
 (Mahatma Gandhi) 

ISSN 1857-3185

Săptămînal juridic
E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com

Redactor-şef: 
Gheorghe AVORNIC

Reporter:  Irina Burea
Jurist:  Vitalie MODRÎNGĂ

Redactor-stilizator:  Corina BerzoI
Asistenţă computerizată:  Maria BondarI

Contabilă: Maria Josanu

VINERI
11 septembrie

2015
Anul XIV

nr. 34 (581)
8 pagini  –  4 lei

Accesul la 
informaţie al 
deţinuţilor

Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
salută adoptarea de către Moldova 
a pachetului de legi privind 
controlul tutunului

Corupţia ne taie 
finanţarea din 
partea SUA

Î n mod regretabil, în le-
gea penală a Republi-

cii Moldova lipseşte o inter-
pretare oficială a noţiunii de 

„prostituţie”. Noţiunea de 
prostituţie nu este definită 
nici în Legea privind preve-
nirea şi combaterea traficu-
lui de fiinţe umane, adoptată 
de Parlamentul Republicii 
Moldova la 20.10.2005 [1], 
nici într-un alt act normativ 
naţional. De asemenea, noţi-
unea în cauză nu este defini-
tă nici în Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie 

„Cu privire la practica aplică-
rii legislaţiei în cauzele des-
pre traficul de fiinţe umane 
şi traficul de copii”, nr.37 
din 22.11.2004 [2], nici într-
o altă hotărâre explicativă a 
Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie [3]. 

sergiu BrÎnza,
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar (USM)

Profitând de această la-
cună, unii practicieni încear-
că să interpreteze cât mai pe 
larg noţiunea de prostituţie, 
încălcând pe această cale 
principiul legalităţii. Astfel, 
în ultimul timp, în practica 
de aplicare a legii penale, 
atestăm exemple de aplicare 
a art.220 „Proxenetismul” 
din Codul penal, care ridică 
întrebări privind corectitu-
dinea interpretării noţiunii 
de prostituţie. În unele din-
tre aceste cazuri, prostituţie 
a fost considerată prestarea 
serviciilor de masaj erotic 
[4]. În alte situaţii, sub inci-
denţa noţiunii de prostituţie 
a intrat prestarea de servicii 
sexuale on-line [5]. În opi-
nia noastră, astfel de inter-
pretări sunt prea cuprinză-
toare, venind în contradicţie 

cu una din regulile stabilite 
la alin.(2) art.3 CP RM. Po-
trivit acesteia, interpretarea 
extensivă defavorabilă a le-
gii penale este interzisă.

De ce considerăm că nu 
reprezintă prostituţie: pre-
starea serviciilor de masaj 
erotic; prestarea serviciilor 
sexuale on-line? Implicit, o 
asemenea concluzie rezultă 
chiar din textul legii penale: 
în alin.(1) art.165 CP RM 
este utilizată sintagma „ex-
ploatare sexuală comercială 
sau necomercială”; la lit.a) 
alin.(1) art.206 CP RM este 
folosită sintagma „exploa-
tarea sexuală, comercială şi 
necomercială, în prostituţie 
sau în industria pornografi-
că”. Comparându-le, putem 
deduce că există activităţi 
sexuale (care presupun ex-

ploatare sau nu), altele decât 
prostituţia şi pornografia. 
După A.Tănase, astfel de 
activităţi sexuale (altele 
decât prostituţia şi porno-
grafia) presupun „folosirea 
victimei pentru masajul ero-
tic, în reprezentări striptease, 
în reprezentări erotice de alt 
gen implicând profitarea de 
sexualitatea victimei” [6]. În 
acelaşi făgaş, M.Ştefănoaia 
susţine că noţiunile de pros-
tituţie şi de pornografie nu 
epuizează întregul conţinut 
al noţiunii „activităţi sexu-
ale” [7].

Sprijinim aceste opinii: 
ele îşi au suportul în locuţiu-
nea din art.2 al Legii privind 
prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane: 

„obligarea la practicarea pros-
tituţiei (subl. ne aparţine), la 

participarea la reprezentări 
pornografice (subl. ne apar-
ţine) în vederea producerii, 
difuzării şi punerii în circu-
laţie a acestora pe orice cale, 
achiziţionării, comercializă-
rii sau posedării de materia-
le pornografice, practicarea 
unor alte forme (subl. ne 
aparţine) de exploatare se-
xuală” [8].

Interpretarea prea largă 
a noţiunii „prostituţie” ar 
lăsa fără conţinut noţiu-
nea „alte activităţi sexuale 
(altele decât prostituţia şi 
pornografia)” în sensul alin.
(1) art.165 CP RM şi al art.2 
al Legii privind prevenirea 
şi combaterea traficului de 
fiinţe umane. De aceea, no-
ţiunea de prostituţie trebuie 
deosebită atât de noţiunea 

„pornografie”, cât şi de noţi-

vărat o va prelucra în profunzime, în mod individual, 
fără a se conduce de modele prestabilite. Toate acestea 
ne conving că pentru a fi un specialist bun în avocatură 
este nevoie în primul rînd de vocaţie. 

Cert este că Republica Moldova se poate mîndri cu 
un corp profesional al avocaţilor solid, care dezvoltă 
tradiţiile şi cultura breslei, îmbunătăţind în ascendenţă 
imaginea acesteia. Astfel, profesia noastră, a avocaţi-
lor, şi-a cîştigat justificat dreptul la prestigiu şi onoare 
prin profesionalismul, probitatea, integritatea şi înda-
toririle concret asumate de către acei care desfăşoară 
cu bună-credinţă această activitate. 

Rigorile timpului impun profesiei de avocat trans-
formări de amploare, pe care ne-am angajat să le înde-
plinim la cel mai înalt nivel, tinzînd a fi cît mai aproape 
de modelul avocatului ideal – cel care gîndeşte liber, 
critic şi independent, fiind imun la orice manipulare. 
Aceste valenţe profesionale devin inerente în condiţi-
ile în care avocatul este chemat să participe direct la 
fundamentarea unei noi justiţii în Republica Moldova, 
racordată la acquis-ul comunitar al Uniunii Europene 

şi alte standarde internaţionale. Prin urmare, avoca-
ţii sînt încadraţi nemijlocit în slujba statului şi a cetă-
ţeanului, veghind asupra respectării tuturor normelor 
stipulate în legislaţia ţării. Pornind de la dezideratele 
vizate, putem lesne deduce că purtăm mare răspundere 
pentru viitorul naţiunii, prin asigurarea funcţionării 
sistemelor sociale în baza noilor legi. 

Dragi colegi avocaţi, în contextul sărbătorii noas-
tre, vă urez succese notabile în ceea ce faceţi ca profe-
sia de avocat să dăinuie prin valori morale ireproşabile 
şi gradul ridicat de cultură juridică ale fiecăruia dintre 
dumneavoastră. Sincere mulţumiri pentru efortul cali-
ficat şi plin de abnegaţie depus în activitatea cotidiană. 
Sănătate, optimism, realizări remarcabile, iar munca 
să vă fie răsplătită din plin prin satisfacţia lucrului îm-
plinit. 

Cu înaltă consideraţiune, 
Gheorghe aVORNiC, 

doctor habilitat în drept,  profesor universitar, 
preşedintele  Uniunii Juriştilor 

din Republica Moldova 

am deosebitul prilej 
să vă felicit cordial 

cu ocazia Zilei avocaturii 
moldoveneşti, o sărbătoa-
re ce vine să consemneze 
aprecierea şi promovarea 
acestei activităţi în socie-
tatea noastră. Or, la înfăp-
tuirea actului de justiție şi 
edificarea statului de drept,  

şi avocatului îi revine un rol pe cît de important, pe atît 
de plin de responsabilitate, solicitîndui-se aceeaşi im-
plicare plenară ca şi în cazul reprezentanţilor celorlalte 
profesiuni juridice de bază – judecător, procuror. 

A apăra cu vehemenţă drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale omului, demnitatea umană, constituie pe 
bună dreptate o misiune nobilă, ce comportă nu doar o 
pregătire profesională bună, ci şi capacităţi ale minţii 
excepţionale – orice informaţie primită, avocatul ade-

unea „alte activităţi sexuale 
(altele decât prostituţia şi 
pornografia)”. 

Este mai bine să lăsăm viaţa să vorbească despre noi în locul cuvintelor. 
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felicitĂRi  de  ZiuA  pROfeSiOnAlĂ  A  AvOcAţilOR  
din  RepuBlicA  MOldOvA

Mult stimaţi avocaţi, 

fOndAtORi: 
universitatea de Stat din Moldova
universitatea de Studii politice şi  
Economice Europene ,,Constantin Stere” din Moldova
uniunea Juriştilor din Moldova
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campanie cJi: O lege mai bună 
pentru jurnalişti, un cetăţean mai 
informat! 
Cetăţenii trebuie să fie informaţi corect şi obiectiv de că-

tre mass-media, iar jurnaliştii să aibă acces la orice informaţie 
de interes public – acesta este mesajul unei noi producţii vi-
deo lansate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).  

Spotul a fost realizat întru susţinerea campaniei pentru îm-
bunătăţirea cadrului legal privind accesul la informaţie, iniţiată 
de CJI. Pe parcursul acestei campanii, CJI  va organiza o serie 
de evenimente în cadrul cărora va discuta despre rolul mass-
media în informarea corectă a cetăţenilor şi necesitatea unor noi 
prevederi legale, care ar facilita accesul presei la informaţie.

Precizăm că, CJI a remis spre examinare Parlamentului, 
Preşedinţiei şi Guvernului un set de propuneri de modifica-
re a Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la in-
formaţie (articolele 15 şi 16) şi a Codului contravenţional al 
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 
71). Proiectul de lege are ca scop îmbunătăţirea procedurii de 
înregistrare a cererilor privind obţinerea informaţiei, reducerea 
termenului de satisfacere a acestor cereri şi înăsprirea pedepsei 
pentru încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie de 
către persoanele responsabile de prezentarea informaţiei.

 Această campanie este posibilă datorită ajutorului generos 
al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate 
aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID 
sau a Guvernului SUA, se precizează într-o informaţie plasată 
pe site-ul www.civic.md.

Avocatul poporului de la Bucureşti 
speră să aibă cît mai curînd o întîlnire 
cu omologul său din Republica 
Moldova
Avocatul Poporului (AP) Victor Ciorbea susţine necesitatea 

întăririi relaţiilor cu Oficiul Avocatul Poporului din ţara noas-
tră şi speră să aibă cît mai curînd o întîlnire cu omologul său din 
Republica Moldova Mihail Cotorobai, scrie Agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat al AP, V.Ciorbea s-a întîlnit de cu-
rînd cu un grup de reprezentanţi ai unor organizaţii neguverna-
mentale din Bălţi, Republica Moldova, prezenţi în România în 
cadrul proiectului ,,Promovarea identităţii culturale româneşti 
în Bălţi prin consolidarea mediului civic local”.

În cadrul întîlnirii, Victor Ciorbea le-a prezentat invitaţilor, 
printre altele, informații despre activitatea şi rolul Avocatului 
Poporului din România. El le-a făcut şi o descriere succintă a 
structurii pentru prevenirea torturii, recent înfiinţată în cadrul 
instituţiei AP.

Victor Ciorbea a trecut în revistă şi relaţiile cu Oficiul Avo-
catul Poporului din Republica Moldova.

Republica Moldova mai primeşte o 
şansă pentru a păstra dreptul de a 
emite „Cartea Verde” 
Consiliul Birourilor de la Bruxelles a decis să amîne pentru 

două luni suspendarea Republicii Moldova din Sistemul Inter-
naţional de Asigurări „Carte Verde”.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) anunţă prin-
tr-un comunicat despre o nouă decizie de a amîna suspendarea 
dreptului Republicii Moldova de a emite poliţe de asigurare 
auto „Carte Verde”, scrie Adevarul.

Recent, a avut loc şedinţa Comitetului de Management al 
Consiliului Birourilor de la Bruxelles care a decis să amîne 
suspendarea Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehi-
cule (BNAA) pînă pe 1 aprilie 2016. Decizia a fost luată după 
ce Consiliul a constatat că BNAA a îndeplinit toate cerinţele 
înaintate anterior.   

