani
zbate între viaţă şi moarte în 
acelaşi spital. Femeea a su-
ferit arsuri pe 90 la sută din 
suprafaţa corpului. Medicii 
care îi îngrijesc sînt rezervaţi 
în ceea ce priveşte şansele 
de supravieţuire a celor doi 
pacienţi. Domnul Simion Se-
crii povesteşte că în seara cu 
pricina stătea în casă cu con-
cubina sa, la un moment dat 
au tăbărît peste ei patru indi-
vizi cu cagule pe cap. „Erau 
îmbrăcaţi în negru, pînă şi 
mîinele erau acoperite cu 
mănuşi”, a povestit bărbatul 
poliţiştilor. El a spus că iniţial 
tîlharii au scos un cuţit şi i-au 
ameninţat cu răfuiala cerîndu-
le bani mulţi, pe care bătrînii, 
evident, nu-i aveau. Pentru 
că nu au avut de unde să le 
dea bani, cei patru i-au bătut 
cu bestialitate pe bătrîni. In-
divizii nu s-au orprit aici şi 
au continuat să maltrateze 
victimele. Domnul Simion şi 
concubina sa au fost legaţi 
cu bandă adezivă de mîini şi 
de picioare, după care au fost 
stropiţi cu spirt. Pentru a le 
inmulţi chinurile, criminalii 
le-au dat foc celor doi bătrîni. 
Aceştia au reuşit să scape cu 
viaţă pentru că banda adezivă 

cu care au fost legaţi s-a topit. 
Femeia, în agonia stresului şi 
a durerilor provocate de ar-
suri, a reuşit să alerge după 
ajutorul vecinilor care au 
alertat imediat poliţia. 

Şocaţi de întîmplarea 
din mahala  

Vecinii povestesc cu 
groază despre întîmplarea 
din mahalaua lor şi nu pot 
înţelege cum au ajuns tîl-
harii în casa celor doi după 
bani ştiind că vecinii lor nu 
au de unde să-i aibă. „A venit 
alergînd, era toată arsă, ţipa 
îngrozitor şi a chemat după 
ajutor, am înţepenit cînd am 
văzut-o”, povesteşte veci-
na familiei Secrii. Femeia 
spune că imediat a alertat 
poliţia şi a început să plîngă 
cînd a fost rugată să poves-
tească ce a văzut cînd a inrat 
în casa celor doi concubini. 
„Era toată vînătă de bătaie, 
îi curgea sînge din nas şi din 
gură şi era toată arsă de foc. 
El era legat de mîini şi de pi-
cioare pînă la genunchi. Era 
tare pîrlit... ca şi dînsa şi, de 
asemenea, bătut măr”, a mai 
povestit vecina îngrozită. Ve-
cinii spun că asemenea tra-

gedii nu s-au mai întîmplat 
în localitatea lor şi acum 
vor sta în propria casă cu 
frica în sîn. „Cine ştie cine 
sînt ei, ce planuri au şi pe 
cine vor ataca data viitoa-
re. Dacă erau mascaţi, cum 
să-i prinzi dacă nici măcar 
nu i-au văzut la faţă”, a mai 
adăugat unul din vecini. 

Două victime – niciun 
suspect                

Organele de poliţie din 
Soroca au iniţiat o anchetă 
penală pe acest caz. De-
ocamdată, investigaţiile 
operative efectuate nu s-au 
soldat cu vreun rezultat. Nu 
există reţinuţi şi nici măcar 
suspecţi în comiterea aces-
tei crime. Dacă vor fi prinşi, 
cei patru vor fi judecaţi pen-
tru tîlhărie şi tentativă de 
omor. 

Reamintim că recent, în 
capitală, a avut loc un caz 
sinilar. Indivizi mascaţi au 
intrat în casă şi au maltratat 
stăpînii cu fierul de călcat. 
Atunci hoţii au sustras o 
sumă impunătoare de bani 
şi un kg de aur. 

Laura DUMBRAVĂ 
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Valeriu Ciuntu, judecător Criuleni – 
55 de ani

Mult stimate Valeriu Ciuntu,
Popasul aniversar la care aţi ajuns evidenţiază tot 

mau mult deosebitele calităţi care conferă personalităţii 
dumneavoastră alura unei persoane demne de admiraţie, 
care prin asiduitate, cinste, perseverenţă, profesionalism  
a atins culmi  înalte.

