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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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Republica Plahotniuc
La 25 de ani de independență, în 
R. Moldova, două din cele mai im-
portante funcții în stat sunt ocu-
pate de reprezentanții unui singur 
partid politic (PD), iar persoanele 
numite în aceste funcții pe criterii 
politice se subordonează lui Vla-
dimir Plahotniuc, care este prim-
vicepreședintele PD. 

Partidul condus de acesta deține 
astăzi, direct, 9 cele mai importan-
te ministere din Guvern, iar alianța 
care a votat executivul, creată și 
coordonată de Plahotniuc, cuprin-
de o majoritate formată din 60 de 
deputați, care deține șe� a a 6 din 
cele 9 comisii parlamentare. Pre-
mierul și președintele Parlamentu-
lui sunt, la fel, reprezentanții PD, 
ultimul � ind și � nul de cununie al 
prim-vicepreședintelui PD, Vladimir 
Plahotniuc. 

Iar rami� cațiile se duc din ce în ce 
mai jos, inclusiv la nivel de șe�  de 
agenții, președinți de raioane sau 
primării, acolo unde PD deține ma-
joritatea.

Şcolile din Parcani 
şi Voloave: oglinda 
optimizării

DRAGI CITITORI,

ZdG vă urează sărbători fru-
moase, alături de cei dragi 
şi vă informează că urmă-
torul număr al publicaţiei 
noastre va apărea pe 8 sep-
tembrie. Deci, ne revedem 
la început de toamnă. 
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Cum este recuperat 
miliardul
La 10 luni de la inițierea procedu-
rii de lichidare a celor trei bănci 
implicate în frauda de miliarde 
din sistemul bancar, statul anunță 
că a recuperat doar 1,2 miliarde de 
lei, bani provenind din creditele 
rambursate de persoane fi zice și 
juridice, majoritatea neimplicate 
în fraudă, sau din vânzarea active-
lor celor trei instituții.
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