 În acelaşi timp, reprezentanţii CNPF susţin că au fost          
înaintate noi cerinţe şi recomandări pe care BNAA trebuie să le 
implementeze. „Acest plan de acţiuni prevede ajustarea cadru-
lui legal aferent RCA şi Carte Verde, identificarea procedurilor 
de soluţionare a plăţii despăgubirilor. Sînt abordate şi aspecte 
financiare şi tehnice, cum ar fi prezentarea periodică de către 
BNAA a rapoartelor financiare audiate, precum şi a altui gen 
de rapoarte”, se menţionează în comunicat. Totuşi, dacă aces-
te cerinţe nu vor fi îndeplinite, BNAA va fi suspendat în mod 
automat din cadrul Consiliului Birourilor începînd cu 1 aprilie 
2016. 

Republica Moldova a mai fost avertizată referitor la sus-
pendarea dreptului de a emite „Carte Verde” începînd cu 1 iu-
lie, după care s-a decis prelungirea acestui termen pînă pe 1 
octombrie. Menţionăm că BNAA s-a confruntat cu mai multe 
dificultăţi în urma unor scheme ilegale care au vizat o sumă 
importantă din banii alocaţi pentru majorarea garanţiei asigu-
ratorilor privind emiterea poliţelor „Carte Verde”. Pierderile au 
fost cauzate cu implicarea unui cteţean ucrainean Oleksandr 
Pinciuk, care a fugit din Republica Moldova şi a fost adus la 
BNAA de conducerea anterioară.   

R epublica Moldova a făcut 
un pas mare în ceea ce pri-

veşte protecţia sănătăţii populaţiei 
sale, aducînd totodată contribuţia 
la eforturile globale pe segmentul 
controlului tutunului, prin adopta-
rea pachetului de legi în domeniu, 
elaborat în conformitate cu pre-
vederile Convenţiei-cadru a OMS 
privind controlul tutunului şi cu 
acquis-ul comunitar al UE. Acest 
fapt este apreciat înalt de către Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii, in-
formează un comunicat al Comisiei 
protecţiei sociale, sănătate şi fami-
lie. Un mesaj în acest sens a adresat 
autorităţilor ţării noastre directorul 
regional al OMS Zsuzsanna Jakab 
care a remarcat că adoptarea aces-
tei legi este rezultatul unui parteneriat 
pentru sănătate al autorităţilor statului şi 
societăţii civile.

„Parlamentul ţării dumneavoastră şi 

în special Comisia pentru protecţie so-
cială, sănătate şi familie, condusă de Dr. 
Oxana Domenti, au avut un rol crucial 
la elaborarea acestei legi importante, 
punînd în capul locului interesele să-

nătăţii și pornind de la angajamentele 
internaționale asumate de țara dum-
neavoastră. Este un exemplu remarca-
bil al „Politicii Europene de Sănătate 

- 2020”, se arată în mesajul directorului 
regional al OMS.

Zsuzsanna Jakab argumentează 
actualitatea şi importanţa noii legi 
prin faptul că fumatul cauzează 5600 
de decese şi pierderea a peste 2000 de 
braţe de muncă anual în Republica 
Moldova. În lipsa unor acţiuni hotărîte, 
aproape jumătate dintre toţi fumătorii 
sau circa 390 000 de moldoveni ar pu-
tea deceda prematur din cauza bolilor 
provocate de fumat. Reiterînd însem-
nătatea legii pentru sănătatea populaţi-
ei din Moldova, directorul regional al 
OMS asigură ţara noastră de suportul 

continuu în eforturile de implementare a 
Legii privind controlul tutunului.

Cor. Dreptul 

C entrul Naţional Anticorupţie a iniţiat procesul de eva-
luare a riscurilor de corupţie în cadrul Agenţiei Naţio-

nale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), instituţie aflată în 
subordinea Guvernului.

În acest sens, un grup de evaluare a riscurilor de corupţie 
a fost instituit în luna septembrie 
curent şi include persoane cu func-
ţii de conducere din cadrul institu-
ţiei  şi un expert al CNA, care va 
instrui şi va coordona activitatea 
grupului.

Evaluarea riscurilor de corup-
ţie se va finaliza cu elaborarea de 
către grupul de lucru a Planului 
de integritate, document de poli-
tici ce va include măsuri concrete 
de  prevenire a corupţiei în cadrul 
Agenţiei.

În procesul de evaluare, speci-
aliştii vor utiliza tehnici, precum analiza actelor normative şi 
a regulamentelor interne de activitate ale subdiviziunilor in-
stituţiei, descrierea şi analiza proceselor de lucru, evaluarea 
practicilor legate de managementul resurselor umane, ches-
tionarea angajaţilor, evaluarea relaţiilor instituţiei cu publicul, 

examinarea cazurilor concrete de corupţie comise de angajaţii 
instituţiei etc.

ANSA este structura care asigură garantarea siguranţei 
alimentelor, precum şi a calităţii produselor alimentare, men-
ţinerea şi ameliorarea bunăstării animalelor şi stării fitosani-

tare, întreţinerea unui sistem de 
măsuri statale menite să asigure 
sănătatea animală şi protecţia 
plantelor, inofensivitatea pro-
duselor alimentare şi a materiei 
prime, obţinute ca rezultat al 
prelucrării lor.

Reamintim că, Metodolo-
gia de evaluare a riscurilor de 
corupţie în instituţiile publice a 
fost aprobată prin Hotărîrea Gu-
vernului nr. 906 din 28.07.2008, 
iar Centrului Naţional Antico-
rupţie îi revine misiunea de a 

asigura desfăşurarea evaluării riscurilor de corupţie în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire şi consultare, 
monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscu-
rilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi execută-
rii planurilor de integritate, informează un comunicat al CNA.

Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul ANSA

Organizaţia Mondială a Sănătăţii salută adoptarea de către 
Moldova a pachetului de legi privind controlul tutunului

L ichidarea, în timpul 
apropiat, a celor trei 

bănci provoacă îngrijorări 
salariaţilor instituţiilor vizate. 
Pe marginea acestui subiect, 
recent a avut loc o şedinţă de 
lucru la care au participat vi-
ceguvernatorul Băncii 
Naţionale a Moldovei 
(BNM) Ion Sturzu şi 
lideri sindicali de la 
băncile respective din 
teritoriu.  

În cadrul întîlnirii 
cu conducerea BNM, 
organizată la solici-
tarea Federaţiei Sin-
dicatelor Lucrătorilor 
Instituţiilor Bancare și 
de Asigurări din Repu-
blica Moldova „SIBA”, 
sindicaliștii și-au exprimat 
nemulțumirea față de situația 
creată în sistemul bancar, 
notează Departamentul In-
formaţional al Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova.

,,Din cauza că oamenii vor 
rămîne fără loc de muncă și 
fără surse de existență, în 
urma lichidării instituțiilor 

în care au activat pînă în pre-
zent, în colectivele de muncă 
de la Banca de Economii, 
Unibank și Banca Socială 
domină disperarea. Salariații 
trăiesc un stres ocupațional 
continuu. Vorbim de circa 

3000 de persoane, specialiști 
valoroși, mulți dintre care 
activează de o viață la aces-
te bănci”, a declarat Victor 
Onici, președintele Federației 

„SIBA”. 
Liderul sindical a precizat 

că Federația „SIBA” a solici-
tat de mai multe ori factorilor 
de decizie să nu fie lichidate 
cele trei bănci, iar salariaților 

să le fie respectate drepturile 
prevăzute de Codul muncii 
şi Contractele colective de 
muncă din instituţiile banca-
re vizate.

Referindu-se la situația 
creată, viceguvernatorul 

BNM a reiterat că cele trei 
bănci vor mai funcţiona 
pînă la data de 16 octombrie 
curent și a dat asigurări că 
salariații acestora vor primi 
plățile și indemnizațiile ce li 
se cuvin, fiindu-le respectate 
toate drepturile prevăzute de 
legislația în vigoare.

Potrivit lui I.Sturzu, pînă 
la finalizarea procesului de 

lichidare, o parte din perso-
nalul angajat va rămîne să 
lucreze în băncile respective, 
iar o parte ar putea ulterior să 
se angajeze la alte bănci.

În cadrul aceleiași ședințe,  
specialiștii Confederației 

Naționale a Sindi-
catelor din Moldova 
au informat des-
pre   particularitățile 
legislației ce se referă 
la situațiile în care 
sînt lichidate instituții 
și ce ar trebui să facă 
salariații pentru a nu 
le fi încălcate dreptu-
rile și interesele.

Federația „SIBA” 
a atenționat în repe-
tate rînduri factorii de 

decizie asupra situației pre-
care în care se vor pomeni 
salariații și membrii fami-
liilor lor în urma lichidării 
instituțiilor unde activează și 
au cerut să fie întreprinse mă-
surile cuvenite pentru menţi-
nerea colectivelor de muncă 
ale băncilor în cauză.

Cor. Dreptul

Salariații de la cele trei bănci care urmează să fie lichidate vor 
primi plățile ce li se cuvin, fiindu-le respectate toate drepturile 

prevăzute de legislația în vigoare 
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d acă legiuitorul ar fi dorit, 
atunci ar fi recurs la sintag-

ma „exploatare sexuală comercială 
sau necomercială” la lit.a) alin.(1) 
art.206 CP RM, fără a-i restrânge 
sfera de incidenţă. Întrucât nu a dorit 
aceasta, la lit.a) alin.(1) art.206 CP 
RM legiuitorul a restrâns sfera de 
incidenţă a sintagmei „exploatare 
sexuală comercială sau necomercia-
lă”. Ignorarea acestui fapt ar echivala 
cu aplicarea prin analogie a legii pe-
nale, interzisă şi ea de alin.(2) art.3 
CP RM.

Din considerentele expuse mai 
sus, nu putem aplica modelul de 
interpretare a noţiunii „prostituţie”, 
prevăzut de alin.(2) art.19 al Con-
venţiei Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploa-
tării sexuale şi a abuzurilor sexuale 
[9]: „În sensul prezentului articol, 
noţiunea „prostituţie infantilă” de-
semnează faptul de a folosi un copil 
pentru activităţi sexuale (subl. ne 
aparţine), atunci când se oferă sau 
se promit sume de bani sau orice 
altă formă de remuneraţie sau de 
răsplată, indiferent dacă această pla-
tă, promisiune sau răsplată se oferă 
copilului sau unei terţe persoane”. 
În prezenţa unor neconcordanţe pri-
vind interpretarea noţiunii „prostitu-
ţie”, prioritate trebuie să li se acorde 
prevederilor Codului penal al Re-
publicii Moldova, nu Convenţiei în 
cauză. Cu această ocazie, accentuăm 
că art.19 al Convenţiei Consiliului 
Europei pentru protecţia copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi a 
abuzurilor sexuale are ca obiect nu 
protecţia drepturilor fundamentale 
ale omului, ci recomandarea statelor 
părţi să incrimineze faptele referi-
toare la prostituţia infantilă. În aceste 
condiţii, este pe deplin respectată 
dispoziţia de la alin.(2) art.4 al Con-
stituţiei Republicii Moldova: „Dacă 
există neconcordanţe între pactele şi 
tratatele privitoare la drepturile fun-
damentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte şi legile ei 
interne, prioritate au reglementările 
internaţionale”.

Totodată, nu putem trece cu ve-
derea pct.5 din Raportul explicativ la 
Convenţia Consiliului Europei pen-
tru protecţia copiilor împotriva ex-
ploatării sexuale şi a abuzurilor sexu-
ale [10]: „Articolul 34 din Convenţie 
sugerează statelor părţi să protejeze 
copiii împotriva «oricărei forme de 
exploatare sexuală şi de abuz sexu-
al», inclusiv a incitării sau constrân-
gerii copiilor să se dedea la activităţi 
sexuale ilegale, a exploatării copiilor 
în scopul prostituţiei (subl. ne apar-
ţine) sau al altor practici (subl. ne 
aparţine) sexuale ilegale, precum şi 
a exploatării copiilor în spectacole şi 
materiale pornografice”.

De asemenea, este important să 
remarcăm că nu există neconcor-
danţe privind interpretarea noţiunii 

„prostituţie”, care reiese din Codul 
penal al Republicii Moldova, şi 
interpretarea aceleiaşi noţiuni care 
reiese din alte acte cu vocaţie in-
ternaţională (altele decât Convenţia 
Consiliului Europei pentru protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexua-
le şi a abuzurilor sexuale).

