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Interviu cu Dan Prelipceanu
medic primar psihiatru,
doctor în ştiinţe medicale
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Business electoral
pe spatele pensionarilor

preţ 5 lei

Traficul rutier,
monitorizat video cu mii
de ilegalităţi
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Scenariu „de nisip” în
tentativa de asasinare
a lui Plahotniuc
Vladimir Plahotniuc, președintele
PDM, ar fi fost ținta unei tentative
de omor la comandă în schimbul
sumei de 200 de mii USD, comanditari fiind doi cetățeni ai R. Moldova,
unul dintre care s-ar afla în prezent
la Moscova. La 7 aprilie, în cadrul
unei operațiuni comune, procurorii
din R. Moldova și cei din Ucraina au
reținut 17 membri ai unei grupări
criminale internaționale, opt pe teritoriul țării și nouă în statul vecin.
pag. 6 I dosar

Dosarele procurorilor:
Unul reţinut, altul
achitat, doi condamnaţi,
dar în libertate
pag. 7 I DOSAR

Armata naţională:
Cifre sumbre şi secrete
de stat
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Magazinele lui Şor: sociale sau electorale?

Î

n 2015, după ce a fost ales primar de Orhei, Ilan Șor a deschis
primele patru magazine sociale la
Orhei. În timpul campaniei electorale din toamna anului trecut,
dar și în lunile care au urmat, proiectul a fost extins în mai multe
orașe din țară, numărul magazinelor ajungând astăzi la 14. În orele
dimineții, zeci de bătrâni fac cozi

la magazinele Partidului ȘOR pentru a putea cumpăra vestita pâine
de doi lei și alte produse „cu peste
20% mai ieftine”.În afară de pâine
însă prețurile celorlalte produse
din magazinele sociale sunt comparabile cu cele de pe piață, în unele cazuri fiind chiar mai scumpe.
De la magazinele sociale deschise de Partidul ȘOR, numite

„Merișor”, pot face cumpărături doar pensionarii, invalizii
și veteranii. Nu toți însă, ci doar
acei pensionari care dețin așanumitele „carduri sociale” eliberate de Partidul ȘOR. Pentru a
intra în posesia acestor carduri,
pensionarii trebuie mai întâi să se
înregistreze, având asupra lor buletinul de identitate și carnetul de

pensionar, veteran sau invalid. În
unele cazuri, înregistrarea are loc
chiar la filialele Partidului ȘOR,
deschise chiar lângă magazinele
sociale. După ce sunt înregistrați,
pensionarii primesc așa-numitele
„carduri sociale”, cu însemnele
Partidului Șor pe ele, în baza cărora pot face cumpărături din magazinele respective.

Ion Andronache:
Dumnezeul creştinilor
nu este un Dumnezeu
pedepsitor, ci unul
milostiv
pag. 14 I la marginea europei

Cum vor trăi şi cum
vor muri deputaţii
uninominali
pag. 20 I circ în tramvai
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Urmăriţi-ne pe facebook

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio
despre corupţie şi drepturile omului.
În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Echipa Ziarului de Gardă
vă urează sărbători fericite,
alături de cei dragi.
Vă dorim pace, înțelegere
și lumină în suflet.
Ne revedem pe 27 aprilie,
când va apărea următorul
număr al Ziarului de Gardă.

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

