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susținut cu argumente, printre 
altele, următoarele concluzii:

1. prostituţia este doar una 
din formele activităților sexu-
ale care presupun exploatare 
sau nu;

2. prostituția nu poate pre-
supune prestarea serviciilor 
sexuale on-line;

3. prostituție poate fi 
considerată doar fapta care 
îndeplinește următoarele con-
diţii: 1) constă în practicarea 
de acte sexuale cu diferite 
persoane care beneficiază de 
serviciile prostituatei; 2) sco-
pul practicării de acte sexuale 
cu astfel de persoane constă 
în procurarea mijloacelor de 
existenţă sau a principalelor 
mijloace de existenţă;

4. art.220 CP RM nu poate 
fi aplicat în cazul îndemnului 
sau determinării la prestarea 
serviciilor sexuale on-line ori 
al înlesnirii prestării unor ast-
fel de servicii, ori al tragerii 
de foloase de pe urma prestă-
rii serviciilor sexuale on-line 
de către o altă persoană;

5. în cazul prestării servi-
ciilor sexuale on-line, răspun-
derea poate fi aplicată pentru 
difuzarea produselor porno-
grafice, în baza art.90 din Co-
dul contravențional. Aceasta 
cu condiția că serviciile se-
xuale on-line se exprimă în 
conversația on-line dintre un 
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de investigarea cazurilor de 
proxenetism similare (presta-
rea serviciilor sexuale contra 
plată în regim on-line utili-
zatorilor diferitelor site-uri), 
Agenţia de Stat pentru Protec-
ţia Moralităţii (care este insti-
tuţia abilitată în domeniu) a 
concluzionat că acţiunile de 
expunere a părţilor intime ale 
corpului şi stimularea acesto-
ra, inclusiv cu jucării sexuale, 
efectuate în cadrul show-rilor 
live prin intermediul camere-
lor web şi al chat-urilor este 
de facto o activitate ilegală, 
care poate fi calificată ca 
acordare a serviciilor intime 
(sexuale) contra plată. De 
asemenea, potrivit concluziei 
agenţiei menţionate, noțiunea 
«act sexual» se defineşte ca 
oarecare modalitate de obţi-
nere a unei satisfacţii sexua-
le prin folosirea sexului sau 
acţionând asupra sexului. În 
context, prin «sex» se are în 
vedere nu neapărat organele 
genitale, dar şi alte părţi ale 
corpului care comportă sem-
nificaţia în planul senzualităţii 
sexuale. De aceea, actul sexu-
al este acea practică sexuală 
care, fiziologic, este aptă să 
producă orgasm. În aceeaşi 

client și un model de video-
chat, cu transmitere (aproape) 
instantanee a imaginilor vi-
deo care conțin fie reprezen-
tarea modelului de videochat 
angajat în activităţi sexuale 
explicite, fie reprezentarea 
unei părţi intime a corpului 
modelului de videochat, în 
scopul excitării sexuale a 
clientului și al obținerii unei 
recompense de către modelul 
de videochat [1].

Aceste argumente au fost 
puse la baza sentinței de înce-
tare a procesului penal privind 
învinuirea lui B.Y. de comite-
rea infracţiunii prevăzute la 
alin.(5) art.42 și lit.a), c) alin.
(2) art.220 CP RM, precum 
și a lui Z.I. de comiterea in-
fracţiunii prevăzute la lit.a), c) 
alin.(2) art.220 CP RM, din 
motiv că faptele acestora con-
stituie contravenții:

În fapt, în perioada mar-
tie-decembrie 2014, B.Y., ce-
tăţean al SUA, s-a aflat pe 
teritoriul Republicii Moldova, 
precum şi pe teritoriul SUA. 
Prin intermediul reţelei In-
ternet, acesta a purtat discuții 
cu cetăţeanca Republicii 
Moldova Z.I. În cadrul aces-
tor discuții, B.Y. i-a solicitat 
să identifice persoane de sex 
feminin din mun. Chișinău, în 
vederea prestării de servicii 
sexuale contra plată în regim 
on-line utilizatorilor unui site 
specializat. Întru realizarea 
acestui scop, Z.I. le-a selec-
tat pe S.M., N.A., E.N., P.A., 
M.O., G.M., R.-P.E. și M.S., 
tinere cu vârsta cuprinsă în-
tre 20-25 de ani. Ulterior, în 
diferite perioade de timp, în-
cepând cu martie 2014 până 
în decembrie 2014, Z.I., îm-
preună cu B.Y., le-a îndem-
nat pe S.M., N.A., E.N., P.A., 
M.O., G.M., R.-P.E. și M.S. să 
presteze contra plată servicii 
sexuale on-line utilizatorilor 
unui site specializat. În con-
tinuare, Z.I., împreună cu 
B.Y., au organizat prestarea 
de către S.M., N.A., E.N., P.A., 
M.O., G.M., R.-P.E. și M.S. 
a serviciilor sexuale contra 

plată în regim on-line utili-
zatorilor unui site specializat. 
Drept urmare, dorinţele sexu-
ale ale acestor utilizatori au 
fost satisfăcute prin specta-
cole pornografice (dezgolirea 
organelor genitale, mastur-
bare etc.). În timpul prestării 
respectivelor servicii, S.M., 
N.A., E.N., P.A., M.O., G.M., 
R.-P.E. și M.S. se aflau în bi-
blioteci publice, în baruri, în 
apartamente închiriate sau în 
automobile închiriate.

Înstanța de fond nu a fost 
de acord cu soluția de califi-
care propusă de organul de ur-
mărire penală: alin.(5) art.42 
și lit.a), c) alin.(2) art.220 
CP RM (în cazul lui B.Y.); 
lit.a), c) alin.(2) art.220 CP 
RM (în cazul lui Z.I.). Au fost 
enunțate următoarele consi-
derente:

În dreptul penal al Repu-
blicii Moldova lipseşte o in-
terpretare oficială – legislati-
vă sau judiciară – a noţiunii 
de „prostituţie”. Nu există ni-
ciun act normativ și nicio ho-
tărâre explicativă a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie în 
care să fie definită noţiunea 
analizată.

Prestarea serviciilor se-
xuale on-line nu reprezintă 
prostituţie. Prostituţie poate 
fi considerată doar fapta care 
îndeplineşte următoarele con-
diţii: 1) întreţinerea de acte 
sexuale cu diferite persoane 
care beneficiază de serviciile 
prostituatei; 2) procurarea 
mijloacelor de existenţă sau 
a principalelor mijloace de 
existenţă ca urmare a practi-
cării de acte sexuale cu astfel 
de persoane. Esenţial este că 
prostituţia presupune întreţi-
nerea de acte sexuale cu acele 
persoane care beneficiază de 
serviciile prostituatei. 

Din conținutul rechizito-
riului, reiese că organul de 
urmărire penală a considerat 
acte sexuale spectacolele por-
nografice în regim on-line, la 
care au participat S.M., N.A., 
E.N., P.A., M.O., G.M., R.-
P.E. și M.S.

Codul penal al Repu-
blicii Moldova nu definește 
noțiunea de „act sexual”. 
Totodată, în pct.1 al Hotărâ-
rii Plenului Curții Supreme 
de Justiție „Despre practica 
judiciară în cauzele din ca-
tegoria infracţiunilor privind 
viaţa sexuală”, nr.17 din 
07.11.2005 [2], sunt formu-
late definiţiile celor patru 
noţiuni care sunt esenţiale 
pentru înţelegerea caracte-
rului şi conţinutului faptelor 
prejudiciabile din cadrul in-
fracţiunilor privind viaţa se-
xuală: „raport sexual”; „ho-
mosexualism”; „lesbianism”; 

„satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse”. Este de 
menționat că prezentarea 
spectacolelor pornografice în 
regim on-line, deși poate sa-
tisface anumite dorinţe sexua-
le, nu intră sub incidența nici-
uneia din cele patru definiții. 
Or, în cazul unui act sexual, 
condiția obligatorie este con-
tactul fizic, interacțiunea rea-
lă dintre corpurile umane. În 
speța analizată, interacțiunea 
dintre S.M., N.A., E.N., P.A., 
M.O., G.M., R.-P.E. și M.S. și 
utilizatorii unui site speciali-
zat a fost una virtuală. 

Prestarea de servicii se-
xuale on-line nu poate pre-
supune întreţinerea de acte 
sexuale cu persoanele care 
beneficiază de serviciile pros-
tituatei. În concluzie, B.Y. și 
Z.I. nu pot fi trași la răspun-
dere conform art.220 CP RM. 
Pentru faptele pe care le-au 
săvârșit, răspunderea le poa-
te fi aplicată în baza art.90 

„Producerea, comercializarea, 
difuzarea sau păstrarea pro-
duselor pornografice” din 
Codul contravenţional [3].

Considerăm temeinice 
toate aceste argumente. În 
mod regretabil, ele nu au fost 
susținute de Colegiul penal al 
Curții de Apel Chișinău, ca 
instanță de apel. Iată contra-
argumentele formulate în de-
cizia instanței de apel: „Cole-
giul Penal ţine să menţioneze 
că, în cauzele penale ce ţin 

Sergiu BRÎNZA,
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar (USM)

ordine de idei, Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Moralităţii a 
concluzionat că diferite mani-
pulări ale corpului în faţa ca-
merei web şi prin intermediul 
chat-urilor, având drept scop 
satisfacţia sexuală a interlo-
cutorului, pentru obținerea 
unui venit financiar de pe 
urma acestei activităţi, pot 
fi calificate ca practicare a 
prostituţiei, adică acordarea 
serviciilor de satisfacţie sexu-
ală contra plată” [4].

Contraargumente asemă-
nătoare sunt expuse într-o altă 
decizie a Colegiului penal 
al Curții de Apel Chișinău 
[5]. Și în acest caz, instanța 
de apel nu a susținut soluția 
instanței de fond de a le apli-
ca făptuitorilor răspunderea 
în conformitate cu art.90 din 
Codul contravențional.

Este de menționat că, în 
ambele aceste decizii ale 
Curții de Apel Chișinău, se in-
vocă un oarecare act al Agen-
ţiei de Stat pentru Protecţia 
Moralităţii. Cu alte cuvinte, 
prevederilor respectivului act 
li se atribuie caracter de nor-
mă de interpretare oficială.

Î n una din publicațiile 
noastre anterioare, am 

Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acționa responsabil, iar oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli.

Procedura de 
examinare a cauzelor  
cu privire 
la defăimare
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respectării legislaţiei în vigoare şi a 
convenţiilor internaţionale, semnate 
de Republica Moldova, privind pro-
tejarea culturii şi moralităţii”.

Respectă oare însăși Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Moralităţii le-
gislaţia în materie?

Or, din rândul legilor privind 
protejarea moralităţii face parte Le-
gea cu privire la protecţia copiilor 
împotriva impactului negativ al in-
formaţiei, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 07.03.2013 
[11]. Conform art.1 al acestei legi, 
prin „pornografie” se înțelege „pre-
zentarea de manieră vulgară, brutală 
a contactelor sexuale de orice tip 
între persoane de sexe diferite sau 
de acelaşi sex, a altor manifestări in-
decente ale vieţii sexuale, precum şi 
prezentarea de o manieră impudică a 
organelor genitale”. Indiferent dacă 
se referă la pornografia adultă sau 
infantilă, noțiunea de „pornogra-
fie” trebuie să corespundă acestei 
definiții legislative.

Din Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova cu privire la Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Moralităţii 
pe lângă Ministerul Culturii, nr.1400 
din 17.12.2001, nu reiese (și nu poa-
te reieși) că această agenție ar avea 
competența să distingă noțiunea 

„prostituție” de noțiunea „pornogra-
fie” și să califice faptele în baza legii 
penale sau a legii contravenționale.

Cu toate acestea, Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Moralităţii a stabilit 
că nu noțiunea de pornografie, dar 
noțiunea de prostituție are înțelesul 
de „manipulări ale corpului în faţa 
camerei web şi prin intermediul 
chat-urilor, având drept scop sa-
tisfacţia sexuală a interlocutorului, 
pentru obținerea unui venit financiar 
de pe urma acestei activităţi”. Ne în-
trebăm: care este suportul normativ 
al unei asemenea interpretări? 

Respectă oare Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Moralităţii 
convențiile internaționale în mate-
rie?

Conform alin.1 art.34 al Con-
venţiei Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploa-
tării sexuale şi a abuzurilor sexuale 
[12] (ratificată prin Legea cu privire 
la ratificarea Convenţiei Consiliului 
Europei pentru protecţia copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi 
a abuzurilor sexuale, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova 
la 19.12.2011 [13]), „fiecare parte 
va adopta măsurile necesare pentru 
a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile care răspund de efec-
tuarea cercetărilor sunt specializate 
în domeniul combaterii exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale comi-
se asupra copiilor ori că persoanele 
respective sunt pregătite profesional 
în acest scop. Unităţile sau servici-
ile trebuie să beneficieze de resurse 
financiare adecvate”. Din pct.5 al 
Raportului explicativ la Convenţia 
Consiliului Europei pentru protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexua-
le şi a abuzurilor sexuale [14], aflăm: 

„Articolul 34 din Convenție sugerează 
statelor părți să protejeze copiii îm-
potriva „oricărei forme de exploatare 
sexuală și de abuz sexual”, inclusiv 
a incitării sau constrângerii copiilor 
să se dedea la activități sexuale ile-
gale, a exploatării copiilor în scopul 
prostituției (subl. ne aparține) sau al 
altor practici sexuale ilegale, precum 
și a exploatării copiilor în spectacole 
și materiale pornografice” (subl. ne 
aparține).