Astfel, potrivit art.3 din Protoco-
lul privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţi-
onal la Convenţia ONU împotriva 
criminalităţii transnaţionale organi-
zate din 15.11.2000 [11], exploatarea 
conţine, cel puţin, exploa ta rea prin 
prostituarea (subl. ne aparţine) unei 
alte persoane sau alte forme (subl. 
ne aparţine) de exploatare sexuală, 
munca sau serviciile forţate, sclavia 
sau practicile analoage sclaviei, fo-
losirea sau prelevarea de organe. În 
corespundere cu lit.a) art.4 al Con-
venţiei Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, adoptată la 03.05.2005 [12], 
exploatarea cuprinde, cel puţin, ex-
ploatarea prostituţiei (subl. ne apar-
ţine) celorlalţi sau alte forme (subl. 
ne aparţine) de exploatare sexuală, 
munca sau serviciile forţate, sclavia 
sau practicile similare acesteia, aser-
virea sau prelevarea de organe. În 
conformitate cu art.3 din Directiva 
2011/36/UE din 05.04.2011 [13], 
exploatarea include cel puţin exploa-
tarea prostituţiei (subl. ne aparţine) 
altor persoane sau alte forme (subl. 
ne aparţine) de exploatare sexuală, 
munca sau serviciul forţat, inclusiv 
cerşitul, scla via sau practicile simi-
lare sclaviei, aservirea, exploatarea 
acti vi tăţilor infracţionale sau prele-
varea de organe.

Pornind de la argumentele enun-
ţate supra, ajungem la concluzia că 
prostituţia este doar una din formele 
activităţilor sexuale care presupun 
exploatare sau nu.

Care este înţelesul noţiunii 
„prostituţie”? În literatura de speciali-

tate, găsim răspunsuri dintre cele mai 
variate la această întrebare: „intrarea 
contra plată în raporturi sexuale ex-
traconjugale” [14]; „intrarea sistema-
tică în raporturi sexuale cu diferite 
persoane în schimbul unei remunera-
ţii” [15]; „intrarea contra plată în ra-
porturi sexuale întâmplătoare extra-
conjugale, care nu se întemeiază pe o 
simpatie şi atracţie personală” [16]; 

„intrarea unei persoane în raporturi 
sexuale extraconjugale, în scopul 
obţinerii de venituri de către acea 
persoană şi al satisfacerii necesităţi-
lor sexuale ale celui care beneficiază 
de serviciul în cauză [17] „intrarea 
repetată contra plată în raporturi se-
xuale cu diferiţi parteneri, neavând 
la bază simpatia şi atracţia personală 
faţă de acei parteneri” [18]; „activi-
tatea presupunând prestarea de servi-
cii sexuale, care implică satisfacerea 
necesităţilor sexuale ale clienţilor în 
schimbul unei recompense, indife-
rent de forma şi metoda de transmite-
re a acesteia” [19]; „comercializarea 
relativ regulată a corpului său ori 
prestarea de servicii sexuale (la un 
nivel profesional), în schimbul unei 
remuneraţii, pentru clienţi diferiţi, 
indiferent de apartenenţa sexuală a 
acestora, dacă această activitate re-
prezintă sursa principală sau auxilia-
ră de venituri pentru persoana care o 
desfăşoară” [20].

În planul definirii noţiunii de 
„prostituţie”, nu considerăm relevantă 

lipsa sau prezenţa simpatiei şi atrac-
ţiei personale faţă de persoanele care 
beneficiază de serviciile prostituatei. 
În context, au dreptate A.N. Ignatov 
şi A.P. Tkacenko, atunci când afir-
mă: „În funcţie de criteriile persona-
le, prostituata îşi poate alege clienţii 
pe care-i agrează şi-i poate refuza pe 
acei clienţi care-i provoacă antipatie. 
Stabilirea cu exactitate a semnelor 
constituente ale noţiunii de prosti-
tuţie nu permite lărgirea nelimitată 
a acestei noţiuni. În caz contrar, se 
poate ajunge la situaţia când căsăto-
ria oficială, încheiată din raţiuni mer-
cantile, ar trebui catalogată ca formă 
a prostituţiei” [21].

În altă ordine de idei, consem-
năm că prostituţia este condiţionată 
de sistematicitatea actelor sexuale. 
Conţinutul prostituţiei nu poate fi re-
alizat printr-un singur act. Suntem de 
acord cu următoarele păreri: practi-
carea raporturilor sexuale cu diferite 
persoane nu are un caracter izolat şi 
întâmplător, ci reprezintă raporturi 
sexuale repetate, practicate în mod 
sistematic, cu caracter de obişnuinţă 
[22]; intrarea singulară în raporturi 
sexuale, chiar dacă a fost făcută în 
schimbul unei recompense, nu re-
prezintă practicare a prostituţiei [23].

Să nu uităm că prostituţia este 
nu o oarecare activitate. Ea este o 
activitate practicată, având un carac-
ter de îndeletnicire. Aceasta reiese 
atât din art.2082 şi 220 CP RM, cât 

şi din art.89 din Codul contravenţi-
onal. „A practica” înseamnă a exer-
cita o meserie, o profesiune [24]. De 
asemenea, faptul că prostituţia este 
o activitate practicată rezultă im-
plicit din scopul prostituatei de a-şi 
procura mijloacele de existenţă sau 
principalele mijloace de existenţă. 
Este puţin probabil că întreţinerea 
unui act sexual singular contra plată 
i-ar putea asigura unei persoane pro-
curarea chiar şi numai a principalelor 
mijloace de existenţă.

Aşadar, practicarea prostituţiei 
trebuie să presupună repetarea de cel 
puţin trei ori a actelor sexuale între-
ţinute cu persoanele care beneficiază 
de serviciile prostituatei. Repetarea 
de cel puţin trei ori a unor astfel de 
acte ar fi în măsură să confirme ca-
racterul prostituţiei de a fi practicată 
(de a fi sistematică; de a reprezenta o 
îndeletnicire, o ocupaţie obişnuită).

În altă privinţă, este prea restric-
tiv a considera că doar întreţinerea 
de raporturi sexuale poate constitui 
prestarea serviciilor sexuale în cazul 
prostituţiei. Cu această ocazie, menţi-
onăm că, de exemplu, infracţiunea de 
recurgere la prostituţia practicată de 
un copil (art.2082 CP RM) constă în 
beneficierea, contra oricăror avanta-
je materiale, de serviciile sexuale pre-
state de către o persoană despre care 
se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 18 ani. În legătură cu ana-
liza acestei infracţiuni, am afirmat: 

„Obiectul imaterial al infracţiunii pre-
văzute la art.2082 CP RM îl reprezin-
tă serviciile sexuale prestate de către 
o persoană despre care se ştia cu cer-
titudine că nu a împlinit vârsta de 18 
ani. Este susceptibilă de interpretări 
sintagma «servicii sexuale». În ce ne 
priveşte – din interpretarea sistemică 
a prevederilor Convenţiei Consiliu-
lui Europei pentru protecţia copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi a 
abuzurilor sexuale, în cazul în care le 
privim prin prisma prevederilor Co-
dului penal al Republicii Moldova – 
reiese că, în sensul art.2082 CP RM, 
prin «servicii sexuale», trebuie de în-
ţeles raportul sexual, homosexualita-
tea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse” [25]. În literatura de 
specialitate, au fost exprimate păreri 
care vin în sprijinul opiniei noastre. 
Astfel, după A.Tănase, practicarea de 
orice acte sexuale, nu neapărat doar 
de raporturi sexuale, trebuie avută în 
vedere în cazul prostituţiei [26]. Din 
punctul de vedere al lui O.Loghin, 
în contextul prostituţiei, noţiunea de 
raport sexual include atât raporturile 
sexuale, cât şi actele nefireşti de sa-
tisfacere a instinctului sexual [27]. 
În opinia lui M.A. Hotca, în cazul 
prostituţiei, practicarea de acte sexu-
ale constă în întreţinerea repetată de 
raporturi sexuale, de acte de homo-
sexualitate sau de perversiuni sexuale 
[28]. La fel, având în vedere ipoteza 
prostituţiei, E.V. Millerov, S.Uliţki şi 
V.L. Eriomin susţin că raportul sexu-
al este doar unul din tipurile actului 
sexual, printre alte tipuri numărându-
se actul oral şi cel anal [29].

În alt context, considerăm că 
prostituţia presupune practicarea de 
acte sexuale nu cu oricare persoane 
diferite. Ea presupune practicarea de 
acte sexuale doar cu acele persoane 
diferite care beneficiază de serviciile 
prostituatei. Sub acest aspect, susţi-
nem opinia lui M.A. Selezniov: pen-
tru a atesta prostituţia, este necesar 
un contact direct al corpului prosti-
tuatei cu corpul celui care benefici-
ază de serviciile acesteia [30]. N.V. 
Gherasimov se raliază acestei opinii, 
argumentând că alternativa o repre-
zintă lărgirea necontenită a sensului 
noţiunii de prostituţie, ceea ce ar pu-
tea duce la lipsirea acestei noţiuni de 
sensul autentic [31]. Vom reveni la 
acest aspect infra, cu ocazia analizei 
imposibilităţii de evoluare a prestării 
serviciilor sexuale on-line ca formă 
a prostituţiei.

Ca rezultat al analizei efectuate 

supra, conchidem: în lipsa unei in-
terpretări oficiale plauzibile a noţi-
unii de prostituţie, trebuie să optăm 
pentru varianta de interpretare neo-
ficială cea mai restrictivă. În conse-
cinţă, prostituţie poate fi considerată 
doar fapta care îndeplineşte urmă-
toarele condiţii: 1) constă în practi-
carea de acte sexuale cu diferite per-
soane care beneficiază de serviciile 
prostituatei; 2) scopul practicării de 
acte sexuale cu astfel de persoane 
constă în procurarea mijloacelor de 
existenţă [32] sau a principalelor 
mijloace de existenţă.

În continuare, vom încerca să 
stabilim dacă art.220 CP RM poate 
fi aplicat sau nu în cazul îndemnului 
sau determinării la prestarea servi-
ciilor de masaj erotic sau a servici-
ilor sexuale on-line, ori al înlesnirii 
prestării unor astfel de servicii, ori al 
tragerii de foloase de pe urma pre-
stării serviciilor de masaj erotic sau a 
serviciilor sexuale on-line de către o 
altă persoană.

În primul rând, este necesar să 
stabilim dacă prestarea serviciilor 
sexuale on-line constituie o expresie 
a prostituţiei sau nu.

Ce înseamnă „servicii sexuale 
on-line”?

Ad-litteram, „on-line” înseamnă 
echipament, dispozitiv sau mod de 
prelucrare a datelor conectat direct 
la calculator [33]; „chat” înseamnă 
programe care permit conversaţiile 
on-line cu transmitere (aproape) in-
stantanee a mesajelor; conversaţiile 
propriu-zise [34].

Videochat-ul este o formă de 
comunicare, plătită sau gratuită, 
între două persoane, de regulă prin 
intermediul unui webcam sau al 
unei camere video, conectate la un 
computer. În ce priveşte varianta 
plătită a videochat-ului, acţiunea se 
desfaşoară între client şi un model 
de videochat (denumit și operator 
de videochat, hostess on-line, model 
on-line) [35].

Din perspectiva studiului pe ca-
re-l efectuăm, serviciile sexuale on-
line comportă relevanţă doar atunci 
când presupun difuzarea unor produ-
se pornografice. Mai concret, art.90 

„Producerea, comercializarea, di-
fuzarea sau păstrarea produselor 
pornografice” din Codul contraven-
ţional poate fi aplicat doar în cazul 
în care prestarea serviciilor sexuale 
on-line implică difuzarea unor pro-
duse pornografice.

În acest sens, serviciile sexuale 
on-line se exprimă în conversaţia on-
line dintre un client şi un model de 
videochat, cu transmitere (aproape) 
instantanee a imaginilor video care 
conţin fie reprezentarea modelului 
de videochat angajat în activităţi 
sexuale explicite, fie reprezentarea 
unei părţi intime a corpului modelu-
lui de videochat, în scopul excitării 
sexuale a clientului şi al obţinerii 
unei recompense de către modelul 
de videochat.

În conformitate cu art.1 al Legii 
cu privire la protecţia copiilor împo-
triva impactului negativ al informa-
ţiei, adoptată de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 07.03.2013 [36], 
pornografie constituie „prezentarea 
de manieră vulgară, brutală a con-
tactelor sexuale de orice tip între per-
soane de sexe diferite sau de acelaşi 
sex, a altor manifestări indecente ale 
vieţii sexuale, precum şi prezentarea 
de o manieră impudică a organelor 
genitale” [37]. Aşadar, conţinutul 
produsului difuzat on-line trebuie să 
corespundă acestei definiţii legale.

