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FLAGRANT // “Revenirea lui Muruianu în funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
este un proiect de business al structurilor mafiote”
(urmare din pag. 1)

Mită la Curtea
Constituţională?
Pe 16 aprilie, curent, pe mai multe
site-uri de la Chişinău au apărut câteva
comentarii prin care se atenţiona
că Muruianu va reveni în funcţia de
preşedinte al CSJ pentru că anumiţi
magistraţi de la CC au fost mituiţi
pentru a vota în favoarea repunerii
judecătorului în funcţie. Autorul acestor comentarii oferea şi detalii despre
câţi bani şi în ce mod au fost transmişi
judecătorilor de la Curte.
Membrul CC, Victor Puşcaş, a
negat aceste acuzaţii. „Aceste vorbe
trebuie demonstrate în instanţa de
judecată. Sunt nişte aberaţii”, a spus
Puşcaş. Judecătorul a confirmat totuşi
că el a fost raportor în cazul Muruianu
şi că. la solicitarea sa, pe 16 aprilie, a
fost convocată o şedinţă secretă a CC în
cadrul căreia s-a decis lărgirea atribuţiilor Curţii, ceea ce a oferit posibilitate
examinării sesizării privind demiterea
lui Ion Muruianu.

O şedinţă secretă
Vom insista mai mult asupra
şedinţei secrete de pe 16 aprilie de la
CC, convocată cu scopul de a examina
demersul lui Victor Puşcaş, datând din
14 aprilie 2010, privind revizuirea hotă-

rârii Curţii Constituţionale nr.16, din
28/05/1998. Prin această hotărâre, Curtea stabilise practica de a nu supune
controlului constituţionalităţii actele
administrative cu caracter individual
emise de Parlament şi Guvern, adică CC
nu avea dreptul să examineze alegerea
sau destituirea unor înalţi funcţionari
de stat (adică nici cazul Muruianu –
n.r.).
La 16 aprilie, la propunerea lui
Puşcaş, Curtea decis introducerea în
competenţa sa şi examinarea actelor
cu caracter individual. „Era nevoie de
această modificare pentru că sunt multe cazuri când persoane sunt destituite
din funcţie şi nu au unde se adresa
pentru a contesta deciziile luate”, ne-a
explicat Puşcaş. El a precizat că şedinţa
din 16 aprilie nu a fost făcută publică
pentru că „nu trebuia”. Iar viceministrul Justiţiei, Gheorghe Susarenco, a
menţionat că, cel puţin din cauza că
şedinţa a fost secretă, decizia luată în
cadrul ei este ilegală.

Justiţia şi
clanurile mafiote
Referindu-se la cei care ar avea
interes să-l readucă pe Muruianu la
şefia CSJ, ministrul Justiţiei a invocat structuri mafiote. „Încercarea de
readucere a lui Muruianu în funcţia
de preşedinte al CSJ este un proiect de
business al structurilor mafiote. De
Muruianu în această funcţie au nevoie

secret pentru nimeni faptul că eu îl
susţin deschis pe Mihai Poalelungi,
judecător al Republicii Moldova la CEDO, în funcţia de preşedinte al Curţii
Supreme de Justiţie. Tocmai perspectiva venirii în sistem a unei persoane
ce nu poate fi influenţată a speriat
atâta lume. Cred că în spatele deciziei
Curţii Constituţionale stau acele forţe
care nu doresc schimbări în Justiţie”,
afirmă Tănase.

Hotărârea CC nu are
caracter retroactiv

multe cercuri de oameni de afaceri
care şi-au construit imperii”, a declarat
Tănase. Ministrul consideră că nicio
ilegalitate pe parcursul ultimilor ani
nu ar fi fost posibilă în Moldova fără
susţinerea unor oameni bine poziţionaţi în justiţie, iar încercările de blocare a procesului de reformă a sistemului
judecătoresc demonstrează acest fapt.
„Clanurile mafiote nu au o coloratură politică. Unele se conformează
regulilor de joc, altele – nu. Nu e un

