Rubrica ABC juridic din cadrul Revistei ”NOI”
este susținută de Tamara PLĂMĂDEALĂ
Avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copilului

1. Răspuns la întrebarea adresată de către Ana-Maria M., Chișinău
De două ori pe săptămînă mă duc la şcoala de pictură cu o geantă în care încape
mapa A3. În una dintre zile taxatoarea mi-a zis să achit doi lei pentru geantă,
fiindcă e prea mare sau la staţia următoare să cobor din trolebuz. M-am mirat
pentru că ghiozdanul meu e mult mai voluminos, dar niciodată nu mi s-a cerut să
achit pentru el. Cum să procedăm în astfel de situaţii?
Dragă Ana-Maria, taxatorul din troleibuz este în drept să solicite achitarea
taxei pentru transportarea bagajelor de mînă doar în cazul cînd gabaritele acestora
depășesc mărimile 60x40x20 și sînt mai grele de 30 kg, dar nu și în cazul genții
tale.
Aceste reglementări sînt menționate în Regulamentul cu privire la depistarea
contravențiilor și sancționarea pasagerilor contravenienți în transportul public,
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/10 din 27 noiembrie
2009. Respectivul act îl poți găsi consultînd pagina web a Primăriei municipiului
Chișinău.
2. Răspuns la întrebarea Biancăi din Chișinău
În urma unei consultaţii la medicul ortoped am aflat că am o problemă la coloana
vertebrală, probabil din cauza ghiozdanului greu pe care îl port zilnic în spate. în
fiecare dimineaţă, înainte de a ieşi din casă, mama îmi verifică ghiozdanul,
reproşîndu-mi că duc pietre în el.
Pe de altă parte, doamna profesoară insistă să avem toate manualele, caietele,
inclusiv dicţionarele necesare pentru acea zi, altfel ne scade nota. Unde mai pui că
am nevoie şi de rechizitele şcolare! Cum să le împac?
Dragă Bianca, sîntem conștienți de faptul că în prezent programa școlară este
foarte încărcată, din acest considerent și ghiozdanele elevilor sînt grele.
Medicii ortopezi menționează că ghiozdanul elevului trebuie să cîntărească, în
medie 8,2% din greutatea copilului, înaintînd odată cu vîrsta. Așadar de la o
greutate de circa 6,2% din greutatea copilului la grădiniță se ajunge la 12% în clasa
a VI-a.
Totuși, pentru a evita apariția devierilor a coloanei vertebrale, este important
ca elevii să facă sport, deoarece, exercițiile fizice întăresc mușchii corpului care
susțin coloana vertebrală și ajută la menținerea poziției corecte a spatelui.
Ghiozdanul urmează a fi purtat pe ambii umeri, iar în mijlocul de transport poate fi
scos și ținut în mînă.

3. Răspuns la întrebarea elevilor ce studiază în cadrul Liceului ”N. Casso”,
s. Chișcăreni, r. Sîngerei
Acum jumătate de an în localitatea noastră a mai fost deschis un bar; desigur şi cu
ţigări şi cu băuturi tari. Oricît ar fi de straniu, în acest local erau admişi după ora
21 şi elevi care n-au atins vîrsta de 18 ani. Ba mai mult, în bar se făcea şi
streaptise.
S-au revoltat profesorii, primarul satului inspectorul de sector, însă fără rezultat.
Se vorbeşte că localul aparţinea unui poliţist. Totuşi, pînă la urmă, barul a fost
închis, dar temporar.
Întrebarea noastră este următoarea: se permite după ora 21 frecventarea barului
de către persoanele minore.
Este regretabil faptul să aflăm că un angajat al organelor de poliție, fiind și
proprietar al unui local încalcă prevederile legale, în special Codul de etică și
conduită al polițistului.
La întrebarea adresată menționăm că se interzice prin lege comercializarea
către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice. În ce privește accesul
minorilor în locuri de odihnă și agrement pe timp de noapte, Guvernul a propus
modificarea Codului contravențional. Astfel, proiectul propus stabilește
răspunderea contravențională pentru admiterea aflării și aflarea minorilor în locuri
de agrement (baruri, cafenele, restaurante, cinematografe, discoteci, cluburi de
noapte, săli de internet, etc.) după orele 22:00.
Avocatul parlamentar își exprimă speranța că acest proiect de modificare a
legii va intra în vigoare cît mai curînd posibil.