Nu intră sub incidenţa noţiunii 
de pornografie acele producţii care 
au o valoare artistică, medicală, şti-
inţifică sau similară.

Nu întotdeauna este facil a 
efectua cu precizie distincţia dintre 
pornografie şi producţiile care au o 
valoare artistică, medicală, ştiinţifică 
sau similară. Tocmai de aceea, potri-
vit lit.d) pct.8 al Anexei nr.1 a Hotă-

rârii Guvernului Republicii Moldova 
cu privire la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Moralităţii pe lângă Minis-
terul Culturii, nr.1400 din 17.12.2001 
[38], această Agenţie este cea care 
are dreptul să analizeze practica de 
lucru a consiliilor artistice din dife-
rite domenii (teatru, reţelele cinema-
tografice, televiziunea prin cablu şi 
emisie, radiodifuziunea, ministerele 
şi departamentele ce valorifică lu-
crări de artă decorativă şi aplicată şi 
opere literare etc.), să acorde ajutor 
acestor consilii întru aplicarea justă 
a criteriilor de constatare a elemen-
telor de pornografie, precum şi să 
acorde ajutor Ministerului Aface-
rilor Interne la depistarea lucrărilor 
ce conţin elemente de pornografie. 
În vederea supunerii creaţiilor din 
domeniul literaturii şi artei a unei 
analize ştiinţifice multilaterale şi în-
tru depistarea elementelor de porno-
grafie, sadism, cruzime şi de cult al 
violenţei în conţinutul lor, Consiliul 
de experţi de pe lângă Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Moralităţii pe 
lângă Ministerul Culturii creează 
comisii în următoarele domenii: co-
misia de expertiză şi contracarare a 
pornografiei, sadismului, cruzimii 
şi cultului violenţei în filmele video 
şi cinematografice; comisia de ex-
pertiză şi contracarare a pornogra-
fiei, sadismului, cruzimii şi cultului 
violenţei în emisiunile radiofonice 
şi televizate şi pe site-urile informa-
ţionale; comisia de expertiză şi con-
tracarare a tendinţelor de propagare a 
pornografiei, sadismului, cruzimii şi 
cultului violenţei în lucrările poligra-
fice şi reprezentaţiile publice. Mem-
brii Consiliului de experţi sunt cei în 
drept să analizeze creaţiile folosite 
sau vândute sub aspectul raportării 
lor la categoria obiectelor care pro-
pagă pornografia.

Dintr-o altă perspectivă, con-
semnăm că, în legislaţiile unor state, 
este reliefată posibilitatea folosirii 
tehnologiilor informaţionale la re-
prezentarea produselor pornografice: 

„noţiunea «pornografie» se referă la 
orice reprezentare, prin intermediul 
publicării, expunerii, cinematografi-
ei, spectacolelor indecente, tehnolo-
giilor informaţionale (subl. ne apar-
ţine) sau prin orice mijloace, a unei 
persoane angajate în activităţi sexua-
le explicite, reale sau simulate, sau la 
orice reprezentare a unei părţi intime 
a corpului unei persoane în scopuri 
cu precădere sexuale” (lit.h) art.3 al 
Legii Filipinelor cu privire la com-
baterea traficului de persoane [39]); 

„pornografia constituie reprezentarea, 
fie prin expunere, a unui spectacol, 
a unei publicaţii sau producţii cine-
matografice cu caracter obscen, fie 
prin utilizarea tehnologiilor moder-
ne informaţionale (subl. ne aparţine), 
a unei activităţi sexuale sau a orga-
nelor genitale ale unei persoane, în 
scopuri cu preponderenţă sexuale” 
(lit.b) art.1 al Legii Birmaniei cu 
privire la combaterea traficului de 
persoane [40]); „«pornografie» în-
seamnă orice reprezentare, prin in-
termediul publicării, expunerii, cine-
matografiei, spectacolelor indecente, 
tehnologiilor informaţionale (subl. 
ne aparţine) sau prin orice mijloace, 
a unei persoane angajate în activităţi 
sexuale explicite, reale sau simulate, 
sau la orice reprezentare a unei părţi 
intime a corpului unei persoane în 
scopuri cu preponderenţă de excita-
re sexuală” (art.2 al Legii Ugandei 
împotriva pornografiei [41]) etc.

Referindu-se la infracţiunea 
specificată la art.301 din Codul pe-
nal al Ucrainei [42] (care stabileşte 
răspunderea pentru importul, produ-
cerea, difuzarea sau distribuirea de 
produse pornografice), O.E. Radut-
nâi afirmă că produsul pornografic, 
ca obiect imaterial al infracţiunii în 
cauză, este susceptibil de difuzare 
on-line [43]. 

Reflecţii  cu  pRiviRe  lA  neceSitAteA  definiRii  legiSlAtive  A  nOţiunii  de pROStituţie
Continuare din pag.1
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Considerăm că, nici în con-
junctura legislaţiei Republi-

cii Moldova, nu există vreun impedi-
ment pentru a considera că produsul 
pornografic este susceptibil de difu-
zare on-line. Implicit, aceasta o con-
firmă formularea de la art.2081 „Por-
nografia 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 aparţine)” [44].

Conform art.2 al Legii comu-
nicaţiilor electronice, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 
15.11.2007 [45], reţea de comunica-
ţii electronice constituie sistemele de 
transmisie şi, după caz, echipamen-
tele de comutare sau rutare, precum 
şi alte resurse care permit transmi-
terea semnalelor prin suport fizic, 
electromagnetic sau prin orice alte 
mijloace, incluzând reţele de comu-
nicaţii prin satelit, reţele fixe (cu co-
mutare de circuite sau comutare de 
pachete, inclusiv Internet (subl. ne 
aparţine)) şi reţele mobile terestre, 
reţele de transport al energiei electri-
ce, în cazul în care acestea sunt uti-
lizate şi pentru transmiterea semna-
lelor, reţele utilizate pentru difuzarea 
programelor audiovizuale, reţele de 
televiziune prin cablu, indiferent de 
tipul informaţiei transmise.

Din cele menţionate supra, de-
ducem că, în conjunctura legislaţiei 
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 contravenţional.

După această notă de clarificare, 
amintim că prostituţia presupune 
practicarea de acte sexuale nu cu ori-
care persoane diferite. Ea presupune 
practicarea de acte sexuale doar cu 
acele persoane diferite care benefi-
ciază de serviciile prostituatei. Din 
aceste motive, prostituţia 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 însăşi (de 
exemplu, a automasturbaţiei) sau cu 
alte modele de videochat.

În altă ordine de idei, este necesar 
să stabilim dacă prestarea serviciilor 
de masaj erotic constituie o expresie 
a prostituţiei sau nu.

Este de menţionat că masajul 
erotic intră sub incidenţa noţiunii 

„contact sexual”. Această noţiune nu 
trebuie confundată cu noţiunea „act 
sexual”. Un act sexual presupune 
orice modalitate de obţinere a unei 
satisfacţii sexuale prin folosirea se-
xului sau acţionând asupra sexului. 
În context, prin „sex” se are în vede-
re nu neapărat organele genitale. Se 
au în vedere şi alte părţi ale corpului 
care comportă semnificaţie în planul 
senzualităţii sexuale. De aceea, are 
dreptate M.A. Hotca care conside-
ră că actul sexual este acea practică 
sexuală care, fiziologic, este aptă să 
producă orgasm [46].

În cazul raportului sexual, o ast-
fel de practică sexuală constă în con-
juncţia (copularea; împreunarea) or-
ganelor de sex masculin şi feminin. 

În alţi termeni, raportul sexual constă 
în actul de pătrundere (introducere) 
a organului procreator al bărbatului 
în organul corespunzător al femeii. 
Bineînţeles, masajul erotic nu poate 
corespunde acestei definiţii.

Actul sexual se poate exprima nu 
doar într-un raport sexual, dar şi în-
tr-un act de homosexualitate sau de 
satisfacere a poftei sexuale în forme 
perverse.

Astfel, actul de homosexualitate 
reprezintă actul sexual dintre persoa-
ne având aceeaşi apartenenţă sexuală. 
Un asemenea act cunoaşte următoa-
rele modalităţi faptice: 1) introduce-
rea membrului viril al unei persoane 
de sex masculin în rectul altei persoa-
ne de sex masculin; 2) contactul din-
tre organele genitale a două persoane 
de sex feminin; manipulările cu aces-
te organe cu ajutorul degetelor mâini-
lor; alte asemenea acte şi contacte să-
vârşite cu ajutorul mâinilor şi al altor 
părţi ale corpului; 3) actele oralo-ge-
nitale între persoane de sex masculin 
sau între persoane de sex feminin; 4) 
introducerea de către o persoană de 
sex masculin a unui mulaj al mem-
brului viril sau a unui alt obiect, ori 
a unei părţi a corpului său (în lipsa 
unui scop medical bona fide) în rec-
tul altei persoane de sex masculin;                                                      
5) introducerea de către o persoană 
de sex feminin a unui mulaj al mem-
brului viril sau a unui alt obiect, ori a 
unei părţi a corpului său (în lipsa unui 
scop medical bona fide) în cavitatea 
vaginală ori în rectul altei persoane 
de sex feminin; 6) imitarea „penetră-
rii sexuale” pe calea masturbării unei 
persoane de sex masculin de către o 
altă persoană de sex masculin etc.

La rândul său, actul de satisface-
re a poftei sexuale în forme perverse 
reprezintă un act sexual nefiresc (sub 
aspect fiziologic) dintre persoane 
având apartenenţă sexuală diferită, 
cu caracter analo-genital, analo-di-
gital, oralo-genital, oralo-anal, faloi-
mitator etc. Un astfel de act cunoaşte 
următoarele modalităţi faptice: 1) 
introducerea membrului viril în rec-
tul unei persoane de sex feminin; 2) 
actul oralo-genital între o persoană 
de sex masculin şi o persoană de 
sex feminin; 3) imitarea raportului 
sexual prin săvârşirea unor fricţiuni 
cu membrul viril în spaţiul dintre 
mamelele persoanei de sex feminin, 
coapsele, umărul şi gâtul ei, ori pe 
suprafaţa abdomenului acesteia; 4) 
introducerea de către o persoană de 
sex feminin a unui mulaj al mem-
brului viril sau a unui alt obiect, ori 
a unei părţi a corpului său (în lipsa 
unui scop medical bona fide) în rec-
tul unei persoane de sex masculin; 5) 
introducerea de către o persoană de 
sex masculin a unui mulaj al mem-
brului viril sau a unui alt obiect, ori a 
unei părţi a corpului său (cu excepţia 
membrului viril) (în lipsa unui scop 
medical bona fide) în cavitatea vagi-
nală a unei persoane de sex feminin; 
6) introducerea de către o persoa-
nă de sex masculin a unui mulaj al 
membrului viril sau a unui alt obiect, 
ori a unei părţi a corpului său (în lip-
sa unui scop medical bona fide) în 
rectul unei persoane de sex feminin; 
7) imitarea „penetrării sexuale” pe 
calea masturbării unei persoane de 
sex masculin de către o persoană de 
sex feminin (sau viceversa); 8) să-
vârşirea (prin constrângere) a actelor 
sau a contactelor sus-menţionate de 
către două sau mai multe persoane 
când făptuitorul îşi satisface pofta 
(necesitatea) sexuală prin contem-
plarea celor comise etc.

De felul său, masajul erotic nu 
se poate concretiza într-un act de 
homosexualitate sau de satisfacere 
a poftei sexuale în forme perverse. 
Subliniem: ne referim la masajul 
erotic propriu-zis, nu la masajul ero-
tic care serveşte ca paravan pentru în-
treţinerea unui act de homosexualita-
te sau de satisfacere a poftei sexuale 
în forme perverse.