Așadar, din convenția precitată 
rezultă că prostituția și pornografia 
sunt două activități clar delimitate, 
cu conținut diferit. Confundând cele 
două activități, Agenţia de Stat pen-
tru Protecţia Moralităţii ignoră preve-
derile unei convenții internaționale, 
ratificată de Republica Moldova.

Promotorii interpretării ex-

tensive defavorabile a art.220 CP 
RM încearcă să ne convingă că 
prostituția presupune prestarea de 
servicii sexuale unor persoane, și nu 
exclusiv întreținerea de acte sexuale 
cu persoanele care beneficiază de 
serviciile prostituatei. De aseme-
nea, acești promotori sugerează că 
pornografia on-line este nu porno-
grafie, ci prostituție. Aceasta deși 
în niciun act normativ de vocație 
națională sau internațională nu se 
face diferențierea între pornografia 
on-line și pornografia înregistrată 
(stocată). Ceea ce demonstrează că 
diferențierea celor două forme de 
pornografie este absolut irelevantă.

Ad litteram, „on-line” înseamnă 
echipament, dispozitiv sau mod de 
prelucrare a datelor conectat direct 
la calculator [15].

Referindu-se la infracțiunea spe-
cificată la art.301 din Codul penal al 
Ucrainei [16] (care stabilește răspun-
derea pentru importul, producerea, 
difuzarea sau distribuirea de produse 
pornografice), O.E. Radutnâi afirmă 
că produsul pornografic, ca obiect 
imaterial al infracțiunii în cauză, 
este susceptibil de difuzare on-line 
[17]. Considerăm că, nici în con-
junctura legislației Republicii Mol-
dova, nu există vreun impediment 
pentru a considera că produsul por-
nografic este susceptibil de difuzare 
on-line. Implicit, aceasta o confirmă 
formularea de la art.2081 „Porno-
grafia infantilă” din Codul penal: 

„producerea, distribuirea, difuzarea, 
importarea, exportarea, oferirea, 
vinderea, procurarea, schimbarea, 
folosirea sau deţinerea de imagini 
sau alte reprezentări ale unui sau 
mai mulţi copii implicaţi în activităţi 
sexuale explicite, reale sau simulate, 
ori de imagini sau alte reprezentări 
ale organelor sexuale ale unui copil, 
reprezentate de manieră lascivă sau 
obscenă, inclusiv în formă electroni-
că” (subl. ne aparține).

Potrivit alin.1 art.9 al Convenţiei 
Consiliului Europei privind crimi-
nalitatea informatică [18] (ratificată 
prin Legea pentru ratificarea Con-
venţiei Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova 
la 02.02.2009 [19]), „fiecare parte 
va adopta măsurile legislative şi alte 
măsuri care se dovedesc necesare 
pentru a incrimina ca infracţiune, po-
trivit dreptului său intern, următoarele 
comportamente, atunci când acestea 
sunt comise în mod intenţionat şi fără 
drept: a) producerea de materiale por-
nografice având ca subiect copii, în 
vederea difuzării acestora prin inter-
mediul unui sistem informatic (subl. 
ne aparține); b) oferirea sau punerea 
la dispoziţie de materiale pornografi-
ce având ca subiect copii, prin inter-
mediul unui sistem informatic (subl. 
ne aparține); c) difuzarea sau trans-
miterea de materiale pornografice 
având ca subiect copii, prin interme-
diul unui sistem informatic (subl. ne 
aparține); d) fapta de a-şi procura sau 
de a procura pentru alte persoane ma-
teriale pornografice având ca subiect 
copii, prin intermediul unui sistem 
informatic (subl. ne aparține); e) po-
sesia de materiale pornografice având 
ca subiect copii, într-un sistem infor-
matic sau într-un mijloc de stocare de 
date informatice”.

Prevederii reproduse supra îi este 
dedicat pct.93 al Raportului explica-
tiv la Convenţia Consiliului Europei 
privind criminalitatea informatică: 

„Această dispoziție incriminează di-
verse varietăți ale producerii, deținerii 
și distribuirii de pornografie infantilă 
pe cale electronică. Cele mai multe 
state deja incriminează producerea 
tradițională și distribuirea fizică a 
pornografiei infantile. Totuși, pe mă-
sură ce Internetul este utilizat tot mai 
larg ca instrument de tranzacționare 
a materialelor pornografice, apare 

necesitatea ca dispozițiile în mate-
rie din cadrul unui instrument juri-
dic internațional să poată combate 
această nouă formă de exploatare se-
xuală și de punere în pericol a copii-
lor. Este unanim recunoscut că astfel 
de materiale, ca și practicile on-line 
(subl. ne aparține)..., își au rolul în 
sprijinirea, încurajarea sau facilita-
rea infracțiunilor sexuale împotriva 
copiilor” [20].

Conform art.3 al Protocolului 
facultativ la Convenţia cu privire 
la drepturile copilului referitor la 
vânzarea de copii, prostituţia şi por-
nografia infantilă [21] (ratificat prin 
Legea pentru ratificarea Protoco-
lului facultativ la Convenţia cu pri-
vire la drepturile copilului referitor 
la vânzarea de copii, prostituţia şi 
pornografia infantilă, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 
22.02.2007 [22]), „fiecare stat parte 
se asigură că, cel puțin, următoare-
le acte și activități sunt acoperite în 
totalitate de dreptul său penal, in-
diferent dacă aceste infracțiuni sunt 
comise pe plan intern sau pe plan 
transnațional, individual sau organi-
zat: ... c) producerea, distribuirea, di-
fuzarea, importul, exportul, oferirea, 
vânzarea sau deținerea în scopul por-
nografiei infantile în sensul definiției 
de la articolul 2”.

În Manualul de interpretare a 
acestui protocol, editat de UNICEF, 
se menționează: „Articolul 3 impu-
ne statelor părți incriminarea produ-
cerii, distribuirii, difuzării, impor-
tului, exportului, oferirii, vânzării 
sau deținerii în scopul pornografiei 
infantile în sensul definiției de la 
articolul 2. Pornografia poate, prin-
tre alte forme, să fie reprezentată în 
spectacole live (subl. ne aparține), 
în fotografii, în filme, în înregistrări 
video și în înregistrări sau difuzări 
de imagini digitale” [23].

Nu în ultimul rând, în Direc-
tiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului Uniunii 
Europene din 13.12.2011 privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a co-
piilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/
JAI a Consiliului [24], se stabilește: 

„În contextul incriminării actelor 
legate de spectacolul pornografic, 
prezenta directivă se referă la actele 
care constau într-o expunere orga-
nizată în direct (subl. ne aparține) 
adresată unui public” (pct.(8) din 
Preambul); „spectacol pornografic” 
înseamnă expunerea în direct (subl. 
ne aparține) adresată unui public, in-
clusiv prin tehnologia informațiilor 
și comunicațiilor (subl. ne aparține): 
(i) a unui copil implicat într-un com-
portament sexual explicit, real sau 
simulat; ori (ii) a organelor genitale 
ale unui copil în principal cu scop 
sexual” (lit.e) art.2)).

După cum se poate vedea, în 
toate instrumentele cu vocație 
internațională analizate supra, por-
nografia on-line și pornografia în-
registrată (stocată) sunt privite ca 
forme ale pornografiei. În niciunul 
din aceste instrumente, pornografia 
on-line nu este privită ca formă a 
prostituției. Ar fi lipsit de orice fun-
damentare să se interpreteze că 
această regulă funcționează doar 
în cazul pornografiei infantile, nu 
și în cazul pornografiei adulte.

În aceste condiții, nu și-a depășit 
oare împuternicirile Agenția de Stat 
pentru Protecția Moralității, atunci 
când a calificat drept practicare a 
prostituției prestarea de servicii 
sexuale on-line? Or, ne-am putut 
convinge că această calificare a fost 
efectuată cu ignorarea dispozițiilor 
legislaţiei în vigoare şi a convenţii-
lor internaţionale în materie, ratifica-
te de Republica Moldova.

Nu doar cadrul reglementar, ci 
și doctrina juridică de specialitate ne 

oferă suficiente motive să formulăm 
asemenea concluzii.

De exemplu, M.Rogers și K.C. 
Seigfried-Spellar afirmă: „Prostituția 
virtuală diferă esențial de prostituția 
non-virtuală... De fapt, este mai bine 
să descriem prostituția virtuală ca 
pornografie, nu ca prostituție pro-
priu-zisă” [25]. La rândul său, T.L. 
Tropina susține: „O problemă intere-
santă o constituie «cyberprostituția», 
care constă în furnizarea de servicii 
sexuale virtuale contra bani. Din mo-
ment ce lipsește un contact fizic, astfel 
de acțiuni nu intră sub incidența nor-
melor privind prostituția. Deocamda-
tă, nu a fost întreprinsă nicio încercare 
reușită pentru a rezolva această pro-
blemă pe cale legislativă” [26].

Din cele menționate supra, de-
ducem că, în conjunctura legislației 
Republicii Moldova, produsul por-
nografic este susceptibil de difuzare 
on-line; produsul pornografic difu-
zat on-line poate reprezenta obiectul 
imaterial al faptei prevăzute la art.90 
din Codul contravențional.

De asemenea, ajungem la con-
cluzia că prostituția presupune prac-
ticarea de acte sexuale nu cu oricare 
persoane diferite. Ea presupune 
practicarea de acte sexuale doar cu 
acele persoane diferite care benefi-
ciază de serviciile prostituatei. Din 
aceste motive, prostituția nu poate 
presupune prestarea de servicii se-
xuale on-line, întrucât prestarea de 
servicii sexuale on-line nu presupu-
ne practicarea de acte sexuale cu per-
soanele care beneficiază de serviciile 
prostituatei. Prestarea unor aseme-
nea servicii nu implică contactul di-
rect al corpului prostituatei cu corpul 
celui care beneficiază de serviciile 
acesteia. Prestarea de servicii sexu-
ale on-line poate presupune practica-
rea de către modelul de videochat a 
unor acte sexuale cu sine însăși (de 
exemplu, a automasturbației) sau cu 
alte modele de videochat.

Dacă ar fi să urmăm modul de 
gândire a unor factori de decizie 
abilitați cu aplicarea legii penale 
(care-și atribuie arbitrar competențe 
de legiferare), atunci, probabil, 
sancțiunea stabilită de art.90 din 
Codul contravențional nu este sufi-
cient de aspră pentru a corespunde 
gradului de pericol social al faptei 
de prestare de servicii sexuale on-
line. În aceste circumstanțe, de ce 
ar trebui să fie aplicată răspunderea 
contravențională, când poate fi apli-
cată răspunderea penală? De ce ar 
trebui să-i fie aplicată făptuitorului o 
amendă contravențională simbolică, 
când i se poate stabili pedeapsă cu 
închisoare? Or, în astfel de situații, 
poate fi invocată oricând neclarita-
tea legii. Nu-i așa? Și, bineînțeles, 
justițiabilul este cel care trebuie să 
suporte efectele nefaste ale unei ase-
menea neclarități.

Cramponați mentalitar de justiția 
opresivă, acești factori de decizie 
urmăresc aplicarea unei răspunderi 
cât mai severe pe calea interpretării 
extensive defavorabile a legii penale. 
Reprezentând o reminiscență a sis-
temului autoritar de altădată, justiția 
opresivă de astăzi este alimentată din 
fondurile europene. Acest paradox nu 
mai consternează pe nimeni. Pe fun-
dalul declarațiilor „de serviciu” cu 
privire la reformarea justiției și edifi-
carea statului de drept, promotorii de 
astăzi ai justiției opresive s-au adaptat 
perfect la realitățile sociale moderne. 

„Justiție opresivă pe bani europeni” – 
constituie paradigma existențială 
pentru respectivii factori de decizie.

Între timp, în Hotărârea CEDO 
în cauza Dragotoniu şi Militaru-Pi-
dhorni c. României, se menționează: 

„Curtea aminteşte că alin.1 art.7 din 
Convenţie... ordonă de asemenea să 
nu se aplice legea penală în mod ex-
tensiv în detrimentul acuzatului...” 
[27].

(Continuare din pag. 1)

DIN NOU DESPRE INTERPRETAREA NOȚIUNII DE PROSTITUȚIE 
ÎN PRACTICA JUDICIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Î n legătură cu aceasta, în pri-
mul rând, nu este clar anume 

la care act al Agenției de Stat pen-
tru Protecția Moralității se referă 
instanța de apel. Nu au fost pre-
zentate nici un fel de date care ar 
permite identificarea respectivului 
act. De asemenea, nu este clar dacă 
acest act al Agenției de Stat pentru 
Protecția Moralității a fost publicat 
oficial sau nu. Are oare acest act un 
caracter normativ? Au oare acces la 
conținutul acestui act destinatarii le-
gii penale?

