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pagiNa 10 I exclusIv

Statul acuză, SRL-ul 
ameninţă cu judecata

Casa lui Şalun - bordel 
după condamnare

Radu Albot: Tenisul între 
independenţă şi victorie

Săptămâna trecută, ZdG scria des-
pre „Licenţele de pe piaţa neagră” 
sau despre modul în care un SRL 
eliberează licenţe de activitate în 
mai multe domenii, inclusiv în 
avocatură. Subliniam atunci că cei 
care eliberează asemenea licenţe 
prosperă, deşi structurile de drept 
sunt la curent cu această schemă.

Casa din Drumul Taberei nr. 25 are 
o tristă faimă în Chişinău. Cunos-
cută iniţial ca una dintre locaţiile 
în care vestitul Alexandr Covali, 
alias Şalun, îşi desfăşura activităţi-
le de proxenetism, se pare că ace-
leaşi activităţi continuă în această 
casă şi după 4 ani de la condamna-
rea proprietarului său. 

A adus punctul decisiv care a califi-
cat R. Moldova în play-off-ul pentru 
promovare în prima grupă a Cupei 
Davis. Deşi a început cu stângul, 
şi-a revenit spectaculos, fără să lase 
vreo şansă adversarului. Visează să 
ajungă un jucător de frunte, iar pen-
tru atingerea scopului său, e pregă-
tit să muncească zilnic.

Preotul este un lider şi un for-
mator de opinie. El trebuie să ia 
atitudine în orice problemă a co-
munităţii de ordin social, moral, 
cultural, educaţional, dar nu şi 
politic. Preotul trebuie să fie dea-
supra politicii, să nu lase Biserica 
să fie folosită de un grup aparte, 
în cazul de faţă, politic. 

Un preot de deasupra 
politicii

Zona de (in)securitate
pagiNa 4 I actual

Sărbători Luminate!
Ziarul de Gardă le doreşte tuturor 
cititorilor săi sărbători luminate, 
Paşte fericit, gânduri senine şi 
încredere într-un viitor mai bun. 

Următorul număr al Zdg
va apărea pe 1 mai 2014.
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