...şi pentru că o zi din acest  început de iarnă este spe-
cială pentru dumneavoastră, vă adresăm şi noi sincere şi 
calde cuvinte de felicitare.

Vă dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, de-
plină revelaţie sufletească, noi împliniri şi succese pe mă-
sura aşteptărilor.

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Iurie 
Malanciuc, lector universitar, catedra „Teoria şi istoria 
dreptului” Facultatea de Drept USM; Marcel Lungu, 
magistru în drept, lector universitar catedra „Drept al 
antreprenoriatului” Facultatea de Drept USM; Viorica 
Caduc, judecător Briceni; Elena Dimina, preşedintele 
judecătoriei Vulcăneşti; Ira Polişciuc, judecător Leova; 
Cristina Cheptea, judecător Sîngerei; Dan Dubcoveţchi, 
judecător Slobozia; Ion Busuioc, preşedintele  judecăto-
riei Centru; Gheorghe Scutelnic, preşedintele CA Bălţi; 
Nichifor Corochii, judecător Edineţ; Serghei Dimitriu, 
judecător Botanica; Victor Ababii, procuror, şef al Secţi-
ei securiatate internă din cadrul Aparatului Procurorului 
Genral.

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 justiţiei.

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

Coralii îşi pot schimba sexul
La diverse specii de animale şi plante, indivizii îşi pot 

schimba sexul pentru a supravieţui unor condiţii dificile de 
mediu, arată un studiu recent. Atunci cînd resursele de apă 
sînt reduse, femele de corali devin masculi, a descoperit 
cercetătoarea Yossi Loya de la Universitatea din Tel Aviv, 
Israel.

În cazul acestei specii, 
masculii au şanse mai mari de 
supravieţuire, avînd nevoie de 
mai puţină energie şi fiind mai 
rezistenţi. Cînd perioada extre-
mă trece, fostele femele revin 
la stadiul iniţial.

Coralii sînt o specie de ani-
male ce prezintă una dintre caracteristicile plantelor: îşi 
petrec întreaga viaţă adultă în acelaşi loc, fără a se deplasa. 
Astfel, atunci cînd resursele de hrană sînt limitate, ei nu pot 
să migreze în căutarea de noi zone abundente în hrană, ci 
trebuie să supravieţuiască acolo unde sînt, explică studiul.

De aceea, adaptarea evolutivă a acestei specii este 
transformarea femelelor în masculi, care sînt mai rezistenţi 
şi au nevoie de mai puţină hrană. Descoperirea ar putea 
ajuta eforturile de repopulare a coralilor, una dintre specii-
le afectate de încălzirea globală.

Mamă şi mireasă la 11 ani: O fetiţă din 
Bulgaria a născut chiar în ziua nunţii sale 
O fetiţă de 11 ani din Bulgaria, una dintre cele mai ti-

nere mame din lume, a născut chiar în ziua în care se căsă-
torea cu iubitul ei. 

Kordeza Zhelyazkova, din Sliven, Bulgaria, era încă îm-
brăcată în rochia de mireasă cînd a ajuns la spital, unde a 
născut-o pe Violeta, un bebelus, de aproape 2, 5 kilograme. 

Pozînd mîndră în faţa camerelor de filmat cu copilul în 
braţe, tînăra mămică a declarat că nu se mai joacă acum cu 
jucării pentru că are o nouă jucărie – fetiţa ei. 

„Este ciudat să fii mamă şi să ai un bebeluş. Obişnuiam 
să mă joc cu jucăriile mele, dar acum ea este noua mea ju-
cărie. Este atît de frumoasă! Violeta este copilul meu şi eu 
trebuie să-l cresc. Nu mă mai duc la şcoală – sînt mamă 
acum”, a spus presei mama minoră. 

Kordeza, care a rămas însărcinată la numai două săptă-
mîni după ce a împlinit 11 ani, a petrecut noaptea în spital 
împreună cu micuţa Violeta, iar apoi s-a întors la biserică 
pentru a se căsători cu iubitul ei, Jeliazko Dimitrov (19 
ani). 