Revenit în biroul său de la CSJ,
Ion Muruianu a expediat miercuri o
scrisoare pe adresa Consiliului Superior
al Magistraturii prin care îl informa
că revine în exerciţiul funcţiunii de
preşedinte al CSJ pentru că „nicio lege
şi niciun alt act juridic care contravine
prevederilor Constituţiei nu are putere
juridică, iar conform art.140 alin.(1)
din legea supremă, legile şi alte acte
normative sau unele părţi ale acestora
devin nule din momentul adoptării
hotărârii corespunzătoare a Curţii
Constituţionale”.
Susarenco însă nu este de acord. El
susţine că hotărârea CC nu are caracter
retroactiv. „Hotărârea CC este o normă
definitivă ce are efect pentru viitor”,
spune viceministrul Justiţiei. Deşi este
de acord cu caracterul neretroactiv al
acestei decizii, Victor Puşcaş nu este de
acord cu această formulare. „În acest

caz, declarându-se neconstituţionalitatea hotărârii Parlamentului, această
hotărâre nu mai există şi rămâne doar
decizia de numire a lui Ion Muruianu în funcţie”, a conchis judecătorul
Puşcaş.

Un vot în minus?
Ministrul Justiţiei, Alexandru
Tănase, a mai identificat încă un
motiv pentru care Muruianu nu poate
fi repus în funcţie, iar decizia Curţii
este ilegală. Potrivit oficialului, unuia
dintre magistraţii care au votat pentru
declararea neconstituţională a deciziei
de demitere a lui Muruianu îi expirase
mandatul. Este vorba despre judecătorul Alina Ianucenco care a fost numită
în funcţie printr-un document semnat
la 23 aprilie 2004, astfel mandatul judecătoarei a expirat la 23 aprilie 2010.
Preşedintele CC, Dumitru Pulbere
susţine însă că mandatul judecătoarei va expira abia la 14 mai, când se
împlinesc şase ani de când aceasta a
depus jurământul. Totuşi, afirmă un
alt magistrat de la CC, Victor Puşcaş, în
acest caz se cere o interpretare a legii
de către Parlament. Iar dacă Legislativul va stabili că mandatul Alinei Ianucenco a expirat, ar putea fi revizuită
şi decizia de marţi a Curţii. Totuşi, a
precizat Puşcaş, decizia respectivă a
fost adoptată cu votul unanim al celor
şase membri ai Curţii.
Mariana RAŢĂ

Cumperi acum, plăteşti pe urmă –
sau ce este un credit „Retail”
Fie că doreşti să cumperi un
bun de folosinţă mai îndelungată, fie că doreşti să beneficiezi de un anumit serviciu, dar
nu dispui de suficienţi bani
— în ambele cazuri un credit
rapid şi comod pare a fi o soluţie potrivită.
Continuăm să primim nişte lecţii
practice cum putem beneficia de un
credit direct la magazin, discutând
cu Olga Bejenaru, manager produse la
Departamentul Strategie şi Marketing
al BC „Mobiasbancă – Groupe Société
Générale”.

Ce presupune
creditul Retail?
În anul 2005, Mobiasbancă a fost
prima bancă ce a lansat în Moldova un
credit de consum — „Creditul Retail” —
un credit de mare popularitate, care a
făcut multe familii fericite, oferindu-le
noi posibilităţi pentru realizarea viselor.
„Retail” este un credit fără gaj şi
garanţie, care se acordă persoanelor
fizice pentru procurarea bunurilor şi
achitarea serviciilor din magazinele şi oficiile partenerilor Băncii. Iar
pentru a fi mai aproape de clienţii săi,
Mobiasbancă a încheiat contracte de
colaborare cu peste 250 de întreprinderi
specializate în comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor.
În aceste magazine clienţii pot
alege practic orice acum şi să plătească
mai târziu. Gama de produse şi servicii
variază de la telefoane mobile, bunuri

electrocasnice, mobilă, ferestre şi
uşi, materiale de construcţie, maşini
de cusut, piese pentru autovehicule,
covoare; până la servicii medicale, de
gazificare şi canalizare, cartele pentru
cluburile sportive şi chiar o călătorie de
vis. Căutaţi sigla Credit Retail pe vitrinele magazinelor din Moldova.