Potrivit pct.2 din Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Moralităţii pe 
lângă Ministerul Culturii, nr.1400 
din 17.12.2001 [6], „Agenţia de Stat 
pentru Protecția Moralității este un 
organ public de specialitate care 
funcţionează pe lângă Ministerul 
Culturii”. Din Anexa nr.1 la Hotă-
rârea Guvernului Republicii Mol-
dova privind punerea în aplicare a 
unor acte legislative, nr.1001 din 
26.12.2011 [7], aflăm că agenția în 
cauză are statut de autoritate din sub-
ordinea (sau de pe lângă) organele 
centrale de specialitate ale adminis-
traţiei publice şi din subordinea altor 
autorităţi administrative centrale.

În corespundere cu art.68 al 
Legii privind actele normative ale 
Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale 
şi locale, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 18.07.2003 
[8], „toate actele normative se aduc 
la cunoştinţă publică prin publicare 
sau afişare în locuri autorizate, în 
condiţiile legii” (alin.(1)); „toate ac-
tele normative ale Guvernului şi ale 
altor autorităţi ale administraţiei pu-
blice centrale se publică, în condiţiile 
legii, sub responsabilitatea conducă-
torilor acestora, în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova” (alin.(2)).

Aceste prevederi sunt în 
consonanță cu următoarea concluzie 
formulată în Hotărârea Curții Euro-
pene a Drepturilor Omului (în conti-
nuare – CEDO) în cauza Broniowski 
contra Poloniei: „Dispozițiile legale 
trebuie să fie accesibile publicului 
destinatar” [9]. În aceeași ordine de 
idei, I.Predescu și M.Safta opinează: 

„Accesibilitatea legii priveşte, în prin-
cipal, aducerea la cunoştinţă publică 
a acesteia, care se realizează prin pu-
blicarea actelor normative. Pentru ca 
o lege lato sensu să producă efecte 
juridice, trebuie să fie cunoscută de 
destinatarii săi; efectele legii se pro-
duc, prin urmare, după aducerea sa 
la cunoştinţa publică şi după intrarea 
sa în vigoare” [10].

În al doilea rând, de când oare 
actele Agenției de Stat pentru 
Protecția Moralității au o forță juri-
dică mai mare decât cea a legilor și 
a convențiilor internaționale la care 
este parte Republica Moldova? Or, 
chiar dacă presupunem că respecti-
vele acte ale Agenției de Stat pentru 
Protecția Moralității au un caracter 
normativ, alin.(2) art.9 al Legii pri-
vind actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţi-
ei publice centrale şi locale stabilește: 

„Actele normative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi lo-
cale trebuie să corespundă întocmai 
prevederilor constituţionale, legilor, 
precum şi hotărârilor şi ordonanţelor 
Guvernului”.

În același făgaș, potrivit pct.6 
din Anexa nr.1 la Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova cu privire 
la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Moralităţii pe lângă Ministerul Cul-
turii, nr.1400 din 17.12.2001, „Agen-
ţia de Stat pentru Protecţia Morali-
tăţii exercită următoarele funcţii de 
bază: ... b) exercită controlul asupra 
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afirmă că autenticul pericol 
care amenință principiul nulla po-
ena sine lege provine de la legile 
penale indeterminate [28]. Totoda-
tă, I.Predescu și M.Safta opinează: 

„Pentru a respecta legea, ea trebuie 
cunoscută şi înţeleasă, iar pentru a 
fi înţeleasă, trebuie să fie suficient 
de precisă şi previzibilă, aşadar să 
ofere securitate juridică destinata-
rilor săi. S-a conturat în acest sens, 
în strânsă legătură cu principiul ge-
neral al legalităţii,... un alt principiu, 
cel al securităţii juridice. Fără a fi 
consacrat expres de normele consti-
tuţionale, fiind mai degrabă o creaţie 
a jurisprudenţei, acesta constituie, 
deopotrivă, un principiu fundamen-
tal al statului de drept, stat care este 
apreciat în bună măsură în funcţie de 
calitatea legilor sale” [29].

În cauza Ștefănică ș.a. c. Ro-
mâniei, CEDO a statuat că „prin-
cipiul securității juridice este un 
element esențial al statului de drept 
și nerespectarea lui echivalează cu 
încălcarea prevederilor alin.1 art.6 
din Convenție” [30]. După I.Brad, 

„securitatea juridică reprezintă „acel 
principiu care tinde să înlăture din 
ordinea juridică riscul de incerti-
tudine generat de imprecizia sau 
instabilitatea dreptului” [31]. La 
rândul său, C.Danileț afirmă: „Ele-
mentele pe care se bazează principiul 
securității juridice sunt certitudinea 
și predictibilitatea dreptului. Aces-
tea sunt necesare pentru a menține 
încrederea legitimă a cetățenilor în 
activitatea instanțelor” [32]. De ase-
menea, S.Popescu și V.Țăndăreanu 
menționează: „Axa formală a secu-
rităţii juridice o reprezintă calitatea 
legii, în timp ce axa temporală o re-
prezintă previzibilitatea legii” [33]. 
Nu în ultimul rând, în Comunicarea 
Comisiei Europene către Parlamen-
tul European și Consiliul Uniunii Eu-
ropene „Un nou cadru al UE pentru 
consolidarea statului de drept” se 
consemnează: „Următoarele princi-
pii sunt demne de subliniat: ... (b) se-
curitatea juridică, care prevede, inter 
alia, ca normele să fie clare şi pre-
vizibile... CEDO a subliniat impor-
tanţa securității juridice, declarând 
că, în virtutea principiilor securităţii 
juridice şi ale protecţiei aşteptărilor 
legitime, „...efectul legislaţiei trebu-
ie să fie clar şi previzibil pentru cei 
care fac obiectul acesteia...” [34].

Neclaritatea legii nu este un mo-
tiv pentru instanțele judecătorești 
să nu respecte principiul securității 
juridice. În acest sens, ne raliem 
punctului de vedere exprimat de 
Gh.Costachi și I.Iacub: „Nu trebuie 
diminuat nici rolul instanţelor jude-
cătoreşti la asigurarea securităţii ju-
ridice, ponderea cărora este sublini-
ată mai ales în jurisprudenţa CEDO” 
[35].

În acest context, nu putem să nu 
atragem atenția asupra caracterului 
inconstant și neuniform al practi-
cii judiciare legată de interpretarea 
noțiunii „prestarea serviciilor sexua-
le on-line”: în timp ce unele instanțe 
judecătorești plasează această 
noțiune sub incidența art.90 din Co-
dul contravențional, altele o plasează 
sub incidența art.220 CP RM.

În cauza Păduraru c. României, 
CEDO a statuat că „în lipsa unui me-
canism care să asigure coerenţa prac-
ticii instanţelor naţionale, asemenea 
divergenţe profunde de jurispruden-
ţă, ce persistă în timp şi ţin de un 
domeniu ce prezintă un mare interes 
social, sunt de natură să dea naşte-
re unei incertitudini permanente şi 
să diminueze încrederea publicului 
în sistemul judiciar, care reprezintă 
una dintre componentele statului de 
drept” [36]. În mod similar, în cau-
za Beian contra României, CEDO a 
stabilit: „Jurisprudența trebuie să fie 
unitară și constantă” [37].

În aceeași ordine de idei, 
C.Danileț menționează: „Curtea de 
la Strabourg a arătat că statul de 
drept are drept componentă esențială 
încrederea publicului în justiție, iar 
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aceasta este garantată de principiul 
securității raporturilor juridice. Or, 
existența unor hotărâri judecătorești 
diametral opuse ale instanțelor 
naționale asupra unor aspecte de fapt 
și de drept identice poate fi contrară 
acestui principiu, ceea ce reduce în-
crederea publicului în justiție” [38].

Prin Hotărârea în cauza            
Schimanek c. Austriei, CEDO a 
precizat că „lipsa de claritate a unei 
norme juridice poate fi compensată 
printr-o jurisprudență constantă și 
uniformă (subl. ne aparține)... În 
plus, jurisprudența și doctrina juri-
dică (subl. ne aparține.) au dezvoltat 
criterii suplimentare care fac legea 
aplicabilă suficient de accesibilă și 
previzibilă...” [39]. Premiera din ca-
drul acestei cauze o constituie raporta-
rea la doctrina juridică, care își adu-
ce contribuția la asigurarea respectării 
principiului securității juridice.

Concluzia este următoarea: în 
condițiile unei practici judiciare in-
constante și neuniforme, legată de 
interpretarea noțiunii „prestarea ser-
viciilor sexuale on-line”, instanțele 
judecătorești ar trebui să apeleze la 
doctrina juridică în materie. În mod 
regretabil, instanțele judecătorești, 
care plasează noțiunea „prestarea 
serviciilor sexuale on-line” sub 
incidența art.220 CP RM au făcut 
abstracție de argumentele prezentate 
în doctrina juridică în materie.

Pe de altă parte, I.Predescu și 
M.Safta consemnează: „Uneori, 
efortul de suplinire a lacunelor sau 
imperfecţiunilor legislative poate 
conduce la o depăşire a competen-
ţei instanţelor judecătoreşti. Curtea 
Constituţională (a României – n.a.) 
a constatat în acest sens, în una din-
tre deciziile anterior menţionate [40], 
că din cauza lipsei de claritate a tex-
tului criticat „judecătorul este con-
strâns să stabilească el însuşi, pe cale 
jurisprudenţială, în afara legii, adică 
substituindu-se legiuitorului, regulile 
necesare pentru a se pronunţa asupra 
recursului cu judecarea căruia a fost 
învestit, încălcând astfel dispoziţiile 
alin.(4) art.1 din Constituţie, privind 
separaţia puterilor” [41].

Într-adevăr, prin Decizia nr.838 
din 27.05.2009, Curtea Constituţio-
nală a României a statuat că respec-
tarea normelor de tehnică legislativă 
este o obligaţie opozabilă legiuito-
rului, primar sau delegat. Demersul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a 
României de a corecta, pe calea re-
cursului în interesul legii, vicii de 
tehnică legislativă sau de constitu-
ţionalitate care au afectat procedura 
abrogării unor acte normative, şi de 
a repune în vigoare acte care îşi în-
cetaseră aplicarea, a fost apreciat de 
Curtea Constituţională a României 
ca fiind în contradicţie cu normele 
constituţionale. Curtea Constituţio-
nală a României a reţinut că o atare 
operaţie juridică nu poate fi reali-
zată decât de autoritatea legiuitoare, 
unica abilitată să dispună cu privire 
la soluţiile ce se impun în această 
materie. Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a României are obligaţia de 
a asigura interpretarea şi aplicarea 
unitară a legii de către toate instanţe-
le judecătoreşti, cu respectarea prin-
cipiului fundamental al separaţiei şi 
echilibrului puterilor. Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a României nu 
are competenţa constituţională să 
instituie, să modifice sau să abroge 
norme juridice cu putere de lege ori 
să efectueze controlul de constituţio-
nalitate al acestora [42].

Nu există niciun impediment 
pentru a extrapola (cu ajustările de 
rigoare) respectivele constatări asu-
pra sistemului judecătoresc al Repu-
blicii Moldova.

Referindu-se la jurisprudenţa 
CEDO, Comisia de la Veneţia, în-
tr-unul dintre avizele sale, a subliniat 
importanţa unei legislaţii precise în 
materie de probe, care trebuie res-
pectată de autorităţi pentru a realiza 
confiscarea bunurilor, cu scopul de a 
evita ca această confiscare să consti-
tuie o ingerinţă nejustificată în exerci-

ţiul dreptului de proprietate. Această 
precizie este o sursă de uniformitate, 
asigură securitatea şi previzibilitatea 
juridică, garantând, totodată, că dis-
poziţiile care guvernează procedura 
confiscării emană de la puterea legis-
lativă, iar nu de la cea judecătorească, 
aspect indispensabil, mai ales în ţări-
le afectate de corupţie [43].

Acceptăm această aserțiune, 
adaptând-o la obiectul analizei 
noastre. Or, într-un stat afectat de 
corupție, cum este Republica Mol-
dova, nu puterea judecătorească, 
dar puterea legislativă este cea care 
trebuie să instituie, să modifice sau 
să abroge norme juridice cu putere 
de lege. Neclaritatea legii obligă 
puterea judecătorească să asigure 
caracterul constant și uniform al 
jurisprudenței, însă pe alte căi decât 

„corectarea” legii. În cazul în care 
jurisprudența nu este constantă și 
uniformă, instanțele judecătorești 
ar trebui să apeleze la doctrina juri-
dică în materie. 

Cel puțin, deocamdată, doctri-
na juridică națională, care vizează 
direct aspectul examinat în cadrul 
studiului de față, este constantă și 
uniformă.