Între timp, tatăl copilului riscă 6 ani de închisoare pentru 
întreţinerea raporturilor sexuale cu minori. Tînărul a recu-
noscut că este înspăimîntat. El a povestit că nu a plănuit să 
facă sex cu Kordeza şi în niciun caz 
să facă un copil. 

Cei doi s-au întîlnit întîmplător, 
cînd băiatul trecea pe lîngă şcoală 
şi a scăpat-o din mîinile unor colegi 
care se luau de ea. Apoi, fata i-a pro-
pus o întîlnire şi el a mărturisit că de 
atunci s-a îndrăgostit de ea. La mai 
puţin de o săptămînă după întîlnire, a 
fost concepută fetiţa lor. 

Cea care a descoperit sarcina a 
fost bunica Kordezei, cea care a observat cum nepoata ei a 
luat foarte mult în greutate. „Este normal pentru fetele noas-
tre să nască de tinere. Aşa este tradiţia noastră, însă eu nu 
vroiam asta pentru Kordeza, mă gîndeam că e prea mică”, a 
declarat bunica Dita, de 55 de ani. 

Familiile celor doi au pregătit o nuntă de 3 zile, conform 
tradiţiei rome, însă mireasa a intrat în travaliu cu o săptămî-
nă mai devreme decît se aşteptau medicii. 

Ambele bunici ale micuţei Violeta vor avea de acum 
grijă de ea, iar tînăra mamă va primi din partea statului o 
alocaţie lunară de 70 de lire. 

Vîrsta legală pentru consimţămînt în vederea întreţinerii 
unui raport sexual este de 14 ani în Bulgaria. 

Zahărul nu este singurul 
vinovat de crearea dependen-
ţei de un anumit produs ali-
mentar, sînt de părere speci-
aliştii în nutriţie, deşi cei mai 
mulţi dintre noi am spune că 
dulciurile sînt singurele ali-
mente care provoacă depen-
denţă. În ziua de azi, mai toa-
te produsele alimentare conţin 
zahăr, de la banala pîine, pînă 
la o delicioasă prăjitură de 
ciocolată. Diferitele arome şi 
aditivi din alimente au rolul 
de a stimula centrul plăcerii 
de la nivelul creierului. Mai 
mult, sarea şi grăsimile au 
rolul de a activa receptorii de 
la nivelul papilelor gustative, 
iar acestea au rolul de a mări 
intensitatea plăcerii de a mîn-
ca. În plus, şi simţul olfactiv 
are un rol important în apari-
ţia dependenţei de un anumit 
aliment. Astfel, aroma unui 
aliment este transmisă către 
creier, de unde este generat un 
mesaj de plăcere, iar tot ceea 
ce ne face plăcere îl repetăm 
ori de cîte ori avem ocazia.

Ciocolata ocupă un loc 
fruntaş printre alimentele care 
creează dependenţă. Speci-
aliştii în nutriţie recomandă 
evitarea acestui aliment, de-
oarece are un conţinut ridicat 
de zahăr, iar persoanele care 
au un nivel crescut de zahăr 
în sînge riscă să se îmbolnă-
vească de diabet şi să devină 
obeze. Medicii recomandă 

ciocolata neagră amăruie, 
deoarece gustul specific taie 
riscul de dependenţă.

Popcornul are un conţinut 
ridicat de aditivi, care au rolul 

de a crea dependenţă. Nutri-
ţioniştii recomandă să evităm 
alegerea popcornului pe care 
îl pregătim în mai puţin de 5 
minute, şi anume cel special 
pentru microunde. Motivul? 
Este nesănătos pentru orga-
nism, putînd duce chiar la 
apariţia cancerului. Mai bine 
alegeţi floricele din piaţă şi 
pregătiţi-le singuri acasă.

