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Urmăriţi-ne pe facebook

Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Un proiect de investigații în format TV și Radio des-
pre corupție și drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
Vocea Basarabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, 
Albasat, SorTV.

Judecătoare cu imobil de lux 
vinde mașini cu 10 mii de lei

Declarațiile cu privire la veni-
turi și proprietate ale jude-

cătoarei Ala Malîi surprind prin 
sumele cu care aceasta cumpără 
și vinde automobilele. În 2015, 
magistrata și soțul ei, ex-inspec-
tor fiscal, au vândut un Hyundai 
Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 
2012, ea anunța că a vândut alte 
două mașini, la fel, cu câte 10 mii 
de lei. În 2014, soții Malîi au mai 
comercializat un autovehicul la 
un preț mult sub cel de piață, 
declarând doar suma de 5 mii de 
lei. În aceste condiții, acum doi 

ani, soții Malîi au demarat con-
strucția unei case de locuit, care 
astăzi este aproape gata. Imo-
bilul este unul cu două niveluri, 
iar construcția acestuia ar costa 
mult peste veniturile declarate 
de cei doi soți funcționari în ul-
timii ani. 

În declarația cu privire la ve-
nituri și proprietate pe anul 2009, 
depusă la doar câteva luni de la 
numirea în funcție, judecătoarea 
Ala Malîi nu indica nici casă și 
nici mașină, arătând că a venit în 
sistemul judecătoresc practic fără 

nimic. Încet-încet, în declarațiile 
sale de avere, bunurile mobile și 
imobile au început să se înmul-
țească. În declarația pentru 2010, 
aceasta preciza că și-a cumpărat 
un Mercedes E200 cu 72 de mii 
de lei și că ar fi  vândut o Mazda 
323 F cu 55 de mii de lei, pe care 
însă nu o declara anterior. În cea 
din 2011, magistrata nu mai face 
referire la mașinile declarate an-
terior, amintind doar că și-a cum-
părat un Ssangyong Musso cu 57 
de mii de lei, exact cât salariul 
său din acel an. 

Din 2012, judecătoarea decla-
ră și salariul soțului, de aproape 
50 de mii de lei. Tot atunci ea 
menționează că, în acel an, a 
înstrăinat două automobile: un 
Mercedes Benz, fabricat în 2004, 
cu 10 mii de lei (!), și automobi-
lul Ssangyong Musso, procurat 
cu un an mai devreme, tot cu 10 
mii de lei (!). În acea declarație, 
magistrata indică trei terenuri 
cumpărate în 1996 și 2008, două 
case, un garaj și un alt bun imo-
bil, toate dobândite în aceeași 
perioadă, prin acte de donație. 
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Moldova fără controale, 
o necesitate cu lacune

Peste câteva zile, la 1 iunie 2016, 
se împlinesc două luni de la in-
trarea în vigoare a Legii privind 
moratoriul asupra controlului de 
stat. În această perioadă, agenții 
economici, cel puțin ofi cial, sunt 
scutiți de controale din partea in-
stituțiilor statului.

„E inadmisibil ca 
modifi carea 
Constituţiei să creeze 
blocaje constituţionale”

Dainius Žalimas, președintele 
Curții Constituționale (CC) a Re-
publicii Lituania, se axează pe una 
din cele mai recente hotărâri ale 
CC a R. Moldova, cea care a atras 
atenția unui public larg și a gene-
rat multiple dezbateri, prin care 
instanța a declarat neconstituți-
onale modifi cările la Constituție 
referitoare la procedura de alegere 
a șefului statului. 
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