Cu această ocazie, este necesar 
să facem două precizări: 1) introdu-
cerea unui obiect sau a unei părţi a 
corpului în cavitatea vaginală ori în 
rectul unei alte persoane poate fi fă-
cută într-un scop medical bona fide. 
Ne referim la: masajul ginecologic; 
masajul urologic; masajul procto-
logic etc. Aceste tipuri de masaj se 
referă la masajul terapeutic. Scopul 
acestuia se exprimă în profilaxia sau 
tratamentul bolilor ori în reabilitarea 
unui bolnav, nu în producerea unui 
orgasm; 2) în unele cazuri, aparen-
ţele indică asupra unui masaj erotic. 
Cu toate acestea, în realitate, vom 
atesta un act sexual. De exemplu, re-
prezintă satisfacere a poftei sexuale 
în forme perverse săvârşirea unor 
fricţiuni cu membrul viril în spaţiul 
dintre mamelele persoanei de sex 
feminin, coapsele, umărul şi gâtul ei, 
ori pe suprafaţa abdomenului aceste-
ia. Cu alte cuvinte, vom atesta actul 
sexual în ipoteza în care este depăşi-
tă linia de demarcare dintre acesta şi 
masajul erotic.

După această notă de clarificare, 
consemnăm că, de felul său, presta-
rea serviciilor de masaj erotic nu 
poate antrena nici măcar răspunde-
rea contravenţională. Ne referim la 
situaţia când aceste servicii sunt pre-
state de către o persoană care a atins 
vârsta de 16 ani. În această situaţie, 
prestarea serviciilor de masaj erotic 
constituie o manifestare de viaţă se-
xuală care nu are o relevanţă penală 
sau contravenţională.

Dacă însă masajul erotic este rea-
lizat cu o persoană despre care se ştie 
cu certitudine că nu a atins vârsta 
de 16 ani, există suficiente temeiuri 
de a aplica art.175 CP RM. Aceasta, 
dacă masajul erotic reprezintă sco-
pul în sine al făptuitorului. Dacă însă 
această manifestare a vieţii sexuale 
constituie doar o premisă pentru re-
alizarea unor acte sexuale, vom fi în 
prezenţa tentativei la una dintre in-
fracţiunile prevăzute la art.171-174 
CP RM. Desigur, dacă sunt prezen-
te şi alte condiţii necesare aplicării 
acestor norme penale.

Aşadar, prostituţia nu poate pre-
supune prestarea serviciilor de ma-
saj erotic. Or, de felul său, prestarea 
serviciilor de masaj erotic nu consti-
tuie un act sexual.

Concluzia generală este că 
art.220 CP RM nu poate fi aplicat în 
cazul îndemnului sau determinării la 
prestarea serviciilor de masaj erotic 
sau a serviciilor sexuale on-line, ori 
al înlesnirii prestării unor astfel de 
servicii, ori al tragerii de foloase de 
pe urma prestării serviciilor de ma-
saj erotic sau a serviciilor sexuale 
on-line de către o altă persoană.

Considerăm imperioasă preveni-
rea erorilor de înterpretare a noţiunii 
de prostituţie în practica de aplicare 
a legii penale şi a legii contravenţio-
nale. În consecinţă, este necesară de-
finirea noţiunii de prostituţie în textul 
celor două legi.

Sub acest aspect, menţionăm că, 
potrivit alin.(4) art.213 din Codul 
penal al României, prin „practicarea 
prostituţiei” se înţelege întreţinerea 
de acte sexuale cu diferite persoane 
în scopul obţinerii de foloase patri-
moniale pentru sine sau pentru altul. 
Având anumite rezerve faţă de aceas-
tă definiţie, C.G. Zaharie recomandă 
redefinirea noţiunii utilizate la alin.
(4) art.213 din Codul penal al Româ-
niei: „O viitoare definire legală a no-
ţiunii de prostituţie trebuie să distingă 
cu claritate acest fenomen social de 
activităţile cu caracter artistic, educa-
ţional, cultural, medical, erotic, sexu-
al, pornografic, de divertisment ş.a., 
faţă de care prostituţia privită ca acti-
vitate, ar putea prezenta unele puncte 
comune (de exemplu producţiile ero-
tice sau pornografice cu actori remu-
neraţi şi parteneri diferiţi care nu pot 
fi aleşi de către aceştia, videochatul, 
masajul erotic ş.a.” [47].

Sprijinind cu fermitate această vi-

ziune, menţionăm că definiţii ale no-
ţiunii de „prostituţie” găsim nu doar 
în legislaţia României [48]. Având în 
vedere aceste exemple (nu neapărat 
şi conţinutul definiţiilor legale ale 
noţiunii de prostituţie), considerăm 
necesară definirea noţiunii în cauză 
în legislaţia Republicii Moldova. La 
concret, propunem completarea capi-
tolului XIII din partea generală a Co-
dului penal cu articolul 13414: „Prin 
prostituţie se înţelege practicarea de 
acte sexuale cu diferite persoane care 
beneficiază de serviciile prostituatei, 
aceasta urmărind să-şi procure, pe o 
asemenea cale, mijloace de existenţă 
sau principalele mijloace de existen-
ţă”. De asemenea, recomandăm com-
pletarea art.89 din Codul contravenţi-
onal cu alineatul (3), având următorul 
conţinut: „În acest articol şi în alin.
(2) art.901 din acest Cod, prin pros-
tituţie se înţelege practicarea de acte 
sexuale cu diferite persoane care 
beneficiază de serviciile prostituatei, 
aceasta urmărind să-şi procure, pe o 
asemenea cale, mijloace de existenţă 
sau principalele mijloace de existen-
ţă”.

Ca rezultat al analizei efectuate 
în cadrul acestui studiu, formulăm 
următoarele concluzii:

1) prostituţia este doar una din 
formele activităţilor sexuale care 
presupun exploatare sau nu;

2) prostituţia nu poate presupune 
prestarea serviciilor de masaj erotic 
sau a serviciilor sexuale on-line;

3) prostituţie poate fi considerată 
doar fapta care îndeplineşte următoa-
rele condiţii: 1) constă în practicarea 
de acte sexuale cu diferite persoane 
care beneficiază de serviciile prosti-
tuatei; 2) scopul practicării de acte 
sexuale cu astfel de persoane constă 
în procurarea mijloacelor de exis-
tenţă sau a principalelor mijloace de 
existenţă;

4) art.220 CP RM nu poate fi 
aplicat în cazul îndemnului sau de-
terminării la prestarea serviciilor de 
masaj erotic sau a serviciilor sexu-
ale on-line, ori al înlesnirii prestării 
unor astfel de servicii, ori al tragerii 
de foloase de pe urma prestării ser-
viciilor de masaj erotic sau a servi-
ciilor sexuale on-line de către o altă 
persoană;

5) în cazul prestării serviciilor 
sexuale on-line, răspunderea poate fi 
aplicată pentru difuzarea produselor 
pornografice, în baza art.90 din Co-
dul contravenţional. Aceasta cu con-
diţia că serviciile sexuale on-line se 
exprimă în conversaţia on-line dintre 
un client şi un model de videochat, 
cu transmitere (aproape) instantanee 
a imaginilor video care conţin fie re-
prezentarea modelului de videochat 
angajat în activităţi sexuale explicite, 
fie reprezentarea unei părţi intime a 
corpului modelului de videochat, în 
scopul excitării sexuale a clientului 
şi al obţinerii unei recompense de 
către modelul de videochat;

6) de felul său, prestarea servi-
ciilor de masaj erotic de către o per-
soană care a atins vârsta de 16 ani nu 
poate antrena nici măcar răspunde-
rea contravenţională.
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F umătorii din Moldova ar pu-
tea reveni la tradiţionalele 

chibrituri. Şi asta deoarece vînza-
rea mai multor tipuri de brichete ar 
putea fi interzisă în ţara noastră. Un 
proiect de lege în acest sens urmea-
ză a fi examinat de Guvern.

Documentul se referă la briche-
tele fantezie, în particular, dar şi la 
altele care pot fi aprinse uşor de că-
tre copiii cu vîrste de pînă la patru 
ani.

Potrivit autorilor iniţiativei, în 
cazul în care nu sînt folosite cores-
punzător, acestea pot provoca preju-
dicii materiale, pot afecta sănătatea 
sau chiar pot provoca decese.

În prezent, în ţară nu există un 
cadru normativ ce ar reglementa 
vînzarea acestor obiecte, iar briche-
tele sînt importate şi puse în vînzare 
fără respectarea vreunei cerinţe de 
securitate.

Potrivit Fondului Naţional de 
Standarde, toate tipurile de brichete 
de buzunar trebuie să întrunească 
mai multe cerinţe de siguranţă, prin-
tre acestea: rezistenţa la împroşcare 
cu gaz, stingerea flăcării, dar şi re-
zistenţa la temperaturi înalte.

În Moldova, brichetele fante-
zie sînt importate din ţări precum 
Olanda, România, Franţa, Spania şi 
China.

Potrivit statisticilor oficiale, 
anul trecut, 24 de importatori au 
adus în ţară aproape trei milioane 
de unităţi, transmite Noi.md. 

Proiect de lege: 
Vînzarea mai 

multor tipuri de 
brichete ar putea 
fi interzisă în ţara 

noastră

S trategia de reformare a 
justiţiei care se imple-

mentează în Republica Moldo-
va este bună, dar rezultatele nu 
pot fi simţite pe termen scurt. 
Trebuie timp ca această Stra-
tegie se devină funcţi-
onală. Declaraţia apar-
ţine ex-şefei misiunii 
Norvegiene de Experţi 
pentru Promovarea Su-
premaţiei Legii în Mol-
dova (NORLAM) Marit 
Helene Evjemo la în-
cheierea mandatului său 
în ţara noastră şi a fost 
făcută în cadrul emisi-
unii „Obiectiv Europa” 
de la Radio Moldova. 

Marit Helene Evje-
mo susține că Strategia 
de reformare a justi-
ţiei este un document 
foarte extensiv și ca să 
întreprinzi aceste modi-
ficări într-un proces atît 
de comprehensiv, îți ia foarte 
mult timp. „Sînt impresionată 
cîte s-au reușit a fi realizate 
și cît de ambițios a fost acest 

document de reformă, avînd în 
vedere perioada scurtă. Cred 
că este foarte important să se 
aloce suficient timp reformei 
justiţiei și societatea trebuie 
să accepte acest timp, iar re-

zultatele procesului să fie ară-
tate, resimțite și de cetățenii de 
rînd”, afirmă experta.

Dînsa s-a referit și la nu-

mărul dosarelor pierdute la     
CtEDO. „Nu cred că aces-
ta este în creștere, ci e cam 
același ca în fiecare an. Este 
important să avem în vedere 
că la Curtea Europeană se exa-

minează dosare depu-
se cu mult timp înain-
te, deci cîțiva ani pînă 
la începutul reformei 
în justiție. Prin urma-
re, ea reflectă cazurile 
mai vechi, iar exami-
narea la Curtea de la 
Strasbourg ia timp 

– pînă la doi ani sau 
mai mult. Trebuie 
să luăm în calcul și 
faptul că, odată ce 
cetățenii, fiind mai 
conștienți de dreptu-
rile și posibilitățile 
de a aplica la Curtea 
Europeană a Drep-
turilor Omului, se va 

semnala o creștere a dosarelor 
înregistrate”, a conchis Ma-
rit Helene Evjemo, relatează 
Trm.md.

C orupţia stopează noi investiţii 
în ţara noastră. Guvernul Sta-

telor Unite ale Americii a hotărît să nu 
mai ofere asistenţă financiară Republi-
cii Moldova prin intermediul progra-
mului Compact pe motiv că stăm prost 
la capitolul lupta cu flagelul corupţiei. 
Subiectul a fost abordat în cadrul unei 
conferinţe de presă privind finalizarea 
primului program Compact al Corpo-
raţiei Provocările Mileniului. Există o 
şansă totuşi să beneficiem şi de un al 
doilea program: dacă autorităţile vor 
avea rezultate concrete în implementa-
rea reformelor.

Programul Compact e din partea 
Guvernului Statelor Unite ale Americii 
și are drept scop creşterea economică şi 
reducerea sărăciei în ţările beneficiare. 
În ultimii cinci ani, Moldova a avut la dispoziţie, prin intermediul acestui 

program, un buget de 262 de milioane 
de dolari. Din aceşti bani a fost recon-
struit drumul Sărăteni-Soroca şi au fost 
reabilitate zeci de sisteme de irigare. 