În finalul acestui studiu, reiterăm 
propunerea de completare a capito-
lului XIII din partea generală a Co-
dului penal cu articolul 13414: „Prin 
prostituție se înțelege practicarea de 
acte sexuale cu diferite persoane care 
beneficiază de serviciile prostituatei, 
aceasta urmărind să-și procure, pe o 
asemenea cale, mijloace de existenţă 
sau principalele mijloace de existen-
ţă”. De asemenea, enunțăm din nou 
recomandarea de completare a art.89 
din Codul contravențional cu aline-
atul (3), având următorul conținut: 

„În acest articol și în alin.(2) art.901 
din acest Cod, prin prostituție se 
înțelege practicarea de acte sexuale 
cu diferite persoane care beneficiază 
de serviciile prostituatei, aceasta ur-
mărind să-și procure, pe o asemenea 
cale, mijloace de existenţă sau prin-
cipalele mijloace de existenţă”.

De asemenea, propunem com-
pletarea dispoziției de la art.90 din 
Codul contravențional, astfel încât 
aceasta să aibă următorul conținut: 

„Producerea, comercializarea, di-
fuzarea (inclusiv on-line) (subl. ne 
aparține) sau păstrarea produselor 
pornografice pentru a fi comerciali-
zate ori difuzate”.

Considerăm că implementarea 
acestor inițiative legislative ar con-
tribui la evitarea unor derapaje ale 
puterii judecătorești spre situații pre-
supunând nerespectarea principiului 
fundamental al separaţiei puterilor 
în stat.

Ca rezultat al analizei efectuate 
în cadrul prezentului studiu, formu-
lăm următoarele concluzii:

1) indiferent dacă se referă la 
pornografia adultă sau infantilă, 
noțiunea de „pornografie” trebuie 
să corespundă definiției legislative 
a noțiunii de pornografie din art.1 al 
Legii cu privire la protecţia copiilor 
împotriva impactului negativ al in-
formaţiei;

2) niciun act normativ de vocație 
națională sau internațională nu 
face diferențiere între pornografia 
on-line și pornografia înregistrată 
(stocată), ceea ce demonstrează că 
diferențierea celor două forme de 
pornografie este absolut irelevantă. 
Ar fi lipsit de orice fundamentare 
să se interpreteze că această regulă 
funcționează doar în cazul pornogra-
fiei infantile, nu și în cazul pornogra-
fiei adulte;

3) în conjunctura legislației Re-
publicii Moldova, produsul porno-
grafic este susceptibil de difuzare 
on-line; produsul pornografic difu-
zat on-line poate reprezenta obiectul 
imaterial al faptei prevăzute la art.90 
din Codul contravențional;

4) prostituția nu poate presupune 
prestarea de servicii sexuale on-line. 
Aceasta întrucât prestarea de servicii 
sexuale on-line nu presupune practi-
carea de acte sexuale cu persoanele 

care beneficiază de serviciile pros-
tituatei. Prestarea unor asemenea 
servicii nu implică contactul direct 
al corpului prostituatei cu corpul 
celui care beneficiază de serviciile 
acesteia;

5) este inconstantă și neuniformă 
practica judiciară legată de interpre-
tarea noțiunii „prestarea serviciilor 
sexuale on-line”: în timp ce une-
le instanțe judecătorești plasează 
această noțiune sub incidența art.90 
din Codul contravențional, altele o 
plasează sub incidența art.220 CP 
RM:

6) într-un stat afectat de corupție, 
cum este Republica Moldova, nu 
puterea judecătorească, dar puterea 
legislativă este cea care trebuie să 
instituie, să modifice sau să abroge 
norme juridice cu putere de lege;

7) neclaritatea legii obligă pu-
terea judecătorească să asigure 
caracterul constant și uniform al 
jurisprudenței, însă pe alte căi decât 

„corectarea” legii;
8) în cazul în care jurisprudența 

nu este costantă și uniformă, 
instanțele judecătorești ar trebui să 
apeleze la doctrina juridică în mate-
rie.
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E valuarea structurii şi activi-
tăţii instituţiilor statului de 

drept ale Republicii Moldova, de 
către experţi ai Uniunii Europene, a 
luat sfîrşit. Astfel,  recent, în cadrul 
unei conferinţe de presă,  oficialii 
europeni antrenaţi în această misiu-
ne au prezentat rezultatele constata-
te şi au făcut un şir de recomandări 
pentru autorităţi.

La eveniment au participat vi-
cepreşedintele Parlamentului Lili-
ana Palihovici; ambasadorul UE în 
Republica Moldova Pirkka Tapiola; 
ministrul Justiţiei Vladimir Cebo-
tari; reprezentanţi ai instituţiilor de 
drept din țara noastră, ai statelor 
membre ale UE, partenerilor de 
dezvoltare şi ai societăţii civile, no-
tează Direcția comunicare și relații 
publice a Parlamentului Republicii 
Moldova.

Așadar, în cadrul întrunirii au 
fost prezentate cele mai importante 
recomandări făcute în urma evalu-
ării sectorului justiției, sistemului 
de combatere a spălării banilor și a 
sistemului anticorupție. 

Printre cele mai prioritare pro-
puneri se numără depolitizarea 

instituţiilor de drept din Republi-
ca Moldova dar şi obţinerea unei 
independenţe mai mari a acestora;  
elaborarea cît mai urgentă a unei 
noi strategii de reformă a sectorului 

justiţiei, întrucît actualul document 
expiră în anul curent; excluderea 
posibilităţii pentru unele categorii 
de judecători de a obţine mai multe 
mandate etc.

În contextul celor expuse, Li-
liana Palihovici, vicepreședintele 
Parlamentului, a subliniat că reco-

mandările experților UE vor fi ana-
lizate de Legislativ: ,,Parlamentul 
Republicii Moldova va discuta 
propunerile raportului împreună cu 
reprezentanții instituțiilor monito-

rizate, pentru a găsi cele mai bune 
soluții de a schimba starea de lucruri 
din cadrul instituțiilor de drept”.

Totodată, L.Palihovici a remar-
cat că Parlamentul lucrează intens 
la capitolul reforme în sistemul 
justiției, specificînd că pe agenda 
parlamentară mai figurează încă 10 

proiecte de legi, care sînt parte a 
procesului de reformare a sistemu-
lui justiției și care, odată votate, ar 
îndeplini o parte din recomandările 
misiunilor de evaluare. Domnia Sa 
şi-a exprimat speranţa că, pînă la 
sfîrșitul sesiunii de primăvară, Par-
lamentul va vota și pachetul de legi 
cu referire la integritate.

,,Îmi doresc ca într-o perioadă 
scurtă de timp, cetățenii Republicii 
Moldova să simtă diminuarea gra-
dului de corupție, sporirea securității 
personale și, respectiv, să avem o 
creștere a încrederii în instituțiile 
statului, inclusiv cele care stau la 
baza statului de drept – pilonul 
societății democratice”, a menționat 
vicepreședintele Legislativului.

La rîndul său, ambasadorul UE 
în Republica Moldova Pirkka Ta-
piola a accentuat că recomandările 
făcute reprezintă pașii principali 
pe care trebuie să-i facă instituțiile 
de drept din ţara noastră întru  re-
organizarea și dezvoltarea siste-
mului justiției, aceasta ajutîndu-ne 
să avansăm în ceea ce privește o 
justiție corectă, iar astfel va fi 
obţinut cel mai de preţ lucru – re-

cîştigarea încrederii cetățenilor în 
instituțiile statului.

De asemenea, P. Tapiola a sub-
liniat că UE va continua să susţină 
statul nostru în reformarea sistemu-
lui justiţiei, iar ca partener-cheie va 
oferi experienţă pentru a iniția re-
forme profunde în domeniul vizat.

Este de precizat că Parlamentul 
și Guvernul Republicii Moldova 
au solicitat Uniunii Europene un 
exercițiu de evaluare a instituțiilor 
statului de drept din țară, cu scopul 
de a oferi consiliere și recomandări 
privind structura și activitatea lor, 
pe trei domenii diferite, reforma 
sectorului justiției, sistemului de 
combatere a spălării banilor și a sis-
temului anticorupție. Drept urmare, 
experții au monitorizat activitatea 
Centrului Național Anticorupție, 
Comisiei Naționale de Integritate, 
Curții Constituționale, Procuratu-
rii Generale, Institutului Naţional 
al Justiției, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Curții Supreme de 
Justiție, Oficiului Avocatul Popo-
rului și Ministerului Justiției.
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Recomandările experţilor Uniunii Europene  antrenaţi în misiune 
de evaluare a instituţiilor de drept ale Republicii Moldova 

P rima şedinţă a Consi-
liului Naţional pentru 

Reforma Organelor de Ocro-
tire a Normelor de Drept (CN-
ROOND) din acest an a avut 
loc recent la Ministerul Justi-
ţiei. La evenimentul prezidat 
de preşedintele ţării Nicolae 
Timofti  au mai participat: 
ambasadorul UE în Republi-
ca Moldova Pirkka Tapiola; 
șeful Oficiului Consiliului 
Europei la Chişinău Jose-
Luis Herrero; ambasadorul 

Marii Britanii în țara noastră 
Phil Batson; miniştri, ofici-
ali din cadrul Parlamentului, 
șefi ai instituțiilor statului și 
reprezentanți ai societății ci-
vile, notează Ministerul Jus-
tiţiei. 

În alocuţiunea sa, N. Ti-
mofti a remarcat că schim-
bările ce au loc în justiţie 
reprezintă ,,poate cea mai 
importantă reformă care se 
realizează în prezent în Re-
publica Moldova. Ea este ur-
mărită cu atenție și de opinia 
publică, dar și de partenerii 
noștri de dezvoltare, iar noi 
avem datoria ca acest proces 
să fie unul cît mai autentic și 
mai profund”.

Șeful statului a mai subli-

niat: „Ne dorim cu toții ca re-
formele începute să dea rezul-
tate durabile în timp, care să 
aibă un impact pozitiv atît la 
nivel instituțional, cît și soci-
al. Aceasta înseamnă să con-
solidăm instituțiile de drept, 
să le facem real independente, 
iar actul de justiție să devină 
credibil pentru cetățeni”.

În acest context, 
președintele N. Timofti a 
afirmat că sistemul judecă-
toresc este centrul ordinii în 

stat, menționînd că de reușita 
reformei în justiție depinde, 
în mare parte, prosperarea 
Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului, a 
fost prezentat Raportul anual 
privind gradul de implemen-
tare a Strategiei de Reformă 
a Sectorului Justiției (SRSJ) 
pentru anii 2011-2016 și 
perspectivele pentru viitor 
privind continuarea procesu-
lui de reformare a sistemului. 
Astfel, Vladimir Cebotari a 
făcut public gradul de reali-
zare pentru momentul actu-
al - 77,6%, ceea ce înseamnă 
378 de acțiuni îndeplinite din 
numărul total de 487. Con-
form raportului, în anul 2015, 
un bun nivel de realizare este 

atestat pentru pilonii: „Res-
pectarea drepturilor omului 
în sectorul justiției” (84%), 

„Sectorul justiției bine coor-
donat, bine administrat și res-
ponsabil” (77%), „Sistemul 
judecătoresc” (76%), „Rolul 
justiției în dezvoltarea eco-
nomică” (75%) și „Integrarea 
actorilor în sectorul justiției” 
(62%).

De asemenea, ministrul 
Justiției a punctat mai multe 
realizări pe diverse direcții.

Printre acestea: punerea 
în aplicare a noului meca-
nism privind răspunderea 
disciplinară a judecăto-
rilor; revizuirea repetată 
a imunităţii penale și 
contravenționale a jude-
cătorilor; avansarea în 
procesul de optimizare a 
hărții dislocării instanțelor 
judecătorești; continuarea 
aplicării noilor proceduri 
de selecție și evaluare a 
performanțelor judecăto-
rilor; modernizarea teh-
nologiilor informaționale 

aplicate în cadrul sistemului 
judecătoresc; aplicarea noilor 
reguli de salarizare majorată 
și în volum deplin a judecă-
torilor; avansarea în procesul 
de reformă a procuraturii; 
continuarea procesului de 
modernizare a reglementări-
lor și metodologiilor de efec-
tuare a expertizelor judiciare; 
revizuirea prevederilor Legii 
privind testarea integrității 
profesionale; votarea în pri-
ma lectură în Parlament a: ca-
drului conex al Legii cu privi-
re la Centrul Național de Inte-
gritate, Legii privind testarea 
integrității profesionale și 
Legii cu privire la declararea 
averii; adoptarea Legii cu pri-
vire la mediere; fortificarea 

sistemului asistenței juridice 
garantate de stat; adoptarea 
de către Parlament a proiec-
telor de legi privind reforma 
sistemului de executare a de-
ciziilor judecătorești, statutu-
lui interpreților și traducăto-
rilor în procesele judiciare, a 
instituției notariatului; con-
tinuarea reformei instituției 
Avocatul Poporului; lansarea 
proceselor de reformă a Curții 
Constituționale; adoptarea în 
prima lectură în Parlament a 
Legii cu privire la reabilita-
rea victimelor infracțiunilor; 
proiectul Legii pentru mo-
dificarea și completarea Le-
gii cu privire la avocatură a 
fost aprobat prin hotărîre de 
Guvern; adoptarea Legii cu 
privire la Agentul guverna-
mental; îmbunătățirea meca-
nismului recunoașterii execu-
tării hotărîrilor arbitrale stră-
ine; consolidarea sistemului 
de justiție juvenilă, inclusiv 
de probațiune juvenilă și asi-
gurarea respectării drepturilor 
copiilor deținuți etc.