Îngheţata – o nebunie, 
indiferent de anotimp. To-
tuşi nutriţioniştii spun că în-
gheţata de vanilie, simplă, 
fără nici un fel de glazură 
sau de topping, este cea mai 

sigură, iar riscul de a deve-
ni dependenţi de acest tip 
de aliment este unul redus. 
Cafeaua, bogată în cafeină, 
creează dependenţă. Nutriţi-

oniştii spun că substanţa este 
din familia alcaloidelor, care 
activează eliberarea de dopa-
mină, o moleculă ce se află la 
originea senzaţiei de plăcere. 
Pentru a evita efectele negati-
ve ale consumului excesiv de 
cafea, precum tahicardia, me-
dicii ne recomandă cel mult 
trei ceşti de cafea pe zi.

Fast-foodul, la fel de 
periculos ca şi heroina
Mîncarea de tip fast-food 

creează o dependenţă la fel de 
puternică precum cea dată de 
heroină, sînt de părere cerce-
tători americani. Potrivit unor 

studii, consumul regulat de 
gogoşi, costiţă, cîrnaţi ieftini, 
hamburgeri şi prăjituri cu cio-
colată poate deveni un substi-
tut pentru procurarea fericirii, 

astfel că persoana care 
le mănîncă zilnic devi-
ne de-a dreptul depen-
dentă. Doctorul Paul 
Kenny, cercetător la 
Institutul de Cercetare 
Scripps din Florida, 
a efectuat un test pe 
şoareci. „Organismul 
reacţionează similar la 
consumul de alimente 
nesănătoase şi la cel de 
droguri. Îţi pierzi con-
trolul. Este dependenţă 
tipică”, a spus Kenny 
despre consumul de 
alimente nesănătoase. 
Cercetătorul a împărţit, 
soarecii în trei grupuri, 

unora dîndu-le cantităţi nor-
male de mîncare sănătoasă, 
altora cantităţi mici de mîn-
care nesănătoasă şi celor din 
cel de-al treilea grup, mîncare 
nesănătoasă la discreţie. Re-
zultatele au arătat că în cadrul 
primelor două grupuri nu s-au 
constatat efecte secundare. 
Însă în cazul şoarecilor care 
au avut mîncare de tip fast-fo-
od la discreţie s-a constatat o 
diferenţă, fiind stimulată acea 
parte a creierului unde există 
centrul plăcerii, aceştia ma-
nifestîndu-se ca şi cum erau 
toxicomani.

Preşedintele sîrb dat în judecată pentru că 
a băut şampanie la stadion

Încălcarea legii „împotriva violenţei şi atentarea la bunele 
moravuri în timpul întîlnirilor sportive” îl aduce pe liderul sîrb 
Boris Tadici în sala de judecată.

Mai exact, preşedintele, împreună cu alţi oficiali sîrbi, ur-
mează să compară pe 1 decembrie în faţa unui judecător, de-
oarece a deschis o sticlă de şampanie la finalul meciului care a 
calificat Serbia la Campionatul mondial de fotbal din 2010.

Poliţia a depus plîngere împotriva preşedintelui Boris Ta-
dici, şefului Asociaţiei sîrbe de fotbal, Tomislav Karadzic, şi a 
ministrului Sporturilor, Snezana Samardzic-Markovico.

Acuzaţia care li se aduce este că au deschis o sticlă de şam-
panie în incinta stadionului Steaua Roşie Belgrad, după victo-
ria echipei sîrbe de fotbal împotriva României.

În cazul în care preşedintele Tadici şi ceilalţi acuzaţi vor fi 
găsiţi vinovaţi, aceştia riscă o amendă cuprinsă între 300 şi 500 
de euro sau chiar 60 de zile petrecute în spatele gratiilor.

Legea privind prevenirea violenţei în sport, numită şi „le-
gea antihuligani”, vizează stoparea incidentelor din timpul 
meciurilor, interzicerea vînzării sau consumului de alcool pe 
stadioane sau în alte locaţii sportive.

Tadici a declarat că este dispus să plătească amenda dacă 
va fi declarat vinovat.

Suporter francez, ucis de huliganii sîrbi
Serbia s-a confruntat, în ultimele luni, cu violenţe greu de 

imaginat în timpul evenimentelor sportive.
Cel mai recent exemplu al răutăţii huliganilor îl constituie 

moartea lui Brice Taton, un suporter al echipei Toulouse care 
a murit după ce a fost agresat de un grup de fani ai grupării 
Partizan Belgrad.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că 

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

rămîne alături de Dvs.
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