„Pentru a beneficia de o investiţie 
a Programului Compact la 20 de in-
dicatori de performanţă, Republica 
Moldova are restanţe la indicatorul 
controlul corupţiei. Republica Moldo-
va a fost transferată la grupa ţărilor cu 
venit mediu şi jos, deci acum avem o 
concurenţă cu ţări dezvoltate şi statul 
nostru trebuie să realizeze acţiuni vi-
zibile urgente, ca să ne calificăm  pen-
tru un program Compact 2. Anume In-
dicatorul controlul corupţiei împiedică 
Moldova să beneficieze de programul 
Compact 2”, afirmă Valentina Badra-
jan, director executiv al fondului Pro-

vocările Mileniului, ionformează jurnal.md.

Expert: Numărul dosarelor la CtEDO va 
creşte odată ce cetăţenii vor fi conştienţi 

de drepturile şi posibilităţile de a aplica la 
Curtea Europeană

Corupţia ne taie finanţarea din partea SUA

u n nou Cod de etică și de conduită pro-
fesională a judecătorului va fi aprobat 

vineri, 11 septembrie, de către Consiliul Supe-
rior al Magistraturii (CSM), în cadrul Adunării 
generale a judecătorilor, transmite Moldpres.

Anunțul a fost făcut de către președintele 
CSM Victor Micu în cadrul unei întîlniri in-
formale cu reprezentanții mass-media.

Potrivit președintelui CSM, noul cod de 
etică și de conduită profesională a judecătoru-
lui vine să creeze niște mecanisme de creștere 
a integrității și independenței sistemului jude-
cătoresc.

,,În vechiul cod nu erau prevăzute toate 
principiile de etică și conduită profesională 
care sînt necesare unui sistem judecătoresc 
funcțional și în care cetățenii ar avea încrede-
re. Cel nou este mult mai bine structurat din 
punct de vedere al stabilității și cerințelor mo-
rale față de judecători”, a declarat V. Micu.

În același timp, oficialul a vorbit despre 
unele probleme dintre instituțiile judecătorești 
și mass-media, menționînd că ,,o mică parte 
din vină în procesul de informare și documen-
tare a jurnaliștilor o poartă anume lipsa de con-
lucrare dintre aceste două instituții”.

un nou cod de etică și 
conduită profesională 
a judecătorului va fi 

aprobat
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Potrivit prevederilor ar-
ticolului 10 din Codul funci-
ar, de  competenţa consiliilor 
săteşti (comunale) şi orăşe-
neşti ţine atribuirea terenuri-
lor şi autentificarea drepturi-
lor deţinătorilor de terenuri, 
în modul stabilit de lege iar 
conform articolului 11 din 
acelaşi cod, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale 
atribuie cetăţenilor terenuri 
fără plată, eliberîndu-le ti-
tluri de proprietate trecînd în 
proprietatea cetăţenilor sec-
toarele de teren ocupate de 
case, anexe gospodăreşti şi 

grădini care li s-au atribuit în 
conformitate cu legislaţia. 

Prin urmare, ţinînd cont 
de prevederile legale menţi-
onate, problema atriburii şi 
autentificării drepturilor faţă 
de terenurile de pe lîngă căsă 
ține de competenţa consili-
ilor locale care urmează să 
examineze şi să soluţioneze 
cazurile nedocumentate ale 
cetăţenilor din localitatea 
dumneavoastră. Or, în temei-
lul aceloraşi prevederi legale,  
persoanele care nu dispun de 
actele respective ar putea să 
le obţină pe cale judiciară. 

În prezent nu toţi locuitorii satului Nicu-
lăieuca dispun de titlurile de proprietate pe te-
renurile destinate construcţiei caselor şi celor 
aferente acestora. Respectiv, vrem să ştim în 
baza căror documente să eliberăm cetăţenilor 

în cauză extrase care să adeverească dreptul său de pro-
prietate faţă de terenurile de care dispun. 

În anul 1992, cînd au fost perfectate actele în cauză, 
satul Niculăieuca făcea parte din comuna isacova şi nu 
sînt cunoscute motivele pentru care acestea lipsesc. 

Elena Gavrilaş, 
secretar al Consiliului sătesc 

p rim-ministrul Vale-
riu Streleț a solicitat 

elaborarea unei hotărîri de 
Guvern, astfel încît fiecare 
salariat să-şi aleagă singur 
banca comercială la care 
să-şi încaseze plăţile pen-
tru munca prestată. În acest 
sens, Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Fami-
liei, în colaborare cu Banca 
Națională a Moldovei, va 
elabora şi remite Guvernului 
spre examinare un proiect de 
hotărîre, pînă la 2 noiembrie 
curent, anunță un comunicat 
al Consiliului economic al 

prim-ministrului.
Potrivit informației veni-

te în adresa Consiliului eco-
nomic al prim-ministrului, în 
prezent, angajatorii preferă 
să efectueze plățile salariu-
lui doar prin intermediul 
băncii la care își au deschi-
se conturile curente. Acest 
fapt stimulează corupția și 
traficul de influență în cadrul 
instituțiilor de stat, dar și a 
întreprinderilor cu capital de 
stat. Mai grav este că lipsa 
unei reglementări clare este 
unul dintre factorii care limi-
tează concurența pe piața ban-

cară, ceea ce se răsfrînge grav 
asupra întregii economii.

Deși articolul 141 (2) din 
Codul muncii permite, cu 
acordul scris al salariatului, 
plata salariului prin institu-
ţiile bancare, cu achitarea 
serviciilor respective din 
contul angajatorului, în lip-
sa unei reglementări clare în 
acest sens, angajatorul deci-
de pentru angajat la ce bancă 
acesta își va primi salariul. 
Or, această situație generea-
ză mai multe efecte negative, 
printre care:

- este încălcat dreptul sa-

lariatului de a alege banca 
comercială în care are în-
credere si căreia dorește să-i 
încredințeze banii primiți 
sub forma de salariu, sau de 
serviciile căreia dorește să 
beneficieze;

- este limitat accesul unor 
bănci la acordarea serviciu-
lui respectiv, în timp ce alte 
bănci sînt favorizate, situația 
prezentă constituind un fo-
car de corupție atît în cadrul 
întreprinderilor de stat și 
instituțiilor publice, cît și în 
cadrul întreprinderilor pri-
vate, unde administratorul 

inițiativa consiliului economic al prim-ministrului: Orice angajat 
își va putea alege banca la care să primească salariul

d eţinuţii îşi exercită dreptul la 
informaţie, inclusiv accesul la 

dispoziţiile legale şi documentele pri-
vind executarea pedepselor privative 
de libertate sau a arestului preventiv, în 
condiţiile stipulate de art. 208 şi 209 ale 
Codului de executare.   

Procedura accesului iniţial la dis-
poziţiile legale şi documentele privind 
executarea pedepselor privative de li-
bertate sau a detenţiei preventive este 
reglementată de pct. 32 al  Statutului 
executării pedepsei de către condamnaţi. 
Potrivit acestuia, pe perioada aflării în 
carantină deţinuţilor li se aduc la cunoş-
tinţă, în limba de stat sau într-o limbă 
pe care aceştia o înţeleg, după caz, prin 
intermediul traducătorului, dispoziţiile 
Codului penal referitoare la executarea 
pedepsei, Codului de executare, Legii 
privind accesul la informaţie, prezen-
tului Statut, ordinelor emise în temeiul 
Codului de executare şi Regulamentu-
lui de ordine interioară în 
penitenciarul respectiv, 
precum şi modificările 
acestora. Deţinuţii sînt 
informaţi, contra semnă-
tură, privind drepturile, 
obligaţiile şi interdicţiile 
lor, folosirea mijloacelor 
tehnice de pază, care pot 
pune în pericol viaţa sau 
sănătatea lor, situațiile şi 
condiţiile aplicării forţei 
fizice, mijloacelor spe-
ciale şi armei de foc. În 
cazul deţinuţilor care au 
deficienţe de comunica-
re, dispoziţiile specificate în prezentul 
punct li se aduc la cunoştinţă prin mo-
dalităţi care să permită înţelegerea aces-
tora. Deţinuţii urmează a fi informaţi 
despre prezenţa actelor (documentelor), 
parvenite în mod oficial în penitenciar, 
prin care intervin modificări în situaţia 
juridică a acestora. Documentele re-
spective sînt:

– adresele de trimitere în judecată, ci-
taţiile sau rechizitoriile;

– actele ce constituie temeiurile de-
tenţiei;

– actele care modifică temeiurile de-
tenţiei.

La primirea unor documente care 
modifică situaţia juridică a deţinutului, 
secţia de evidenţă specială trebuie să 
aducă la cunoştinţa deţinutului aceste 
modificări, să opereze modificarea în 
dosarul personal şi în celelalte documen-
te, precum şi să comunice serviciilor in-
teresate ale penitenciarului schimbarea 
intervenită, în vederea aplicării legale 
a regimului de deţinere. Modificările se 
comunică şi organului care a emis do-
cumentele ce au determinat aceste modi-
ficări. Informarea deţinuţilor referitor la 
conţinutul actelor procedurale, dispuse 

de instanţa de judecată sau organul de 
urmărire penală, constituie o obligaţie 
a administraţiei penitenciarului. Deţi-
nuţii se citează la locul de deţinere prin 
administraţia acestuia, iar dacă peniten-
ciarul nu este cunoscut, citarea se face 
la Departamentul Instituţiilor Peniten-
ciare. În penitenciare este desemnat un 
colaborator care va exercita funcţiile de 
agent procedural, în obligaţiile căruia 
intră aducerea la cunoştinţa deţinuţilor, 
contra semnătură, a conţinutului citaţiei. 
Dovada de comunicare, contrasemnată 
de agentul procedural şi cu ştampila pe-
nitenciarului, este expediată organului 
care a emis-o. În cazul în care deţinu-
tul refuză sau nu poate semna citaţia, se 
întocmeşte un proces verbal de predare 
a citaţiei, semnat de către agentul pro-
cedural şi ofiţerul de serviciu, act ce va 
fi trimis organului care a emis citaţia, în 
calitate de dovadă a executării proce-
durii.  Textele dispoziţiilor legale, spe-

cificate în alin.(1) art.209 din Codul de 
executare, pot fi puse la dispoziţia deţi-
nuţilor şi în bibliotecile penitenciarelor. 

Deţinuţii pot beneficia de orice uni-
tate a fondului de carte al bibliotecii 
penitenciarului prin intermediul împru-
mutului sau lecturii nemijlocit în sala de 
lectură, în funcţie de categoria peniten-
ciarului şi regimul de detenţie al deţinu-
tului.  Cheltuielile necesare pentru tradu-
cerea dispoziţiilor legale, specificate în 
alin.(1) art.209 al Codului de executare, 
în limba pe care o înţeleg deţinuţii, sînt 
suportate de la bugetul de stat.  

Deţinutul este în drept să procure, 
prin virament, din reţeaua de comerţ, 
literatură, să aboneze şi să primească 
ziare şi reviste, fără a se limita numărul 
lor, din contul mijloacelor proprii sau 
depuse de alte persoane, aflate la contul 
personal de peculiu. În penitenciare pot 
fi instalate televizoare şi radiouri dotate 
cu dispozitive de comandă centralizată. 
Timpul de vizionare a emisiunilor te-
levizate este determinat de programul 
zilei, durata vizionării limitîndu-se în 
zilele de muncă la 6 ore, iar în zilele de 
odihnă şi sărbătoare - la 8 ore. Centrele 
de retransmitere a semnalelor televizate 

sau radio se amplasează în afara peni-
tenciarului sau în încăperi în care accesul 
deţinuţilor este interzis.  Aparatele audi-
ovizuale intrate în penitenciar pe numele 
şi la cererea deţinutului sînt conectate la 
reţelele respective ale penitenciarului şi 
sînt luate la evidenţă de către serviciul 
regim într-un registru special, unde este 
indicat numele deţinutului, denumirea 
aparatajului, anul şi numărul de fabrica-
ţie. La primirea acestor bunuri prezenţa 
paşaportului tehnic al aparatului respec-
tiv este obligatorie.

Deţinuţilor li se interzice: accesul la 
Internet, să aboneze, să primească, să 
procure, să păstreze şi să răspîndească 
ediţii, să vizioneze emisiuni televizate 
şi filme, să audieze programe radio care 
propagă războiul, intoleranţa etnică, 
naţională, rasială sau religioasă, cultul 
violenţei şi cruzimii, precum şi cele cu 
caracter pornografic.  În cazul în care 
deţinutul încalcă programul zilei, regi-

mul de ordine interioară al 
locului de deţinere, precum 
şi refuză să achite plata pen-
tru serviciile prestate în legă-
tură cu utilizarea aparatelor 
enumerate în alin.(3) art.208 
din Codul de executare, şe-
ful penitenciarului poate 
dispune ridicarea aparatului 
respectiv, ce urmează a fi de-
pozitat pînă la expirarea ter-
menului detenţiei sau predat 
persoanelor care nu se află 
în detenţie, indicate de deţi-
nut.   Aparatele ridicate pot 
fi reîntoarse pentru utilizare 

după stingerea sancţiunii disciplinare, 
achitării datoriei acumulate pentru ser-
viciile prestate în legătură cu utilizarea 
aparatelor enumerate la alin. (3) art.208 
din Codul de executare.

