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Curtea de Apel Chişinău a decis 
că statul trebuie să-i achite jude-
cătorului Gheorghe Popa suma 
de aproximativ 750 de mii de lei, 
inclusiv cei 200 de mii de lei în ca-
litate de prejudiciu moral, stabiliţi 
de Judecătoria Chişinău. Instan-
ţa de apel a admis, la 5 februarie 
2019, apelurile declarate de Mi-
nisterul Finanţelor şi Ministerul 
Justiţiei şi a modificat parţial ho-
tărârea primei instanţe care a de-
cis anterior că magistratul trebuie 
să primească suma de 776 de mii 
de lei. 

Foto: www.ozy.com

Interviu cu Anastasia PoPescu,
emigrantă, scriitoare

Afacerea „Loteria”

Despre rănile 
migraţiei

statul rămâne bun 
de plată: dosarul 
judecătorului popa 
vs ministerul 
justiţiei. Hotărârea 
curţii de apel

piloţii moldoveni, 
aflaţi în captivitate 
în afganistan, osta-
tici electorali?

Cei doi piloţii moldoveni, luaţi 
ostatici în Afganistan, în no-
iembrie 2015, au fost eliberaţi. 
Anunţul a fost făcut de şeful 
statului, Igor Dodon, în cadrul 
unui briefing de presă susţinut 
pe 11 februarie.

Vasil Bojkov, proprietarul oficial al companiilor care se află în spatele partenerului public-
privat al Loteriei Naționale a Moldovei este considerat unul dintre cei mai bogați cetățeni ai 
Bulgariei.  Poreclit „craniul” sau „regele jocurilor de noroc”, Bojkov gestionează afaceri în do-
meniul hotelier, al construcțiilor, turismului, jocurilor de noroc, asigurărilor sau magazinelor 
duty-free. A fost patronul clubului de fotbal ȚsKA sofia, iar recent, presa bulgară a anunțat 
că este pe punctul de a prelua pe Levski sofia, una dintre cele mai populare echipe de fotbal 
din țara sa. Numele acestuia a fost adesea asociat de presă cu mafia bulgară, fiind numit de 
presă „cel mai de temut om din Bulgaria”. Născut în 1956, la Velingrad, Vasil Bojkov a ab-
solvit Facultatea de Matematică și economie din sofia. Primii bani importanți i-a făcut din 
schimbul de valută și din diferite investiții financiare la începutul anilor 90. Deține o colecție 
impresionantă de obiecte de artă formată din statui romane de marmură, artefacte de aur 
din perioada elenă și cea tracă, monede și multe altele. Valoarea acestora este de aproximativ 
200 de milioane de usD. Bojkov ar avea o avere de peste 2 miliarde de usD. 
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și 
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Club de discuții la Zdg! 
Vineri, 15 februarie,  Ziarul de Gradă organizează un club de discuții la tema 

„Electorala 2019 – Alegem informat!”

Împreuna cu un expert juridic independent vom discuta despre confuziile și neclaritățile 
din acest scrutin electoral, vom stabili cât de bine este informată societatea despre ce 
alegem la 24 februarie și în baza cărui sistem, și vom analiza ce sume de bani a cheltuit 
Comisia Electorală Centrală pentru a asigura informarea cetățenilor. Discuția va avea 
loc în sala de conferințe a Ziarului de Gardă, pe strada București 36/2, la ora 12.00.  Dacă 
doriți să participați la eveniment, anunțați-ne prin telefon la 022 234438,  068 322226, 
sau prin email: zdg.abonare@gmail.com. 

Vă așteptăm!


