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În perioada în care a condus 
Centrul Naţional Anticorupţie 
(CNA), generalul Viorel Chetraru 
a vândut un apartament, a donat 
un garaj fratelui său şi a cumpărat 
de la soacra sa o casă de milioane, 
în care locuia deja de câţiva ani. 
Anul trecut, soacra şefului CNA a 

mai vândut alte două terenuri în 
centrul Chişinăului,  care valorea-
ză câteva milioane de lei. Viorel 
Chetraru a venit şi pleacă de la 
CNA la volanul unui Renault Me-
gane, fabricat şi cumpărat în 2005. 
Pe timpul şefiei lui Chetraru, CNA 
a instrumentat cele mai răsună-

toare dosare din istoria R. Mol-
dova, fiind reţinuţi şi condamnaţi 
mai mulţi oficiali de rang înalt, 
inclusiv un fost premier. Totuşi, 
în percepţia publică, CNA rămâne 
instituţia care a instrumentat do-
sare politice, în anchete răsună-
toare nefiind implicaţi reprezen-

tanţi de rang înalt ai Partidului 
Democrat din Moldova, instituţie 
care a primit, încă în 2009, după 
partajarea funcţiilor în cadrul Ali-
anţei pentru Integrare Europeană 
(AIE), Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei 
(CCCEC), actualul CNA. 
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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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prOmisiunile nOilOr 
membri ai Csm

Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM) şi-a desemnat şase membri 
noi. De fapt, doar trei dintre aceştia 
au ajuns pentru prima dată în com-
ponenţa Consiliului, ceilalţi trei 
urmând doar să-şi prelungească 
mandatele obţinute anterior. Noii 
membri ai CSM au promis să edifice 
un sistem mai integru, independent 
şi transparent. 

Interviu cu Andrei ŢărAnu, 
comandantul contingentului 

Armatei naţionale KFOr 7
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Opt ani la şefia Anticorupţiei

Reuşitele, eşecurile şi tranzacţiile de 
milioane din familia şefului CNA

Foto: unimedia.info

Procurorul general şi-a vândut anul 
trecut maşina, cumpărându-şi o 
motocicletă. Alţi procurori-şefi au 
raportat în declaraţiile de avere şi 
interese faptul că, în 2016, au achi-
ziţionat maşini noi sau apartamen-
te. Familia şefului Oficiului Ciocana 
al Procuraturii mun. Chişinău, de 
exemplu, a cumpărat un BMW X5, 
fabricat în 2016, cu 1,1 milioane 
de lei, în timp ce şeful Procuraturii 
mun. Chişinău a raportat venituri 
de milioane de lei din diverse tran-
zacţii imobiliare.  

Ce Cumpărături au făCut 
prOCurOrii-şefi în 2016
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Ce fac militarii 
moldoveni în Kosovo