Ministerul Justiţiei pre-
cizează că, CNROOND este 
un organ consultativ, creat pe 
lîngă președintele Republi-
cii, pentru a evalua periodic 
procesul de implementare a 
SRSJ și gradul de realizare a 
obiectivelor acesteia, în baza 
rapoartelor de monitorizare 
întocmite de Ministerul Jus-
tiţiei. Consiliul adoptă decizii 
cu caracter de recomanda-
re. Ele pot servi drept temei 
pentru emiterea de către pre-
şedintele Republicii Moldova 
a decretelor şi pentru luarea 
altor hotărîri în probleme ce 
ţin de reforma organelor de 
ocrotire a normelor de drept.
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A fost prezentat Raportul anual privind gradul 
de implementare a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 

pentru anii 2011-2016 și perspectivele în domeniu 

L a patru ani de la 
adoptarea Legii 

121 privind asigurarea 
egalităţii, instituţiile pen-
tru apărarea drepturilor 
omului încă mai luptă pen-
tru promovarea politicilor 
care ar permite asigurarea 
egalităţii pentru toate per-
soanele aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova, se 
menţionează într-o infor-
maţie a Consiliului pentru 
Prevenirea şi Eliminarea 
Discriminării şi Asigura-
rea Egalității (CPEDAE). 

În cadrul unei conferinţe 
de presă desfăşurată recent, 
CPEDAE şi reprezentanți 
ai societății civile au făcut 
o retrospectivă a prevederi-
lor Legii pentru asigurarea 
egalităţii, raportate la rezul-
tate reale şi impact conside-
rabil în respectarea drepturi-
lor omului.

Totodată, preşedintele 
Consiliului pentru Egali-
tate Ian Feldman a anunţat 
despre lansarea, pentru în-
ceputul lunii iunie, a unei 
campanii de informare 
menită să popularizeze 
ideile egalităţii şi să infor-
meze populaţia că Legea 
121 prevede protecţia tu-
turor persoanelor aflate pe 
teritoriul țării și nu a unui 
singur grup de oameni. 
Materialele electronice la 
această temă vor putea fi 
găsite utilizînd un hashta-
gg reprezentativ, precum și 
pe site-ul instituției www.
egalitate.md.

Adoptarea, în anul 
2012, a Legii 121 a permis 
constituirea Consiliului de 
Egalitate, iar în cei trei ani 

de activitate, acesta a exa-
minat peste 420 de cauze, 
a emis 230 de decizii, iar 
în 103 cazuri a fost con-
statat un act de discrimina-
re. Protagoniștii cazurilor 
de discriminare constatate 
de Consiliu au împărtășit 
experiența trăită, explicînd 
că nimeni nu este lipsit de 
riscul de a fi discriminat și 
de ce Legea egalităţii este 
pentru toţi.

Reprezentanţii societă-
ţii civile prezenţi la confe-
rinţă şi-au exprimat încre-
derea că Legea 121, revi-
zuită şi completată în timp, 
va permite eliminarea fe-
nomenului de discriminare, 
pe care îl consideră unul 
ruşinos pentru o societate 
care se vrea democratică: 

„este o lege vie, care oferă o 
şansă reală fiecărui om de 
a se apăra, de a se restabili 
în drepturi şi de a lupta cu 
fenomenul discriminării”, 
susţine Olga Manole de 
la ,,Promo-LEX”. Legea 

„oferă un instrument real 
şi aplicabil pentru asigura-
rea egalităţii, indiferent de 
criteriile cu care putem eti-
cheta anumite persoane”, 
relevă Dumitru Rusu de la 
Coaliţia Nediscriminare. 

Conferinţa de presă 
organizată la iniţiativa 
Consiliului pentru Egali-
tate, ,,Promo-LEX”, Co-
aliţia Nediscriminare şi 
Centrul de Resurse Juri-
dice se înscrie în seria de 
evenimente pentru promo-
varea ideilor de egalitate, 
popularizarea Legii 121, 
şi eradicarea fenomenului 
de discriminare.

Patru ani de la adoptarea 
Legii privind 

asigurarea egalităţii 
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R epercusiunile represaliilor politice 
aplicate de către poliţia secretă a 

fostei URSS împotriva cetăţenilor Republicii 
Moldova sînt resimţite profund şi astăzi. În-
treaga societate condamnă atrocităţile respec-
tive, încercîndu-se mai mult sau mai puţin rea-
bilitarea victimelor acestui fenomen antiuman. 
Dar pînă la urmă, rănile încă ne dor, pentru că 
nu s-au cicatrizat. Nu au fost întreprinse sufi-
ciente măsuri în acest sens.

Despre consecinţele regimului sovietic 
asupra moldovenilor au scris mulţi. Mai 
puţini însă au abordat lucrurile atît de 
profund anume prin prisma juridică, 
aşa cum a făcut-o ex-procurorul Mihail  
Ciocanu, autorul cărţii ,,Represaliile 
politice pe cîntarul justiţiei”. De altfel, 
lucrarea în cauză este fundamentată pe 

,,studiul de caz” bazat pe situaţia familiei 
sale care a avut de pătimit enorm şi pînă 
în prezent, trage ponoasele constrînge-
rilor de care a avut parte în perioada co-
munismului. 

Părinții care din 1944 activau ca 
învățători trebuiau să fie exceptați de la 
deportări și confiscări însă lucrurile au 
luat o turnură totalmente contrară, astfel încît 
casa familiei a fost transmisă altei persoane. 
Ca urmare, familia limitată ilegal în multe 
drepturi a fost nevoită să părăsească pentru 
totdeauna satul natal, iar de aici au pornit un 
şir de alte consecinţe. În încercarea de a-și 
recupera măcar o parte din bunurile pierdu-
te, aceasta nu a reușit, fiind nederptățită în 
instanțe, în pofida tuturor argumentelor evo-
cate. Situația devine cu atît mai gravă, cu cît 
modalitățile în care s-au desfășurat spolierile 
erau extrem de violente; inumane erau și mij-
loacele de lichidare a proprietății private, iar 

suferințele celor despuiați nu pot fi relatate 
prin cuvinte. 

Astfel, aflîndu-se în deplină cunoştinţă de 
cauză, în lucrarea sa, M. Ciocanu relevă mă-
surile întreprinse de autorităţile fostei URSS 
întru, practic, exterminarea basarabenilor. 

,,Coşmarul politic antisocial şi imoral al 
represaliilor politice săvîrşite de  poliţia se-
cretă (NKVD) a fostei URSS era fundamen-
tat pe cele trei programe ale Uniunii Tainice 
Comuniste din 1848, ale partidului Bolşevic 

din Federaţia Rusă din 1919 şi ale URSS din 
1961, toate dispreţuiau proprietatea privată, 
iar agricultorii basarabeni au fost despuiaţi în 
temeiul acestor programe antiumane. În pe-
rioada colectivizării forţate, ele încurajau lip-
sirea agricultorilor de condiţii elementare de 
viaţă, de hrană, de locuinţe, de îmbrăcăminte, 
de igienă, de asistenţă medicală, greu de su-
portat fizic şi umilitoare din punct de vedere 
moral. În prezent, aceste fapte sînt pedepsite 
în conformitate cu art.1351 al Codului penal”, 
precizează autorul.

De asemenea, M. Ciocanu subliniază că 

legile puterii sovieto-comuniste, care decla-
rau unele drepturi, dar nu se potriveau pro-
gramelor comuniştilor din Kremlin, nu erau 
aplicate. 

Cît priveşte actuala legislaţie, aceasta 
discriminează persoanele supuse represali-
ilor comuniste şi pe urmaşii acestora. Vidul 
legislativ, ambiguitatea legilor care trebuie 
să reglementeze problemele puse în discuţie 
exclud interpretările unitare, ele ispitesc cele 
trei puteri spre abuz către arbitrar, menţionea-
ză autorul. Totodată, inexistenţa legii privind 
evaluarea şi despăgubirea exproprierilor ile-
gale provoacă suferinţe incomensurabile. În 
această ordine de idei, autorul vorbeşte atît 
despre estimarea daunelor materiale pe care 
fosta URSS le-a cifrat la 4 miliarde de dolari 
americani, refuzînd să despăgubească victi-
mele, cît şi despre evaluarea prejudiciului mo-
ral care presupune aprecierea multilaterală a 
tuturor consecinţelor negative ale pagubelor 
şi a implicaţiilor acestora pe următoarele pla-
nuri: fizic, psihic, social, profesional, familial, 
pentru moment, dar şi pentru viitor, prejude-
căţile sovieto-comuniste împiedicîndu-i pe 
unii jurişti să stabilească corect faptele ce au 
condus la represaliile politice, punctează M. 
Ciocanu în scrierea sa.

Întru determinarea mărimii compensaţiei 
pentru prejudiciul moral şi obligarea pîrîţilor 
la repararea lui, prin echivalent bănesc, care 
trebuie acordat vicitimelor abuzului de putere 
și moștenitorilor, autorul solicită să fie luat în 
considerare și gradul de vinovăție a pîrîților, 
începînd din anul 1940. Conform celor expu-
se de M. Ciocanu, acesta poate fi apreciat în 
funcţie de numeroase circumstanțe, cum ar 
fi: supunerea vieții cotidiene la Ordinul strict 
secret al Direcției politice a armatei sovieto-

comuniste din fosta URSS nr.5285/11 din 21 
iunie 1940 privind dezmembrarea României 
și ocuparea Basarabiei, excluderea treptată a 
agricultorilor privați de la toate formele vieții 
sociale (muncă, familie, participare civică) 
a fost finalizată cu organizarea foametei, cu 
arestările ilegale, cu spolieri de averi și depor-
tări; lipsa hranei din cauza stabilirii cortinei 
de fier, refuzul de a primi ajutoare alimentare; 
lipsa accesului la asistență medicală; agresi-
uni verbale umilitoare demnității; supunerea 
copiilor și pedagogilor la muncă obligatorie 
fără remunerare; arderea icoanelor, a manua-
lelor și a cărților cu caractere latine fapt ce a 
exclus educația și instruirea creștinească; dis-
rtrugerea școlilor private, interzicerea acce-
sului la instruire și educație în străinătate din 
cauza stabilirii cortinei de fier; constrîngerea 
ateistă,  distrugerea lăcașelor sfinte; impune-
rea poporului latin a tradițiilor și a obiceiuri-
lor regimului comunist totalitar etc. 

În aceste condiții, raționamentul intere-
sului legitim al celor pătimiți în general și al 
familiei Ciocanu în particular impune apăra-
rea unor drepturi și libertăți evidențiate de au-
torul cărții ,,Represaliile politice pe cîntarul 
justiţiei”. 

Condamnarea războiului Federației Ruse 
împotriva Republicii Moldova; propunerea de 
a revizui toate reglementările disfuncționale 
în domeniu care disprețuiesc drepturile și 
demnitatea victimelor regimului comunist 
totalitar de ocupație sînt doar cîteva dintre 
acestea. 

La final, autorul prezintă detaliat meto-
dele de distrugere, subminare a gospodăriei 
țărănești a familiei sale, prezentînd prin pris-
ma juridicului valoarea pagubelor materiale și 
morale suportate de către membrii acesteia.     

Procurorii au ales componenţa noilor organe 
de autoadministrare

R ecent, a avut loc Adunarea 
Generală a Procurorilor. 

Astfel, 598 din totalul celor 651 de 
procurori în funcţie s-au întrunit 
pentru a alege componenţa noilor 
organe de autoadministrare: Cole-
giul pentru selecţia şi cariera procu-
rorilor, Colegiul de evaluare a perfor-
manţelor procurorilor şi Colegiul de 
disciplină şi etică. 

Alegerile s-au desfăşurat în 
mod transparent, în prezenţa re-
prezentanţilor mass-media, a ob-
servatorilor din cadrul proiectului 
Delegaţiei Uniunii Europene şi a 
altor parteneri externi de dezvolta-
re, a tuturor procurorilor şi a can-
didaţilor înaintaţi şi susţinuţi de 
structurile procuraturii de diferit 
nivel. Conform Legii cu privire la 
procuratură, corpul de procurori a 
ales, în baza votului secret, cîte 5 
membri din rîndul procurorilor în 
componenţa celor trei colegii, iar 
încă cîte doi membri vor fi selec-
taţi de Consiliul Superior al Pro-
curorilor, prin concurs public, din 
rîndul reprezentanţilor societăţii 
civile. Mandatul membrilor aces-
tor organe de autoadministrare va 
fi de 4 ani şi îşi vor începe activi-
tatea pe 1 august a acestui an, dată 
la care va intra în vigoare noua Lege 
cu privire la procuratură.