Abonarea individuală la presa peri-
odică, precum şi conectarea la reţeaua 
radio sau televizată a penitenciarului se 
realizează în baza cererii scrise a deţinu-
tului, vizată de către şeful detaşamentu-
lui (sectorului) şi contabilul-şef, aproba-
tă de şeful penitenciarului.

Plata pentru energia electrică folo-
sită se calculează prin înmulţirea pu-
terii de consum a aparatului respectiv 
la durata lui de funcţionare, în confor-
mitate cu ordinea de zi a instituţiei, şi 
la tariful aplicat penitenciarului. Plata 
este încasată de pe contul de peculiu al 
deţinutului şi se direcţionează la achita-
rea energiei electrice consumate. Dacă 
în urma conectării aparatelor enume-
rate reţeaua electrică a instituţiei este 
supraîncărcată, administraţia instituţiei 
este în drept să interzică conectarea la 
reţea a aparatelor respective. Reţinerile 
şi plăţile încasate urmează a fi transfe-
rate, conform destinaţiei, de către con-
tabilitatea instituţiei.

Accesul la informaţie al deţinuţilor

entității poate primi anumite 
beneficii personale pentru 
transferarea salarizării la o 
bancă sau alta, decizînd, de 
facto, cum să administreze 
banii salariatului în momen-
tul în care aceștia deja nu 
aparțin companiei;

- limitarea liberei concu-
rențe dintre băncile comer-
ciale, ceea ce duce la im-
posibilitatea acestora de a 
lupta pentru fiecare client/
persoană fizică. Astfel, pen-
tru a menține baza de clienți 
cît mai rigidă, comisioanele 
pentru serviciile băncilor 
comerciale sînt exagerate, 
iar introducerea reglemen-
tării menționate supra ar de-
termina, prin forțele pieței, 
diminuarea comisioanelor 
și a altor costuri administra-
tive similare, lucru benefic 
atît pentru persoanele fizice, 
cît și pentru antreprenorii 
care suportă cheltuieli con-
siderabile pentru serviciile 
bancare.

Şi practica altor țări arată 
că dreptul angajatului de a-şi 
alege independent banca în 
care are încredere este o nor-
malitate și determină băncile 
comerciale să concureze în-
tre ele direct și deschis pentru 
fiecare client – persoană fizi-
că sau juridică. Or, odată cu 
precizarea în Codul muncii, 
ce urmează a fi făcută, aceas-
tă practică va fi prezentă și în 
Republica Moldova. Actual-
mente, băncile moldovenești 
preferă negocierile directe cu 
angajatorii, uneori netranspa-
rente, pentru a prelua proiec-
tele de salarizare prin carduri 
ale angajaților.

Astfel, ca urmare a exe-
cutării solicitării prim-minis-
trului, orice angajat va avea 
posibilitatea să-şi aleagă 
instituția financiară pentru 
încasarea salariului. De 
asemenea, acest segment de 
piaţă va fi liberalizat, iar co-
misioanele interbancare vor 
descrește gradual.
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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 econ-
omisind sume importante pentru transport. „Dreptul” 
poate fi procurat în oficiile „Poşta Moldovei” sau la 
redacţie.

date bancare: c/d 222472202641 
Bc Banca Socială. Bic: BSOcMd 2x722, 

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

Citaţii în judecată
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Griţco Ana, domiciliată: mun. Chişinău, or. Vatra, str. Fe-
roviarilor, nr. 1, apt. 2, pentru data de 6 octombrie 2015, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 
2, bir. 603), unde va avea loc examinarea cauzei nr. 2-2715/15, 
la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM ,,Moldcell” SA 
privind încasarea datoriei.

Prezenţa la şedinţa de judecată cu buletinul de identitate 
este obligatorie. 

Judecător  Oxana parfeni
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Luncaşu Elena, pen-
tru data de 12 octombrie 2015, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 601) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-4349/15: Luncaşu Nicolae către Lun-
caşu Elena privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  ciprian valah
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Simionov Denis, 
pentru data de 13 octombrie 2015, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 604) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-2158/15, la acţiunea intentată de 
ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  vasilisa Muntean
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Surdu Ruslan Euge-
niu, cu ultima adresă cunoscută: mun. Chişinău, bd. Moscova, 
nr. 20/3, apt. 94, pentru data de 28 septembrie 2015, ora 17.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 14) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Lîsov Serghei 
privind încasarea datoriei.

Judecător  nina Arabadji 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ipatii Gheorghe, 
mun. Chişinău, str. Poştei, nr. 8, pentru data de 12 octom-
brie 2015, ora 13.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
str. Kiev, nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-3127/15, la cererea de chemare în judecată depusă de recla-
mantul ,,Taxi Roz” SRL privind repararea prejudiciului.

Judecător  Aliona Miron 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lisovoi Andrei, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
bd. Dacia, nr. 34/1, apt. 27, pentru data de 8 octombrie 2015, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, 
nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea intentată de Întreprinderea Mixtă ,,Moldcell” SA 
privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. 

Judecător  nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cioinac Mihail, mun. Chişinău, bd. Traian, nr. 17/1, apt. 
146, pentru data de 15 octombrie 2015, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 6) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile in-
tentată de ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător  t.Avasiloaie
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Privalova Irina, pen-
tru data de 20 octombrie 2015, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 18) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-1918/15, la cererea depusă de ÎM 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Angela Braga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Cebotari Natalia 
Stanislav, pentru data de 27 octombrie 2015, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, bir. 
25) în calitate de pîrît la cererea înaintată de către Cebotari 
Sergiu privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Ibrahim Mosa Kha-
lil Ibrahim, domiciliat: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 61, 
apt. 54, pentru data de 22 septembrie 2015, ora 16.45, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala 
nr. 7), unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-2679/14, 
intentată la acţiunea lui Abed Mohammed Mahmood Abed pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător  ion Bulhac

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Braghiş Rodion, pen-
tru data de 12 octombrie 2015, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 2) în calita-
te de pîrît în cauza civilă nr. 22-2-4987-22092014 (2-3337/14), 
intentată de către Braghiş Prascovia privind anularea certifica-
tului de moştenitor legal, recunoaşterea dreptului de proprietate 
comună în devălmăşie şi determinarea cotelor-părţi.

Judecător  vladislav clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Fratea Tamara, pen-
tru data de 19 octombrie 2015, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 2) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1620/2015, intentată de Leu 
Ecaterina privind pierderea dreptului de folosire a locuinţei.

Judecător  vladislav clima
www

Judecătoria Bălţi solicită prezentarea cet. Isadcenco Ale-
xandr, născut la 29.06.1990, pentru data de 16 septembrie 
2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, str. Hotin, nr. 
43, bir. 16), unde va avea loc examinarea cauzei civile intenta-
tă de ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Aliona donos
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Alexandreanu 
Olga Victor, domiciliată: or. Cimişlia, str. Vasile Alecsandri, 
nr. 97, apt. 31, pentru data de 7 octombrie 2015, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (or. Cimişlia, str. Constantin Stamati, nr. 
1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Dumitraşco 
Galina privind încasarea datoriei.

Judecător  vladimir Rusnac 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Vardanean Ta-
mara, născută la 15.12.1962, ultimul domiciliu: r-nul Făleşti, 
satul Albineţul Vechi, pentru data de 8 octombrie 2015, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 1) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea de chemare în judecată depusă de Pantea Nina privind 
rezilierea contractului de donaţie.

Judecător  valentin trişnevschi
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Iaţco Tatiana, 
a.n. 16.09.1966, domiciliată: r-nul Soroca, satul Trifăuţi, pen-
tru data de 15 octombrie 2015, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(or. Soroca, str. Independenţei, nr. 62, sala nr. 5) în calitate de 
pîrît în procesul civil intentat de ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Marcel Soficiuc
www

Judecătoria Rezina, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,LATANOET-
ENERGIE”, cu sediul: or. Rezina, str. 27 August, nr. 20/4, pen-
tru data de 20 octombrie 2015, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(or. Rezina, str. Voluntarilor, nr. 3, sala de şedinţe nr. 3) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,BOIAR 
GRUP” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Andrei Balan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.299 CPC RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Gherciu Boris Grigorii şi Iliev Va-
sile, r-nul Orhei, satul Pelivan, pentru data de 28 octombrie 
2015, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V.Mahu, nr. 
135, bir.4, et. 2) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc examina-
rea cererii depusă de către Bogomoleţ Ion, domiciliat în r-nul 
Orhei, satul Cucuruzeni privind repararea prejudiciului moral 
şi material.

Judecător  veronica cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Hodoroja Ion Andrei, domiciliat: r-
nul Orhei, satul Bieşti, pentru data de 28 octombrie 2015, ora 
15.15, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bl. 
2, bir 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Hodoroja 
Maria privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului 
copilului minor.

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

Judecător  Steliana lazari
 www

 Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet. Boico Maria-
na, a.n. 06.07.1978, cu domiciliul: or. Floreşti, str. Decebal, nr. 
21, pentru data de 30 octombrie 2015, ora 13.30, la şedinţa de 
judecată (or. Floreşti, str. M.Eminescu, nr. 1, bir. 9) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată la acţiunea ÎM ,,Moldcell” SA 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Svetlana Bucur      

 www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Robu Valeriu, mun. Chişinău, str. Potîrnichii, nr. 4, pentru data 
de 15 septembrie 2015, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207 ,,A”) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată 
depusă de Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule 
privind încasarea sumei.

Judecător    Alexandru gafton
 www

Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Procopov 
Vladimir, pentru data de 7 octombrie 2015, ora 13.30, la şedin-
ţa de judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, sala 
de şedinţe nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea 
de chemare în judecată înaintată de Procopova Tatiana privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     lilia ţurcan
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea SRL ,,Notus”, pentru 
data de 7 octombrie 2015, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea intentată de SRL ,,JLC” privind încasarea datoriei.

Judecător     Svetlana tizu

,,poşta Moldovei” face un anunţ 
important. pînă cînd vor putea 

bătrînii să îşi ridice pensiile
Î ncepînd cu 1 septem-

brie curent, beneficiarii 
de plăţi sociale îşi pot ridica 
banii, de la ,,Poşta Moldovei” 
sau de la alt prestator ales, 
exact în zilele în care şi le ri-
dicau pînă a se decide transfe-
rul plăţilor date de la Banca de 
Economii şi Banca Socială.

Potrivit şefului adjunct al 
Direcţiei generale plată drep-
turi sociale din cadrul Casei 
Naţionale pentru Asigurări 
Sociale (CNAS) Ecaterina 
Dvorean, pensiile şi alocaţiile 
sociale de stat pot fi ridicate 
de beneficiari pînă pe data de 
20 a lunii curente, plăţile fiind 
efectuate în intervalul 1-20 al 
fiecărei luni. Dacă banii nu 
sînt ridicaţi în acest interval, 
atunci în luna următoare be-
neficiarul îşi poate ridica banii 
pentru două luni de la presta-
torul de plăţi sociale ales. Însă, 
dacă plăţile sociale nu sînt 
ridicate timp de şase luni, ele 
sînt transferate către CNAS. 
Ulterior, aceste persoane se 
pot adresa oricînd la CNAS 
pentru reluarea plăţilor.

Dacă beneficiarul nu şi-a 
ridicat pensia şi alte plăţi 
sociale pe o perioadă mai în-
delungată, plata acestora se 
stopează, dar poate fi reluată 
la cererea beneficiarului. Însă, 
nu trebuie să depăşească ter-
menul de trei ani. După expi-
rarea a trei ani de cînd plăţile 
nu au mai fost ridicate, banii 
nu se reîntorc.

