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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

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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Monumentul de arhitectură 
de însemnătate naţională „Cona-
cul Inglezi” din centrul Chişină-
ului a ajuns, oficial, în gestiunea 
Olesei Diacov şi a Nataliei Stati, 
fiicele deputatului democrat Du-
mitru Diacov. În 2013, înstrăi-
narea clădirilor, care se aflau în 
gestiunea Teatrului Republican 
„Luceafărul”, a fost urmată de 

deschiderea unui dosar penal pe 
faptul depăşirii atribuţiilor de 
serviciu, în care Boris Focşa, fos-
tul ministru al Culturii, coleg de 
partid cu Dumitru Diacov, avea 
calitatea de bănuit. Dosarul, însă, 
a fost clasat în 2015, departe de 
ochii opiniei publice, pe motiv сă 
„fapta nu întruneşte elementele 
infracţiunii”. 

Dumitru Diacov, unul dintre 
cei mai longevivi politicieni din 
R. Moldova, care se află pe prima 
scenă a politicii de aproape un 
sfert de secol, neagă faptul că ar 
avea vreo legătură cu însuşirea 
de către familia sa a proprietăţii 
statului şi clasarea dosarului co-
legului său de partid. În cei 24 de 
ani de politică la nivel înalt, ave-

rea familiei deputatului democrat 
a crescut constant. Soţii Diacov 
deţin o casă în Chişinău, conduc 
două maşini de lux şi păstrează în 
conturi bancare aproape jumăta-
te de milion de lei, potrivit ulti-
mei declaraţii de avere şi interese 
personale. Şi fiicele lor, Natalia şi 
Olesea, deţin afaceri şi proprie-
tăţi de milioane.
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iaşi-Chişinău: miCa unire

La 24 ianuarie, românii de pe am-
bele maluri ale Prutului au marcat 
159 de ani de la Unirea Principa-
telor Române sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza, numită Mica 
Unire. La Iaşi, câteva sute de tineri 
basarabeni au desfăşurat în Piaţa 
Unirii un simbolic drapel tricolor 
de peste 100 de metri, iar la Chi-
şinău au avut loc depuneri de flori 
la bustul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. 
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Foto: Ziarul de Gardă, tribuna.md, facebook.com

Conacul Inglezi a completat averea 
imobiliară a familiei Diacov

Interviu cu  Eduard HarunjEn, 
procurorul general al r. Moldova

Oamenii şi viaţa 
dintre hOtarele unui 

stat nereCunOsCut

Desfiinţarea Uniunii Sovietice a 
fost asemeni unei explozii pentru 
mai multe ţări. Deşi au visat la in-
dependenţă, multe dintre ele s-au 
trezit cu schije împrăştiate printre 
oameni şi cu un conflict iminent. 
În timp ce unii voiau să-şi renască 
limba şi tradiţiile, au fost şi nostal-
gici după imperiul sovietic, care au 
decis să lupte ca să rămână anchi-
lozaţi în trecut. 
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SIStemul 
Se opune 
lupteI Cu 
CorupţIa