Astfel, candidaţii care au acu-
mulat cele mai multe voturi la Adu-
narea Generală a Procurorilor pentru 
a accede în componenţa Colegiului 
pentru selecţia şi cariera procuro-
rilor sînt: Viorel Morari, procurorul 
Procuraturii Anticorupţie; Igor Popa, 
procurorul mun. Chişinău; Serghei 
Cebotari, procurorul r-lui Soroca; 
Andrei Roşca, procurorul r-lui Rezi-
na; Corneliu Bratunov, procuror, şef 
al Secţiei exercitare a urmăririi pena-

le în cauze de criminalitate organiza-
tă şi excepţionale a PG. 

În componenţa Colegiului de 
evaluare a performanţelor procuro-
rilor au fost aleşi: Alexandru Nichita, 
procuror, şef-interimar al Direcţiei 
Investigaţii Generale a PG; Valeriu 
Bodean, procuror, adjunct-interimar 
al procurorului mun. Chişinău; Ser-

ghei Gavajuc, procuror, adjunct al 
procurorului Procuraturii Anticorup-
ţie, şef al Serviciului Nord; Adrian 
Popenco, procuror, adjunct al pro-
curorului Procuraturii Anticorupţie; 
Ruslan Toma, procuror, şef adjunct-
interimar al Secţiei conducere a ur-
măririi penale în organele centrale 
ale MAI şi SV a PG.

 Totodată, prin voturile procurori-
lor, a fost aleasă şi componenţa Cole-
giului de disciplină şi etică al procu-
rorilor. Din el vor face parte: Marcel 
Cimbir, procurorul sect.Botanica, 

mun.Chişinău; Vladislav Guţan, pro-
curor, şef adjunct al Secţiei control al 
urmăririi penale a PG; Valentin Ba-
idaus, procurorul r-lui Leova; Victor 
Comerzan, procurorul r-lui Briceni; 
Nicolae Chitoroagă, procuror, şef al 
Direcţiei exercitare şi conducere a 
urmăririi penale a PG.

Rezultatele finale ale alegerilor 

au fost aprobate şi validate prin ho-
tărîrea Adunării Generale a Procuro-
rilor. 

De asemenea, în cadrul eveni-
mentului, a fost aprobat Regulamen-
tul Adunării Generale a Procurorilor, 
care va reglementa competenţele şi 
modul de funcţionare a acestui or-
gan de autoadministrare al procurori-
lor. Tot în cadrul Adunării Generale a 
fost aprobat şi Codul de etică şi con-
duită al procurorilor, care stabileşte 
principiile şi standardele de etică 
profesională obligatorii, normele de 

conduită ale procurorului în exerci-
tarea atribuţiilor de serviciu şi în via-
ţa privată.

Elemente de context:
Colegiul pentru selecţia şi ca-

riera procurorilor are următoarele 
atribuţii: examinează dosarele candi-
daţilor la funcţia de procuror, actele 
prezentate de către candidaţi şi cele 

referitoare la candidaţi; exami-
nează dosarele şi actele prezen-
tate de procurorii care solicită 
transferul sau promovarea într-o 
funcţie superioară; organizează 
şi desfăşoară interviuri cu parti-
cipanţii la concurs; oferă punctaj 
participanţilor la concurs; adop-
tă hotărîri motivate cu privire la 
rezultatele concursului; are alte 
atribuţii prevăzute de lege sau de 
regulamentele aprobate de Con-
siliul Superior al Procurorilor.

Colegiul de evaluare a per-
formanţelor procurorilor are 
următoarele atribuţii: stabileşte 
programul de evaluare a activi-
tăţii procurorilor; examinează 
dosarele procurorilor supuşi 
evaluării, actele prezentate de 
către aceştia şi actele referitoare 
la aceştia; organizează şi des-
făşoară interviuri cu procurorii 

supuşi evaluării; adoptă hotărîri cu 
privire la procurorii supuşi evaluării.

Colegiul de disciplină şi etică 
are următoarele atribuţii: exami-
nează cauzele disciplinare iniţiate 
împotriva procurorilor, primite de 
la Inspecţia procurorilor,  și aplică, 
după caz, sancţiuni disciplinare; ad-
optă recomandări privind prevenirea 
abaterilor disciplinare în  cadrul Pro-
curaturii și respectarea eticii procu-
rorilor.    

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

,,Represaliile politice pe cîntarul justiţiei” 

L a 31 mai 2016 a intrat în 
vigoare noile prevederi 

ale Legii anti-tutun conform că-
rora, persoanele care vor fuma în 
locurile publice deschise şi închise 
vor fi sancţionate cu amendă de la 
1000 pînă la 3000 de lei. În acelaşi 
timp, persoanele juridice (de ex., 
proprietari de localuri etc.) de ase-
menea riscă să fie amendate cu pînă 
la 10 000 de  lei dacă vor admite 
fumatul la ei în local, precizează 
Inspectoratul General al Poliţiei.

 Astfel, fumatul este interzis 
în următoarele locuri publice: în 
transportul public și transportul 
privat în care se află copii minori; 
sub acoperișul stațiilor de trans-
port; în parcurile de distracții și în 
preajma terenurilor de joacă pentru 
copii; pe stadioane și arene deschi-
se pe durata desfășurării evenimen-
telor publice; în piețe și alte spații 
publice aglomerate de oameni.

 Cetățenii pot sesiza poliția 
cu privire la încălcarea Legii 
anti-tutun la numărul de telefon 
902, iar material probatoriu  poa-
te  constitui  declarațiile martorilor, 
imaginile foto și video, inclusiv 
observațiile polițiștilor.

 În acest context, IGP face 
apel către persoanele fumătoare 
să țină cont de noile prevederi ale 
legislației și să respecte persoanele 
din jurul lor.

De la 31 mai 
fumatul în 

locurile publice 
este interzis
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Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 
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Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 
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2009, str. A. Mateevici, nr. 60, bir. 222.
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(iunie 2016, nr.21(616)

&

Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

?
Articolul 78 din Codul fa-

miliei prevede că părinţii sînt 
obligaţi să-şi întreţină copiii 
majori inapţi de muncă care 
necesită sprijin material. 

În caz de litigii privind 
achitarea pensiei de întreţi-
nere, instanţa judecătorească 
stabileşte cuantumul acesteia, 
pentru copiii majori inapţi de 
muncă, într-o sumă bănească 
fixă plătită lunar, ţinîndu-se 
cont de starea materială şi fa-
milială, de alte circumstanţe 
importante. 

În baza art.79 din acelaşi 
cod, în caz de litigii şi de cir-
cumstanţe excepţionale (boa-
lă gravă, mutilare a copilului 
minor sau a celui major inapt 
de muncă, necesitatea achită-
rii cheltuielilor privind îngri-
jirea acestora etc.), în lipsa 
contractului între părţi, in-

stanţa judecătorească poate 
obliga pe fiecare dintre pă-
rinţi să participe la cheltuie-
lile suplimentare generate de 
aceste circumstanţe. 

Modalitatea participării 
părinţilor la cheltuielile su-
plimentare, precum şi cuan-
tumul acestor cheltuieli sînt 
stabilite de instanţa judecă-
torească, ţinîndu-se cont de 
starea materială şi familială 
a părinţilor şi copiilor şi de 
alte circumstanţe importan-
te. 

Cuantumul cheltuielilor 
suplimentare se stabileşte în-
tr-o sumă bănească fixă, ce 
va fi achitată lunar. Instanţa 
judecătorească poate obliga 
părinţii să participe la chel-
tuielile suplimentare deja fă-
cute, precum şi la viitoarele 
cheltuieli suplimentare.

Părintele care nu locuieşte cu copilul ce a 
atins deja vîrsta majoratului, poate  fi obligat 
să plătească pensie de întreţinere, dar şi alte 
sume de bani, în afară de pensia de întreţi-
nere în cazul în care copilul se află în situaţii 

grave?
Dina Mazur, 

mun. Chișinău

C auzele cu privire la defăimare se 
examinează în procedură con-

tencioasă conform prevederilor Capito-
lului II din Legea cu privire la libertatea 
de exprimare  şi ale Codului de proce-
dură civilă. 

Cauzele cu privire la defăimare, cînd 
nu este cunoscută sursa ce a răspîndit 
informaţia defăimătoare şi nici autorul 
informaţiei ori cînd persoana juridică ce 
a răspîndit informaţia a fost lichidată şi 
nu este cunoscut autorul articolului ori 
al informaţiei defăimătoare sau acesta 
a decedat, se examinează conform pro-
cedurii cu privire la constatarea faptelor 
care au valoare juridică.

 Persoana care se consideră defăima-

tă poate solicita, prin cerere prealabilă, 
autorului informaţiei şi/sau persoanei 
juridice care a răspîndit-o rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei defăimă-
toare, acordarea dreptului la replică sau 
exprimarea scuzelor şi compensarea 
prejudiciului cauzat. În caz de deces al 
persoanei defăimate, cererea prealabilă 
se depune de către persoana interesată. 
Cererea prealabilă se depune în termen 
de 20 de zile de la data la care persoana a 
aflat sau trebuia să afle despre informaţia 
defăimătoare. Acesta este un termen de 
prescripţie. La împlinirea unui an din 
ziua defăimării, persoana nu poate soli-
cita repunerea sa în termenul de depunere 
a cererii prealabile. Persoana va indica 
în cerere informaţia pe care o consideră 
defăimătoare şi, în cazul răspîndirii unor 
relatări cu privire la fapte, circumstanţele 
care demonstrează că informaţia este în 
esenţă falsă sau, în cazul răspîndirii ju-
decăţilor de valoare, circumstanţele care 
demonstrează că acestea nu se bazează 
pe un substrat factologic suficient.

 Cererea prealabilă se examinează în 
termen de 5 zile de către autorul infor-
maţiei şi, după caz, de către persoana ju-
ridică ce a răspîndit această informaţie. 
Dacă se constată că informaţia la care se 
referă cererea prealabilă este falsă sau 
nu se bazează pe un substrat factologic 
suficient, persoana juridică ce a răspîn-
dit informaţia sau autorul informaţiei sa-

tisface cererea prealabilă, fiind obligați 
să efectueze, după caz, rectificarea sau 
dezminţirea informaţiei defăimătoare, 
acordarea dreptului la replică sau expri-
marea scuzelor şi compensarea, la cere-
re, a prejudiciilor cauzate. Rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei, acordarea 
dreptului la replică sau exprimarea scu-
zelor se efectuează în termen de 15 zile 
de la data examinării cererii prealabile, 
iar dacă informaţia a fost răspîndită de 
mass-media şi publicaţia sau emisiunea 
care a răspîndit această informaţie apare 
mai rar decît o dată la 15 zile, în urmă-
torul număr sau emisiune. Plata com-
pensaţiilor în temeiul cererii prealabile 
se efectuează în termen de 15 zile de 

la data examinării cererii 
prealabile sau într-un alt 
termen convenit de părţi. 
În cazul refuzului de a 
satisface, integral sau par-
ţial, cererea prealabilă, per-
soana lezată poate depune  
cerere de chemare în jude-
cată.  În cazul refuzului de 
satisfacere a cererii preala-
bile pe motivul omiterii ter-
menului de prescripţie, per-
soana lezată poate solicita, 
concomitent cu depunerea 
cererii de chemare în jude-
cată, repunerea în termenul 

de depunere a cererii prealabile.
Cererea de chemare în judecată cu 

privire la defăimare poate fi depusă în 
termen de 30 de zile. 

Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cere-

rea prealabilă;
b) data expirării termenului pentru 

examinarea cererii prealabile. Termenul 
menţionat este termen de prescripţie.

 Persoana poate fi repusă în termenul 
de prescripţie dacă a omis acest termen 
din motive justificate şi a înaintat ce-
rerea de chemare în judecată în termen 
de 30 de zile de la data dispariţiei mo-
tivelor care justifică repunerea în ter-
men.   În cazul în care, concomitent cu 
depunerea cererii principale, nu au fost 
înaintate pretenţii cu privire la compen-
sarea prejudiciilor, instanţa de judecată 
va respinge cererea pentru compensarea 
prejudiciilor depusă ulterior.

Cererea de chemare în judecată se 
întocmeşte cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art.166 şi 167 din Codul 
de procedură civilă.  Invocînd circum-
stanţele de fapt şi de drept pe care îşi 
întemeiază pretenţiile, reclamantul va 
mai indica:

a) dacă informaţia îl vizează; 
b) dacă informaţia a fost răspîndită 

de pîrît;
c) dacă informaţia comportă caracter 

defăimător;

d) dacă informaţia se bazează pe fap-
te în esenţă false;

e) dacă este sau nu persoană publică 
în sensul prezentei legi şi dacă informa-
ţia se referă la calitatea lui de persoană 
publică;

f) dacă informaţia se referă la o ches-
tiune de interes public;

g) dacă a fost respectată procedura 
prealabilă; 

h) dacă informaţia defăimătoare a 
cauzat prejudicii morale şi materiale şi 
care este întinderea reală a acestor pre-
judicii;

i) alte circumstanţe relevante pentru 
examinarea cauzei. 

