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În a patra zi de după alegerile din 24 februarie, ZdG vă prezintă posibila listă a noilor 
legislatori, care ar urma să elaboreze legi, să ia decizii și să efectueze controlul parlamen-
tar asupra executării legilor. Potrivit Regulamentului în vigoare, Parlamentul nou-ales se 
întrunește în ședința de constituire la convocarea președintelui R. Moldova în cel mult 
30 de zile de la alegeri, dacă au fost aleși cel puțin 2/3 din numărul total al deputaților. 
Deocamdată, partidele politice învingătoare și cele învinse fac declarații despre alianțe 
posibile și imposibile, despre felul în care au fost respectate drepturile alegătorilor sau 
despre dreptul de a numi aceste alegeri libere și corecte. 
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>>Licitații penale la grădinițe: dosar cu amenzi și tergiversări
>>Cum a acţionat justiţia din R. Moldova în două speţe simila-
re: Cazul Şor vs cazul Petic
>>2018: Aproape patru mii de interceptări şi înregistrări ale 
comunicărilor şi imaginilor

 ustitie selectivaJ

)
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Lunar, începând cu ianuarie, timp de 8 luni, ZdG va publica în pa-
ginile sale un supliment în care va relata despre cum funcționează 
justiția selectivă în R. Moldova. Vom publica interviuri, reportaje, 
anchete sau știri despre dosare în care persistă elemente ale justiției 
selective. Citiți în acest număr:
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Ce n-au văzut observatorii
La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, mii de oameni 
din stânga Nistrului au fost aduși organizat la secțiile de votare, 
iar unora li s-au dat bani și li s-a spus cu cine să voteze Fosta şeFă a dna 

românia, pe primul 
loc în concursul 
pentru şeFia parche-
tului european

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
din România, a obţinut nominali-
zarea pentru funcţia de procuror-
şef al Parchetului European. 

Profilul corupţilor

epopeea autobuzelor 
turceşti

De aproape o săptămână, pe 
străzile din Chişinău circulă mai 
multe autobuze noi, achiziţia că-
rora a fost marcată de acuzaţii de 
intransparenţă. Compania româ-
nească „BMC Truck & Bus”, care 
a fost descalificată, a contestat 
rezultatele licitaţiei. Deşi a trecut 
aproximativ o săptămână, agen-
tul economic a declarat pentru 
ZdG că până în prezent nu a pri-
mit nici un răspuns de la Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor (ANSC). 
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