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Ziarul de Gardă 
vă urează sărbători pascale 
fericite, alături de cei dragi, 
pline de pace, înţelegere şi 
lumină în sufl et. 

Următorul număr 
al ZdG va apărea joi, 
12 mai 2016. 
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RUTELE ANTI-PROTEST

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Şeful IGP, inculpat 
în dosarul 7 aprilie
Dosarul șefului Inspectoratului 
General al Poliției (IGP), Alexandru 
Pânzari, a ajuns la Curtea de Apel 
Chișinău. Cercetat penal pentru 
depășirea atribuțiilor de serviciu 
în dosarul violențelor din aprilie 
2009, Pânzari a fost achitat de pri-
ma instanță. Acesta se consideră 
nevinovat și se declară sigur că ho-
tărârea va fi  menținută. 
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Lecţie de smerenie 
în ajun de Paşti
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Suntem în Săptămâna Patimilor, 
săptămâna în care ne amintim de 
greșelile și dezamăgirile noastre, 
analizăm ce am reușit să facem sau 
nu de-a lungul vremii. Este săptă-
mâna în care cerem iertare și în-
cercăm să fi m mai buni cu cei din 
jur, dar și cu noi înșine. În această 
săptămână, am ajuns la Mănăstirea 
„Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, din 
satul Suruceni, Ialoveni. 

Duminică, 24 aprilie 2016, mai 
multe curse interurbane au 

fentat programul obișnuit și nu 
au mai ajuns în Chișinău. Altele 
au făcut acest lucru cu încălca-
rea programului, lăsând oamenii 
să aștepte ore în șir în stații. Co-
incidență sau nu, problemele cu 
transportul au apărut chiar în ziua 
în care în capitală era organizat 
un protest împotriva guvernării. 
În cel puțin nouă raioane ale ță-

rii cursele au fost sistate total sau 
parțial, arată datele unei monito-
rizări efectuate de Promo-Lex. 

„Este clar că orice abatere de 
la program nu este normală. Este 
foarte greu de spus ce riscă acei 
agenți economici care nu au făcut 
cursele în situația de azi și în țara 
de azi. Într-o țară normală, sigur că 
ar trebui pedepsiți. Da, Ministerul 
trebuie să-i sancționeze, într-o țară 
normală”, zice Vladimir Florea, pre-

ședintele Uniunii Transportatorilor 
și Drumarilor din R. Moldova.

Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor (MTID), 
instituție care gestionează aceste 
curse, a venit, marți-dimineață, cu 
un comunicat de presă la subiect, 
prin care și-a declinat practic ori-
ce responsabilitate, deși este cel 
care urmează să aplice sancțiuni 
în acest caz. „MTID nu a emis ni-
ciun ordin sau vreo instrucțiune 

scrisă sau verbală pentru trans-
portatori în vederea neexecutării, 
în data de 24 aprilie 2016, de către 
aceștia a curselor regulate de pa-
sageri. Ministerul nu gestionea-
ză niciuna din rutele regulate de 
transport de pasageri, toate fi ind 
asigurate de antreprenori privați”, 
a spus ministrul Iurie Chirinciuc, 
fără a preciza dacă și cine-i va 
sancționa pe antreprenorii care au 
sfi dat orarul curselor. 
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