În cererea de chemare în judecată, 
reclamantul va indica exact relatările 
cu privire la fapte a căror dezminţire se 
solicită şi textul dezminţirii sau judecă-
ţile de valoare fără substrat factologic 
suficient.

 La cererea de chemare în judecată 
se anexează:

a) publicaţia ce conţine informaţia 
contestată sau înregistrarea emisiunii, 
sau, dacă prezentarea înregistrării nu 
este posibilă, se va indica postul, emisi-
unea, data şi ora difuzării;

b) copia de pe cererea prealabilă cu 
dovada expedierii sau înmînării acesteia 
pîrîtului;

c) răspunsul la cererea prealabilă. 
 Pentru cererea de chemare în ju-

decată în care se solicită dezminţirea, 
acordarea dreptului la replică sau expri-
marea scuzelor se achită o taxă de stat 
în mărime de 5 unităţi convenţionale. 
Pentru pretenţiile cu privire la repararea 
prejudiciului moral şi material cauzat 
prin defăimare se achită o taxă de stat în 
mărimea prevăzută la art.3 pct.1) lit.a) 
din Legea taxei de stat.

Reclamant în cauzele cu privire la 
defăimare poate fi:

a) orice persoană fizică a cărei onoa-
re, demnitate sau reputaţie profesională 
a fost lezată prin răspîndirea unei infor-
maţii; 

b) în numele persoanei decedate, 
dacă aceasta nu a înaintat o acţiune cu 
privire la defăimare – persoana interesa-
tă, însă fără dreptul de a cere compensa-
rea prejudiciului moral;

c) orice persoană juridică a cărei 
reputaţie profesională a fost lezată prin 
răspîndirea unei informaţii.

Pîrît în cauzele cu privire la defăi-
mare poate fi persoana care a răspîndit 
informaţia, autorul informaţiei şi, după 
caz, persoana de la care a fost preluată 
informaţia. În cazul în care acţiunea este 
intentată unei persoane care a preluat 
informaţia de la o terţă persoană a cărei 
identitate este dezvăluită, ultima poate 
interveni în proces în condiţiile Codului 
de procedură civilă.

Procedura de examinare a cauzelor  
cu privire la defăimare

P rim-ministrul Pavel 
Filip a avut o în-

trevedere cu ambasadorul 
Regatului Spaniei în Repu-
blica Moldova, cu sediul la 
București, Ramiro Fernán-
dez Bachiller.

 Potrivit unui comunicat 
de presă al Executivului, în 
cadrul întrevederii, oficialii 
au vorbit despre dinamica 
relaţiilor bilaterale, remar-
cînd intensificarea, în ultima 
perioadă, a dialogului poli-

tic dintre țara noastră 
şi Regatul Spaniei, in-
clusiv în cadrul foruri-
lor internaționale. În 
context, Pavel Filip a 
subliniat necesitatea 
impulsionării coope-
rării economice, dez-
voltării proiectelor 
investiționale comu-
ne, a schimbului de 
experiență în ceea ce 
privește implementa-
rea Acordului de Aso-

ciere cu UE, reforma 
justiției și lupta impo-
triva corupției.

,,Sperăm să păstrăm 
şi să dezvoltăm în con-
tinuare acest parteneriat 
important, să valorifi-
căm tot potenţialul de 
cooperare bilaterală, 
să stimulăm contactele 
de afaceri și proiectele 
investiționale. Sîntem 
interesați de experti-
za Spaniei în dome-

niul justiției și combaterii 
corupției, deoarece vedem 
eficiența Departamentului 
Național Anticorupție în Ro-
mânia, modelul fiind preluat 
din Spania”, a spus Pavel 
Filip.

La rîndul său, Ramiro 
Fernández Bachiller a dat 
asigurări că Spania va susține 
Republica Moldova în pro-
cesul de integrare europeană 
cu expertiza și consultanța 
necesară. De asemenea, am-
basadorul a menționat că va 
transmite mesaje de încura-
jare a comunității de afaceri 
spaniole, dar și europene, 
pentru a veni cu investiții în 
Republica Moldova.

 ,,Știm cît de importante 
sînt reformele. Spania are 
experiența reformelor se-

vere în perioada de criză, 
care au ridicat-o pe a cincea 
poziție printre țările Uniunii 
Europene. De aceea, puteți 
conta pe sprijinul Spaniei în 
structurile internaționale în 
efortul de integrare europea-
nă și susținere la implemen-
tarea reformelor în justiție 
și anticorupție, precum și în 
derularea proiectelor de in-
frastructură, educație, turism, 
medicină, sau energie”, a 
spus diplomatul spaniol.

 La final, părţile au con-
venit asupra menținerii unui 
dialog activ, atît pentru con-
tinuarea dezvoltării relaţiilor 
bilaterale, cît şi pentru o va-
lorificare mai bună a intere-
selor comune ale celor două 
state la nivel european şi in-
ternaţional.

Spania va susține Republica Moldova în domeniul 
reformei justiției și combaterii corupției
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ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

DATE bANCARE: 
MD23ML000000002251230331

bC „MOLDINDCONbANK” S.A. Filiala „Zorile”
MOLDMD2x330. c/f 37934018.

Publicaţia periodică „DREPTUL”

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Kerdik Eva, cu ultimele domicilii cunoscute: mun. Chişinău, 
str. Armenească, nr. 47, apt. 44 şi or. Orhei, str. Taras Şevcen-
co, nr. 2 şi a SRL ,,Colăcel”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Mitropolit Varlaam, nr. 63, pentru data de 20 iunie 2016, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Bulgară, nr. 
43, bir. 61), unde va avea loc examinarea cererii de chemare în 
judecată înaintată de Cepoi Sergiu către: SRL ,,Colăcel”, Ker-
dik Lev şi Kerdik Eva privind executarea dreptului de gaj.

 Judecător  Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cernii Sergiu, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Ismail, nr. 98, 
bl. 2, apt. 76, pentru data de 19 iulie 2016, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 
218 ,,A”), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-104/15, la 
cererea înaintată de către Stroescu Andrei împotriva lui Cernii 
Sergiu, intervenient accesoriu executorul judecătoresc Niculiţă 
Diana privind recunoaşterea valabilităţii contractului de vînza-
re-cumpărare, recunoaşterea dreptului de proprietate şi ridica-
rea sechestrului aplicat asupra bunului.

Judecător  Natalia Mămăligă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ropot Dumitru Mihail, cu ultimul domiciliu cunoscut: r-nul 
Rîşcani, satul Vartic şi cet. Popovici Eugeniu Ion, cu ultimele 
domicilii cunoscute: mun. Chişinău, str. Nadejda Russo, nr. 12 
şi mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 9, apt. 37, pentru 
data de 21 septembrie 2016, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Bulgară, nr. 43, bir. 61), unde va avea loc 
examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de Bîrca 
Larisa către notarii Doxoker Eugenia şi Snegur Lidia privind 
constatarea faptului acceptării succesiunii şi considerarea ile-
gală a contractului de vînzare-cumpărare cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă şi a contractului de vînzare-cumpărare a casei 
de locuit.

 Judecător  Djeta Chistol
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Roman Angela, cu 
domiciliul: mun. Chişinău, or. Cricova, str. V.Alecsandri, nr. 
17, pentru data de 9 iunie 2016, ora 15.30, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 5, et. 3), în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-335/16, la cererea de chemare în 
judecată depusă de reclamantul ÎM Regia Comunal-Locativă 
or. Cricova privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Timco Igor, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. N.Dimo, nr. 
29/2, apt. 115, pentru data de 19 iulie 2016, ora 11.00, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 31), unde va 
avea loc examinarea cererii de chemare în judecată înaintată 
de CA Donaris Vienna Insurance Group SA privind restituirea 
despăgubirii de asigurare.

Judecător                    Veronica Jomiru-Niculiţă 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Cepoi Octavian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun, nr. 5, apt. 22, pentru data de 14 septembrie 2016, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, 
bir. 12), în calitate de pîrît în cauza civilă: Biroul Naţional al 
Asigurătorilor de Autovehicule către Cepoi Octavian privind 
restituirea despăgubirii.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ghedashivili Ri-
chard, pentru data de 15 septembrie 2016, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 14), în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depu-
să de Ghedashivili Olesea privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Coşer Iurii, pentru data de 23 iunie 2016, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 
14), unde va avea loc examinarea pricinii civile intentată de 
OM ,,Alo Credit” SRL privind încasarea datoriei.

 Judecător  Valentina garabagiu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ostaf Sergiu, a.n. 
29.10.1979, c/p-0991111379988, cu domiciliul: mun. Chi-
şinău, str. A.Russo, nr. 63/3, apt. 15, pentru data de 23 iunie 
2016, ora 15.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala de şedinţe nr. 1), în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea depusă de SRL ,,Super Credit” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Iraida Secrieru

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Falcaş Violeta, pentru 
data de 28 iunie 2016, ora 16.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala de şedinţe nr. 4), în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-2577/2015, la cererea depu-
să de către ,,Alo Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet. Corcodel Larisa, domiciliată: or. Orhei, 
str. M.Frunze, nr. 82, pentru data de 20 iunie 2016, ora 8.50, 
la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de 
şedinţe nr. 2, din curte), în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de către ÎM ,,Servicii comunal locative” Orhei împotriva 
cet-lor: Corcodel Larisa, Corcodel Grigore şi Corcodel Olga 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Viorica Severin
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Zvezdin Serghei 
Vladimir, născut la data de 14.02.1986, domiciliat: r-nul Fă-
leşti, satul Işcălău, pentru data de 21 iunie 2016, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, sala de şedinţe 
nr. 3), în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată la cererea de chemare în judecată depusă de CA 
,,Donaris Vienna Group” SA privind încasarea despăgubirii de 
asigurare.

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

Judecător  Ion ghizdari 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Şatravca Vera, cu 
ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Constructorilor, nr. 74/2, 
apt. 4, pentru data de 23 iunie 2016, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 5, et. 
1), în calitate de pîrît în baza cererii de chemare în judecată de-
pusă de (Şatravca Anna) succesor în drepturi Doroş Maria către 
Şatravca Vera privind declararea succesorului ca fiind nedemn.

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

Judecător  Ecaterina buzu
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Cebotari 
Stepan, domiciliat: r-nul Anenii Noi, satul Mereni, str. Ştefan 
Neaga, nr. 18, pentru data de 27 iunie 2016, ora 14.30, la şedin-
ţa de judecată (or. Anenii Noi, str. Mărţişor, nr. 15, bir. 9, et. 2), 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Cebotari Aurelia 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Igor brai 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Cunichevici Mi-
hail, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Răzeşilor, nr. 43, pen-
tru data de 28 iunie 2016, ora 15.30, la şedinţa de judecată (or. 
Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 5, et. 1), în cali-
tate de pîrît la acţiunea intentată de Cunichevici Marina privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ecaterina buzu
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Rebeja Sergiu 
Fiodor, a.n. 24.12.1991, pentru data de 6 iulie 2016, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 
5), în calitate de pîrît în cauza civilă privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Diana Cristian 
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Parapir Nina, 
cu ultimul domiciliu: r-nul Călăraşi, satul Ursari, pentru data 
de 25 iulie 2016, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Călăraşi, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 153, sala de şedinţe nr. 5), în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de reclamantul ÎM ,,MOLD-
CELL” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Elena Lupan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Răilean Gheorghe, domiciliat: r-nul 
Orhei, satul Mălăieşti, pentru data de 4 august 2016, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, 
sala de şedinţe nr. 2, din curte), în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de către Cucereanu Vitalie împotriva cet-lor: 
Avtudov Marian, Railean Gheorghe privind recunoaşterea 
dreptului de proprietate şi anularea interdicţiei de înregistrare 
a autoturismului.

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

Judecător  Viorica Severin

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Şevciuc Oleg, domiciliat: mun. Chişinău, str. Călăraşi, 
nr. 63, apt. 21, pentru data de 30 iunie 2016, ora 10.15, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 221), unde va avea loc examinarea cererii de chemare 
în judecată depusă de către OM ,,AV Capital” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător       Constantin Roşca       
www

Judecătoria Botanica  mun. Chişinău  solicită prezenta-
rea cet. Maşirov Andrei, pentru data de 16 iunie 2016, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, 
nr. 13, bir. 7), în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
pricinii civile intentată de Maşirova Olga privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător       V.Holban    
www

Judecătoria Botanica  mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM,  solicită prezentarea cet. Cazacu Olesia, 
pentru data de 4 iulie 2016, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 25), în calitate de 
pîrît la cererea înaintată de Postolachi Ana către: Cazacu Ole-
sia, Hadji-Michael Carolina privind încasarea sumei.

