
Victoria Furtună, procurora care 
a ajuns în atenţia opiniei publice în 
2017, gestionând dosarul penal pe 
numele lui Iurie Chirinciuc, fostul 
ministru al Transporturilor şi In-
frastructurii Drumurilor, a primit, 
anul trecut, dreptul de abitaţie într-
un imobil luxos, cu două niveluri, 
de la periferia oraşului. Casa a fost 

procurată în 2012 de soacra sa, care 
este stabilită cu traiul, de mai mulţi 
ani, în Italia. Pe lângă dreptul asupra 
casei, procurora Furtună susţine că 
mama-soacră a mai donat familiei 
sale 20 de mii de euro, iar tatăl ei, 
80 de mii de lei. Şi colegul său, pro-
curorul Ion Munteanu, a avut un an 
prosper. Împreună cu soţia, care este 

fiica fostului administrator al com-
paniei de construcţii „Dansicons” 
SRL, aceştia au primit, cu titlu de 
donaţie, o casă de milioane în com. 
Stăuceni, mun. Chişinău, dar şi suma 
de 350 de mii de lei, la fel, în urma 
unui act de donaţie.

Practic, fiecare al optulea pro-
curor din R. Moldova susţine că a 

beneficiat de donaţii pe parcursul 
anului 2017. Nu mai puţin de 90 de 
acuzatori de stat dintre cei 720 care 
activează astăzi în structurile procu-
raturii indică în declaraţiile de avere 
şi interese pentru anul 2017 că au 
beneficiat de donaţii substanţiale de 
la părinţi, socri, fraţi, surori sau alte 
rude apropiate. 
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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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O radiOgrafie dOcumentată 
a fOndurilOr din care va fi 
edificată arena chişinău
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Un grup de ONG-uri au semnat 
un apel public prin care condam-
nă modul netransparent în care a 
fost iniţiat şi promovat proiectul 
de parteneriat public-privat (PPP) 
„Arena Chişinău” şi cer reiniţierea 
proiectului în strictă conformitate 
cu norma legală, cu maximă trans-
parenţă şi incluziune a tuturor 
părţilor interesate.
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Interviu cu Liliana Corobca, 
scriitoare, cercetătoare a cenzurii 
comuniste în România

Procurori „ajutaţi” de părinţi

Foto: Ziarul de Gardă

Fiecare al optulea procuror din R. Moldova susține că a primit donații 
de mii de euro, mașini, case sau apartamente de lux în anul 2017

„societatea noastră 
nu oferă soluţii sau 
ajutor pentru cei care 
suferă de singurăta-
te şi care încearcă să 
lupte cu ea”

cine sunt şi ce averi au 
candidaţii înscrişi în cursa 
electOrală pentru alegerile 
primarului de chişinău

În cursa electorală pentru Primă-
ria Chişinău, CEC a înregistrat 
primii 7 candidaţi. Cei care vor de-
pune dosarele de înscriere în cur-
să pe parcursul zilei de 19 aprilie 
vor fi confirmaţi de CEC abia săp-
tămâna viitoare. ZdG vă propune 
să-i cunoaşteţi pe toţi cei 11 can-
didaţi care au anunţat că-şi doresc 
să gestioneze capitala.
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