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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil
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Chiar dacă nu este campanie 
electorală, partidele nu fac eco-
nomii pe seama imaginii. Acestea 
scot din buzunare de la sute de 
mii la zeci de milioane de lei pen-
tru a-şi face publicitate. În timp ce 
unele partide spun că principala 
sursă de venit o constituie dona-
ţiile, altele îşi asigură existenţa 
din subvenţiile primite de la stat. 
În timp ce unii actori politici ra-

portează zero cheltuieli, alţii, doar 
pentru a-şi promova proiectele, 
plătesc sume care ar fi suficiente 
pentru a achita, jumătate de an, 
salariile tuturor angajaţilor Parla-
mentului.

Cele mai mari venituri şi chel-
tuieli sunt înregistrate de Partidul 
Democrat din Moldova (PDM), al 
omului de afaceri şi politicianu-
lui Vlad Plahotniuc. Bugetul PDM 

pentru jumătate de an echivalează 
cu suma de bani alocată de Guvern 
în 2017 pentru construcţia şi repa-
raţia a două instanţe de judecată: 
reconstrucţia clădirii Judecătoriei 
Chişinău, sediul Buiucani, şi con-
strucţia clădirii  Judecătoriei Un-
gheni.

Majoritatea banilor din „haz-
naua” PDM, 39 de milioane de 
lei, PDM i-a plătit pentru presă şi 

materiale promoţionale. Se pare 
că această sumă constituie costul 
plătit de partid pentru desfăşura-
rea amplei campanii de promovare 
a votului uninominal, desfăşurată 
intens în martie-aprilie, curent, 
deşi membrii PDM au refuzat în 
repetate rânduri să vorbească des-
pre preţul acestei publicităţi poli-
tice, pe care o numeau „campanie 
de informare a cetăţenilor”.
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Interviu cu Vadim Pistrinciuc, deputat PLDM

„Noi nu am mai avut 
o guvernare care să fi deţinut 
toată puterea în stat şi să fie 
atât de blamată public”

13 ani de ZdG
13 pagini despre 

combaterea corupției

La 29 iulie 2017, Ziarul de Gardă 
împlineşte 13 ani. Cu acest prilej 
vă invităm la expoziţia „13 ani de 
ZdG. 13 pagini despre combaterea 
corupţiei”, care se va desfăşura în 
Grădina Publică din Chişinău în 
ziua de 20 iulie 2017, ora.14.00. 

Marşul banilor de partid

Un persOnaj anchetat 
penal dUpă evenimentele 
din aprilie 2009, dar 
achitat recent de csj, 
ajUnge depUtat în 
parlamentUl r. mOldOva

Petru Corduneanu, actualul con-
silier municipal în Chişinău pe 
listele Partidului Socialiştilor din 
R. Moldova, ar putea ajunge depu-
tat în Parlamentul de la Chişinău. 
Acesta îi va lua locul deputatei Iri-
na Mizdrenco, care a decedat zile-
le trecute, fiind răpusă de o boală 
incurabilă.