Judecător       Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Orhei solicită  prezentarea cet. Guţuţura Iurii 
Ion, cu  domiciliul: r-nul Orhei, satul Sirota, pentru data de 
4 iulie 2016, ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. 
V.Mahu, nr. 135, sala de şedinţe nr. 4, et. 2), în calitate de pî-
rît la cererea înaintată de Vieru Elena şi Vieru Vitalie privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător    Steliana Lazari
  

ANUNŢ
 În temeiul executării d/executoriu privind încasarea datori-

ei de la Guşan Vitalie, aflate în procedura de executare, execu-
torul judecătoresc Nicolae Paşa anunţă, pentru data de 28 iunie 
2016, ora 12.30, despre desfăşurarea licitaţiei publice ce va 
avea loc în incinta Biroului executorului judecătoresc Nicolae 
Paşa, amplasat pe str. N. Zelinski, nr. 1, mun Chişinău privind 
vinderea bunului imobil care constă din teren pentru construc-
ţii cu numărul cadastral-5501215.306, situat: or. Ialoveni, str. 
Voluntarilor, nr. 40, cu suprafaţa de 0,0647 ha.

 Preţul iniţial al bunului nominalizat constituie 208 000 lei.
 Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele 

documente:
 1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 

propus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie – 197 600 
lei în contul executorului judecătoresc IDNO 43244012, cont 
curent special nr. 225191944, la BC „Moldindconbank” SA, 
filiala Onest, c.b. MOLDMD2X319, idno 1002600028096, 
Chişinău, copia documentului de identitate şi dovada de achi-
tare a taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 lei. 

 3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru par-
ticipare la licitaţie art.131 CEx.

 Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documen-
telor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei pînă 
la data de 27 iunie 2016, termenul limită de înregistrare a 
prezenţei şi primirii biletului este data de 28 iunie 2016, ora 
10.20.

Informaţii suplimentare la tel.: (022) 811-492; mob.: 
068401019, Nicolae Paşa.

Executor judecătoresc   Nicolae Paşa  
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R enunţă la băuturile 
carbogazoase şi su-

curile îndulcite şi înlocuieşte-
le cu ceai verde! Această bău-
tură magică poate să comple-
teze cu succes apa plată, pen-
tru cantitatea de minim 2 litri 
de lichide pe care trebuie să 
le bei zilnic. De ce? Fiindcă 
are un conţinut caloric foarte 
mic şi numeroase beneficii 
pentru organism.

 Ceaiul verde, neîndulcit, 
din frunze de cea mai bună 
calitate, este una dintre cele 
mai concentrate surse de an-
tioxidanţi, scrie Doc.
ro. Poate fi consumat 
ca înlocuitor pentru 
cafea, deoarece te  
menţine activă cu 
mai puţine riscuri. În 
general, ceaiul verde 
conţine o cantitate re-
lativ mică de cofeină 
(aproximativ 20-45 
miligrame per ceaşcă), 
comparativ cu ceaiul 
negru care conţine 
aproximativ 50 de mi-
ligrame şi cu cafeaua 

- 95 de miligrame per 
ceaşcă.

Este de asemenea 
bogat în polifenoli, 
substanţe chimice cu 
efecte antiinflamatorii şi an-
ticancerigene. EGCG este cel 
mai activ polifenol conţinut 
de ceaiul verde, responsabil 
pentru multe dintre efectele 
benefice ale acestuia.

Ceaiul verde ,,curăţă” 
organismul şi ajută sistemul 
imunitar

Ceaiul verde te ajută să 
lupţi cu radicalii liberi, care 
scad eficienţa sistemului 
imunitar şi au efect toxic 
asupra organismului. Bogat 
în antioxidanţi sub formă de 
polifenoli, împiedică deteri-
orarea prematură a celulelor 
şi ţin sub control funcţiile 
acestora.

Altfel spus, ceaiul verde 
elimină toate substanţele no-
cive care pătrund în organism 
şi împiedică efectul acestora 
asupra ţesuturilor. Este o ba-

rieră naturală, care dublează 
apărarea oferită de sistemul 
imunitar.

Ceaiul verde are în 
compoziţie pînă la 40% an-
tioxidanţi, dar şi multe alte 
substanţe active, vitamine şi 
minerale: vitaminele A, B, E 
şi C, fier, calciu, fosfor şi po-
tasiu, teină, aminoacizi, pro-
teine, şi alcaloizi cu efect de 
stimulare nervoasă.

Memorie şi atenţie pe tot 
parcursul vieţii

Ştii deja că rolul cofeinei 
este să te menţină trează, însă 

ştii de fapt cum funcţionează? 
Cofeina blochează în creier o 
substanţă inhibatoare numită 
adenozină, şi creşte secreţia 
de dopamină şi norepinefri-
nă. Rezultatul? Funcţii cere-
brale îmbunătăţite, memorie 
mai activă şi o stare de spirit 
mai bună.

Pe lîngă cofeină, ceaiul 
verde conţine şi aminoacidul 
L-teanină, cu efecte puternice 
antidepresive. În combinaţie 
cu cofeina, această substanţă 
creează efecte similare cu ale 
cafelei, însă reduce intensita-
tea acestora pe moment. Spre 
deosebire de cafea, care creş-
te brusc timpul de reacţie şi 
energia din organism, ceaiul 
verde „însănătoşeşte” siste-
mul nervos pe termen lung.

Acest efect se observă în 
special în cazul persoanelor 

în vîrstă. Mulţi dintre cei 
care consumă regulat ceai 
verde pe parcursul vieţii au 
un risc mai scăzut de îmbă-
trînire prematură, Alzheimer, 
Parkinson şi demenţă.

Slăbeşte cu ceai verde
Ceaiul verde este reco-

mandat în multe diete, dato-
rită efectului său de a „antre-
na” metabolismul pe termen 
scurt. Această creştere a ratei 
metabolice duce la arderea 
mai rapidă a grăsimilor.

Cu toate acestea, ceaiul 
verde nu are efecte rapide şi 

miraculoase, fiind doar un 
ajutor de nădejde, în comple-
tarea alimentaţiei, sportului şi 
consumului de apă.

Unele studii susţin şi că 
ceaiul verde ne poate ajuta în 
lupta cu obezitatea, fiindcă 
are capacitatea de a arde gră-
simile în zone predestinate, 
cum este abdomenul. Ţesu-
tul adipos este preponderent 
în această zonă în special în 
cazul persoanelor obeze.

Dacă ţineţi o dietă puteţi 
opta cu încredere pentru cea-
iul verde şi datorită faptului 
că veţi avea cu 4% mai multă 
energie şi un tonus muscular 
crescut cu pînă la 12%.

Ceaiul verde distru-
ge ciupercile, bacteriile şi                
virusurile

Polifenolii din ceaiul ver-
de s-au dovedit utili în lupta 

cu bacteriile şi virusurile, 
cum este virusul gripal. De 
aceea ceaiul verde este esen-
ţial pentru sistemul nostru 
imunitar, în special cu rol de 
prevenţie.

Au fost realizate nume-
roase studii şi în privinţa altor 
efecte de apărare ale polife-
nolilor şi s-au observat foarte 
multe rezultate pozitive în 
cazul afecţiunilor orale. Cea-
iul verde ne poate apăra de 
carii, de tartru, de bacteriile 
dăunătoare care pot cauza in-
fecţii gingivale sau respiraţie 

urît mirositoare şi chiar 
de cancerul oral.

Scade colesterolul, 
riscul de diabet şi boli 
cardiovasculare

Băutorii de ceai 
verde au cu 31% mai 
puţine şanse să sufere 
de boli cardiovascula-
re şi cu 42% mai puţine 
şanse de a dezvolta di-
abet zaharat de tip II.

Ceaiul verde echi-
librează nivelul coles-
terolului total, LDL co-
lesterolului şi trigliceri-
delor. Curăţă vasele de 
sînge, îmbunătăţeşte 
circulaţia şi oxigenarea 
acestuia. Toate aceste 

efecte scad simţitor riscul 
apariţiei unor boli de inimă.

Cît privește diabetul, cea-
iul verde creşte sensibilitatea 
organismului la insulină şi 
încurajează producerea aces-
teia în mod natural. În acest 
mod ţine sub control nivelul 
zahărului din sînge (dacă 
este băut neîndulcit) şi scade 
rezistenţa organismului la in-
sulină.

Întîrzie îmbătrînirea      
pielii

Ceaiul verde ne protejea-
ză de razele UV şi întîrzie îm-
bătrînirea celulelor, datorită 
antioxidanţilor din compo-
ziţie. Susţine şi regenerarea 
tegumentului, în cazul unor 
insolaţii sau arsuri solare. 
Din acest motiv se recoman-
dă ca vara să bem ceai verde 
cu gheaţă şi suc de lămîie.

beneficiile consumului de ceai verde 

Caleidoscop

Un cîine dăruit unui fermier a parcurs 
aproape 400 de kilometri în 12 zile, 

pentru a se întoarce ,,acasă” 
Dorul şi fi-

delitatea faţă de 
familia care l-a 
crescut au făcut 
ca Pero, un cîine 
ciobănesc ce fu-
sese dăruit unui 
fermier britanic, 
să parcurgă 240 
de mile (circa 
390 kilometri) 
în 12 zile pentru 
a se întoarce ,,acasă”, relatează cotidianul spaniol ABC.

Într-o bună zi, cuplul care dăruise cîinele ciobănesc a 

fost anunţat de fermier că Pero dispăruse. Nu după mult 
timp, cîinele a ajuns ,,acasă”.

Pero nu părea slăbit, nici înfometat. Probabil că, în tim-
pul călătoriei, a fost hrănit de oamenii milostivi pe care i-a 
întîlnit, a declarat cuplul, pentru Daily Mail.

Deşi nu au aflat cum a găsit Pero drumul spre casă, cei 
doi sînt foarte bucuroşi că fidelul lor cîine s-a întors şi nu 
intenţionează să se mai despartă de el, scrie Jurnalul.ro. 

De unde vine expresia ,,a vărsa lacrimi 
de crocodil”? 

Expresia ,,a vărsa lacrimi de crocodil”, folosită cînd o 
persoană se preface că este tristă pentru a obţine ceva, îşi 
are originile înr-o legendă din Egiptul antic.

Crocodilii de Nil, spune legenda, animale sacre pentru 
egiptenii din antichitate, gemeau atunci cînd trecea cineva 

în apropiere. Ei 
profitau astfel 
de compasiunea 
viitoarei prăzi 
ca să o atragă 
spre ei pentru a 
o devora. Este 
o strategie simi-
lară celei la care 
recurgeau sire-
nele din mitolo-
gia greacă, relatează Directmatin.fr.

Legenda egipteană a crocodilului ,,plîngăcios” s-a răs-
pîndit apoi în Europa, prin intermediul romanilor (care do-
minau bazinul Mediteranei), iar expresia a căpătat forma ei 
actuală în Franţa, în jurul secolului la XVI-lea, în timpul 
Renaşterii, transmite Jurnalul.ro.

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: 
Ludmila Negritu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Diana 
Cecan, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Andrei Negru, doctor 
habilitat în drept, conferenţiar universitar, şef al 
Departamentului Drept Public, Facultatea de 
Drept, USM; Dorin Popescu, doctor în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Olga 
Cernei, judecător, Judecătoria Buiucani mun. 
Chişinău; Ludmila Ursu, judecător, Judecătoria 
Rîşcani mun. Chişinău; Ghenadie Pavliuc, 
judecător, Judecătoria Buiucani mun. Chişinău; 
Ghenadie Morozan, judecător, Curtea de Apel 
Chişinău; Igor Barbacaru, judecător, Judecătoria 
Rîşcani; Dumitru bosîi, judecător, Judecătoria 
Cahul; Grigorii Cazacu, judecător, Judecătoria 
Rîşcani; Constantin Damaschin, judecător, 
Judecătoria Botanica mun. Chişinău.   

Mult  stimaţi  omagiaţi,  este  o  onoare  pen-
tru  noi  să  vă  adresăm sincere  şi  calde  urări  
de  sănătate. Apreciem  străduinţa,  devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre. Vă 
dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

La Mulţi Ani! 
Consiliul de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, ziarul dreptul şi 
Revista Naţională de Drept

* * *
Consiliul Asociaţiei Veteranilor Procuraturii 

Republicii Moldova adresează sincere felicitări 
procurorilor veterani care în luna mai şi-au 
sărbătorit ziua de naştere: Alexandru Velcev, 
Valentin Blîndu, Valentin guţu, boris Schiţco, 
Ion tcaci,  Victor Harjan, Gheorghe Bojinov, 
Ion Drăguţă, Svetlana Popovschi, Vasile Pener.

Cu o deosebită plăcere îi felicităm pe cei care 
au marcat un frumos jubileu: Iacob Cupcic, vi-
cepreşedintele Consiliului Asociaţiei Veteranilor 
Procuraturii şi veteranii Valeriu Batîr și Leonid 
Zaharii. 

Mult stimaţi colegi, vă urăm sănătate, împliniri, 
succese în toate, linişte sufletească şi Mulţi Ani 
Fericiţi!