Pensia, ajutorul social şi 

ajutorul lunar de stat, achita-
te prin intermediul Î.S. ,,Poş-
ta Moldovei”, vor putea fi ri-
dicate doar conform locului 
de reşedinţă. Alte plăţi în zo-
nele rurale vor fi ridicate de 
la oficiile poştale, conform 
reşedinţei, iar în centrele ra-
ionale şi în municipiile Bălţi 
şi Chişinău - de la orice ofi-
ciu poştal.

Dacă un beneficiar de plăţi 
sociale se află peste hotare şi 
nu şi-a schimbat prestatorul 
de plăţi sociale, banii acestuia 
vor fi transferaţi către ,,Poşta 
Moldovei”. Dacă în termen 
de şase luni nu-şi ridică ba-
nii, aceştia vor fi transferaţi 
înapoi către CNAS de unde 
beneficiarul îi va putea ridica 
prezentîndu-se personal cu un 
act de identitate.

Beneficiarii de plăţi soci-
ale pot alege să le primească 
prin intermediul unei bănci 
comerciale dintre nouă cu 
care CNAS are încheiate 
contracte. Este vorba despre 
Moldindconbank, Moldova 
Agroindbank, Victoriabank, 
EuroCreditBank, Fincom-
bank, Eximbank, Energbank, 
Comerţbank, Mobiasbanca. 
Aceştia vor primi gratis un 
card şi nu vor avea cheltuieli 
pentru întreţinerea lui. Presta-
torul poate fi modificat ori de 
cîte ori vrea beneficiarul.

CNAS achită actualmente 
diferite plăţi sociale la circa 
un milion de personae, scrie 
Ziarulnational.md.
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S trugurii roșii au fost 
utilizați pe scară lar-

gă și apreciați atît de greci, 
cît și de romani, fiind unul 
dintre fructele preferate ale 
zeilor și ale Cezarilor. Știm 
că, dacă lăsăm strugurii să 
fermenteze, obținem vinul, o 
băutură cu o lungă tradiție la 
toate popoarele antice. Este 
suficient să menționăm că, în 
cultura romană și cea greacă, 
a existat un zeu al vinului, 
numit Dionysos, respectiv, 
Bacchus. Romanii organi-
zau mari festivaluri numite 
bacanale în onoarea acestui 
zeu, dar și ca un tribut adus 
vinului.

Revenind în contempora-
neitate, mai mulți oameni de 
știință din Scoția și Singapo-
re au descoperit că vinul roșu 
are beneficii pentru sănătate. 
Aceste cercetări denotă că 
vinul roșu este valoros (în 
cantități mici) datorită unei 
substanțe minunate numite 
resveratrol, scrie Zumi.md.  
Resveratrolul se găsește în 
strugurii rosii, atît în pieliță, 
cît și în semințe. Această 
substanță protejeaza strugu-
rii de anumite microorganis-
me și insecte. Așa cum stru-
gurii sînt protejați împotriva 

atacurilor externe cu ajutorul 
acestei substanțe pe care o 
conțin, la fel și noi, prin con-
sumul de struguri, ne putem 
proteja de anumite tipuri de 
cancer sau ne putem prelungi 
viața. Resveratrolul este con-
siderat cel mai puternic antio-
xidant descoperit pînă acum: 

este de 4 ori mai puternic 
decît betacarotenul. Atenţie 
însă, vinul roșu este minunat 
pentru sănătate, dar secretul 
constă în cumpătare. Se reco-
mandă a se consuma un pahar 
și nu o sticlă căci, altfel, tre-
cem de la beneficii la efecte 
adverse.

Revenind la subiectul 
despre strugurii roșii, aceş-

tia ajută la prevenirea îmbă-
trînirii premature, datorită 
concentrației ridicate de 
antioxidanți. De asemenea, 
sucul de struguri negri, pielița, 
pulpa și semințele protejează 
sistemul circulator și conser-
vă sănătatea cardiovasculară, 
îmbunătățește sistemul imu-

nitar și combate anemia, pre-
vine bolile de rinichi și pro-
blemele intestinale. În plus, 
resveratrolul controlează și 
combate inflamația.

Strugurii roșii se digeră 
ușor, au efect laxativ, diuretic, 
cardiotonic. În plus, pot fi bun 
adjuvant în terapiile pentru in-
digestie, gută, tulburări renale, 
artrită, reumatism. O modali-

tate excelentă de a beneficia 
de toți nutrienții, vitaminele 
și enzimele din struguri o 
reprezintă sucurile sau smoo-
thie-urile pe bază de struguri 
roșii. Putem bea în fiecare zi 
cîte două băuturi diferite din 
struguri, bucurîndu-ne din 
plin de sezonul poamei.

Vedeţi mai jos cum se 
prepară un smoothie de stru-
guri roșii, banane și spanac. 
Aceasta este și o modalitate 
excelentă de a strecura frun-
ze pline de clorofilă în sucuri-
le pe care le consumăm zilnic. 
Acest truc este folositor în 
special persoanelor care nu 
consumă frunze deloc, de-
oarece nu le place gustul sau 
pentru copiii care cu greu se 
lasă convinși să consume le-
gume.

Ingrediente:
– 600g de struguri roșii;
– 400g de banană (curățată 

de coajă);
– 200g de spanac;
– 250g de apă filtrată.
Punem toate ingrediente-

le în blender (de preferat unul 
cu putere mare, astfel încît să 
nu le încălzească și să com-
promită nutrienții), iar în cî-
teva secunde smothie-ul este 
gata.

cel mai ghinionist hoţ din lume. 
ce s-a întîmplat cînd planifica un jaf

Un bărbat în vîrstă de 42 de ani din Marea Britanie şi-a 
deconspirat singur planul unui jaf.

Bărbatul discuta cu un prieten despre o spargere pe care 
urma să o facă, dar la un moment dat, telefonul pe care 
îl avea în rucsac a apelat din greşeală chiar numărul de 
urgenţă. Operatorul care a preluat apelul a auzit discuţia şi 
a transmis imediat informaţia poliţiştilor, scrie Realitatea.
net.

Bărbatul a fost arestat, fiind acuzat de furt, jaf şi alte in-
fracţiuni comise în orașele Stafford şi Branchburg. În urma 
percheziţiilor, la domiciliul hoțului au fost găsite mai multe 
bijuterii şi aparate electronice, dar şi o armă.

Britanicul poate fi eliberat contra unei cauţiuni în valoa-
re de peste 65 de mii de lire, transmite Ziarulnational.md.

cum să afli dacă cineva îți ascultă 
convorbirile telefonice

„Cum aflu dacă telefonul meu este ascultat?”. Aceasta 
este o întrebare pe care multe persoane și-au pus-o în ul-
timul timp. După dezvăluirile făcute de Edward Snowden, 
lumea a devenit din ce în ce mai interesată de aspectele 
legate de securitate și de metodele prin care pot afla dacă 
au de-a face cu un telefon ascultat, scrie Romanialibera.
ro, citat de Unimedia.

Deși majoritatea programelor menite să realizeze acest 
lucru sînt, de cele mai multe ori, bine ascunse, există anu-
mite elemente care le pot da de gol. Cele de mai jos sînt doar 

cîteva dintre numeroasele metode și indicii care pot scoate 
la iveală un program spion.

Smartphone-urile din prezent vă oferă capacitatea de 
a vă monitoriza cu atenție traficul de date efectuat de pe 
telefonul dumneavoastră.

„Tethering and Hotspot”, Facebook, Google Play sau 
anumite jocuri se află de obicei în fruntea listei. Dacă însă 
o aplicație relativ simplă, precum un dicționar sau un „rea-
der”, consumă mult prea multe date, atunci sînt șanse mari 
ca telefonul să fie compromis.

Săpunul ,,rasist” care a stîrnit controversă. 
de ce curge doar pentru anumiți oameni 
Un săpun lichid a stîrnit o mulțime de reacții în me-

diul online, după ce mai multe persoane au depistat că nu 
curge decît pentru cei cu pielea albă, 
scrie Realitatea.net.

Aparatul, care s-ar afla în toaleta 
unui hotel, eliberează săpun cînd ci-
neva apropie mîna de senzorul său.

Un tînăr de culoare a avut sur-
priza să constate că atunci cînd el 
apropia mîinile de aparat nu curgea 
niciun pic de săpun, în timp ce pen-
tru amicul său cu pielea albă apara-
tul funcționa normal.

Cei doi au filmat momentul și au 
publicat imaginile pe conturile lor 
de socializare, transmite Mesaj.md.

d upă o zi stresantă în care ai auzit doar: „am nevoie 
repede, dă-mi mai repede raportul, ai de făcut cuta-

re lucru pînă la ora x”, ai nevoie de cîteva strategii pentru a-ţi 
calma mintea şi a nu lăsa stresul să îşi facă de cap.

Este foarte greu pentru mintea ta să treacă de la ,,am ple-
cat de la serviu” la ,,acum mă voi relaxa pe canapea”. Pentru 
ca mintea să se liniştească e nevoie de mai mult timp. 

– Aşadar, la finalul zilei uită-te ce mai ai de făcut şi închi-
de agenda. Astfel, cînd pleci de la muncă, creierul tău va fi 

liniştit şi nu va mai căuta cusururi la sarcinile pe care le-ai 
avut în acea zi. Vei şti că mîine te poţi ocupa în linişte de 
restul lucrurilor

– Fă cîteva exerciţii, uită-te pe geam sau ascultă muzică. 
Orice te poate duce afară din zona business.

– Creează un ritual înainte de culcare. Lasă telefonul şi 
laptopul şi fă o plimbare în parc, fă-ţi o baie relaxantă sau 
ascultă puţină muzică, transmite Evz.md.

Cum îţi calmezi mintea după o zi stresantă

Maria iftOdi, 
judecător, Judecătoria edineţ 

Mult stimată doamnă Maria Iftodi, 
Toamna din acest an este pentru dumneavoas-

tră mai bogată ca oricînd, deoarece vă aduce în 
dar cununa împlinirilor şi speranţelor – un frumos 
popas aniversar. 

Pentru abnegaţia în muncă, responsabilitatea şi 
comportamentul exemplar pe care le manifestaţi 
dintotdeauna la îndeplinirea atribuţiilor ce v-au 
fost încredinţate, avem convingerea că sînteţi un 
exemplu demn de urmat de către toţi discipolii, 
un model de personalitate ce contribuie neconte-
nit la promovarea valorilor justiţiei şi a imaginii 
ei în societate.

Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne 
oferă oportunitatea de a vă adresa sublime cuvin-
te de felicitare pentru tot ceea ce sînteţi.

Vrem ca sănătatea, prosperitatea, armonia su-
fletească să vă însoţească mereu. Vă dorim noi re-
alizări încununate de cele mai mari succese.

 La Mulţi Ani!
* * *

tamara BOuBĂtRÎn, 
judecător, Judecătoria ialoveni

De curînd, şi-a sărbătorit o frumoasă aniversa-
re judecătoarea Tamara Boubătrîn – o fiinţă pe cît 
de generoasă şi distinsă, pe atît de admirabilă.

În speranţa că mesajul nostru de felicitare vă 
va întregi frumoasa sărbătoare a sufletului, mult 
stimată doamnă,  vă adresăm sublime cuvinte de 
felicitare.

Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pen-
tru dumneavoastră să vă insufle şi mai mult dorin-
ţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebi-
te, astfel încît să atingeţi cele mai înalte culmi de 
revelaţie sufletească.

Să vă păstraţi frumuseţea lăuntrică şi exterioa-
ră, inteligenţa şi amabilitatea cu care va înzestrat 
bunul Dumnezeu. Or, de astfel de oameni este ne-
voie cel mai mult pe acest pămînt. Anii care se vor 
perinda, de acum încolo, să fie plini de sănătate, 
clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate de 
la cei dragi inimii.    

La Mulţi Ani!
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: daniel 
Martin, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Igor Ciobanu, doctor 
în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM; igor chiroşca, doctor în drept, 
lector superior, Facultatea de Drept, USM; Olga 
Gangal, judecător, Judecătoria Rezina; Veronica 
Nichitenco, judecător, Judecătoria Căuşeni; 
Sergiu Lebediuc, judecător, Judecătoria Militară; 
Anatolie vrînceanu, judecător, Judecătoria Bălţi; 
Ion Secrieru, judecător, CA 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 îndepli-
niţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre. 
Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin 
fericirea.

La Mulţi Ani! 
consiliul de administraţie 

al uniunii Juriştilor, ziarul Dreptul 
şi Revista Naţională de Drept
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de ce e bine să consumi struguri roșii