Cine poate beneficia
de acest tip de credit?
Creditul „Retail” poate fi obţinut
de orice persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova care are un venit şi un
loc de muncă stabil, de minim 6 luni.
Vârsta minimă a solicitantului trebuie
să fie de 21 de ani, iar cea maximă —
până la atingerea vârstei de pensionare
la data rambursării creditului.

Cum poate fi obţinut
un credit „Retail”?
Este nevoie de urmat şase paşi
simpli:
1. Căutaţi sigla RETAIL în magazinele şi oficiile Partenerilor şi alegeţi
marfa/serviciul dorit.
2. De la managerul magazinului
primiţi şi îndepliniţi:
a. Formular adeverinţă de salariu;
b. Factură din magazin pentru
bunul ales.
3. Cu documentele completate,
copia şi originalul buletinului, inclusiv
carnetul de muncă, veniţi la bancă.
4. Banca vă comunică suma pe
care o poate acorda şi pregăteşte documentele de eliberare a creditului.
5. Banca achită partenerului suma

produsului sau serviciului.
6. Reveniţi la magazin după marfa
procurată, o aduceţi acasă, iar apoi
rambursaţi creditul lunar conform
unui grafic prestabilit.
Este important să reţinem că
banca oferă posibilitatea de a aplica pentru un credit Retail în regim
online completând formularul direct
pe site-ul băncii www.mobiasbanca.
md la categoria „Cerere de Credit”.
Toţi doritorii pot completa cererea,
iar banca le va comunica în prealabil
suma creditului ce poate fi contractat.
Clientul este invitat apoi la bancă
pentru a prezenta documentele în
original şi de a semna contractul de
credit.

Posibilităţi duble

Care este salariul minim
pentru a beneficia
de creditul „Retail”?

Care este perioada
de creditare?

Depinde de suma creditului
solicitat şi de veniturile clientului şi
ale familiei sale. Fiecare client este
unic pentru noi şi îi oferim o abordare
individuală. Cel mai corect este să recomandăm clientului să vină la bancă
pentru a evalua realist posibilităţile de
a lua un credit.
De asemenea, avem o ofertă unică
pentru angajaţii din cadrul instituţiilor de învăţământ şi medicale – a fost
stabilit un salariu de minim 1100 de lei
pentru a beneficia de un credit „Retail”.
Şi, deoarece Mobiasbanca apreciază mult loialitatea clienţilor săi,
persoanele care au o istorie creditară
bună sunt recompensate prin condiţii
preferenţiale la rata dobânzii.

Creditul se oferă pe o perioadă de
la 6 la 24 de luni, în funcţie de dorinţa
clientului şi de posibilităţile de rambursare.

În final, să tragem o concluzie şi
să enumerăm avantajele creditului
„Retail”
Avantajele acestui credit sunt

Ce sumă de bani poate cuprinde
creditul „Retail”?
Suma minimă a creditului este de
500 lei, iar suma maximă a fost dublată
în această primăvară de la 30 000 la 60
000 lei, prezentând un pachet minim
de documente.
Aş dori să subliniez că în prezent
doar Mobiasbancă – Groupe Société
Générale oferă posibilitatea de a contracta un credit fără gaj în valoare atât
de mare.

multiple:
•
Persoanele fizice pot să-şi
procure bunul dorit sau să beneficieze
de un serviciu, fără a avea bani suficienţi, cu ajutorul creditului „Retail”
•
Creditul „Retail” se achită în
tranşe, într-un termen de până la 2 ani.
De altfel, şi sloganul acestui credit este
„Cumperi acum, plăteşti pe urmă”.
•
Dacă doriţi să rambursaţi
anticipat creditul, o puteţi face fără a
achita vreun comision suplimentar.
•
Acest tip de credit se acordă
fără gaj şi fără garanţie, doar prin confirmarea veniturilor.
•
La estimarea sumei maxime
a creditului se acceptă şi venitul cumulativ al membrilor de familie.
•
Lista magazinelor-partenere,
cererea online care permite estimarea
posibilităţilor de obţinere a creditului
direct de la domiciliu, calculatorul de
credit şi alte detalii pot fi găsite pe siteul băncii www.mobiasbanca.md
Dorim să transmitem tuturor doritorilor: veniţi, întrebaţi, alegeţi, solicitaţi. Suntem alături de clienţii noştri
să ajutăm, să finanţăm, să susţinem.

