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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.

////prOmO

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

mOscOva-chişinău: 
supărări diplOmatice. 
mai e lOc de „bună ziua”?

pag. 2 I opInII

acuzaţii de presiune 
în dOsarul fOstului 
prOcurOr general
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Valeriu Balaban, fost procuror ge-
neral al R. Moldova în 2003-2007, 
împreună cu alte şase persoane, 
cinci dintre care - foşti sau actu-
ali angajaţi ai Procuraturii Gene-
rale, au ajuns după gratii, după ce 
procurorii şi ofiţerii anticorupţie 
au deschis un dosar penal privind 
depăşirea atribuţiilor de serviciu, 
în tranzacţia de achiziţionare 
pentru sediul Procuraturii a unui 
imobil la un preţ supraevaluat şi 
contractarea lucrărilor de recon-
strucţie a acestuia cu grave aba-
teri de la lege. 

cu trei rOţi sparte la 
curtea supremă de Justiţie

Un conflict între vecini, soldat cu 3 
roţi tăiate, a ajuns să fie soluţionat 
abia la Curtea Supremă de Justiţie 
(CSJ), după mai bine de 3 ani de 
şedinţe de judecată în instanţele 
ierarhic inferioare. Elena Gavriliţa, 
originară din satul Socola, raionul 
Şoldăneşti, spune că, în 2014, niş-
te consăteni i-ar fi tăiat 3 anvelope 
de la maşină şi, pentru că poliţiştii 
i-au amendat pe presupuşii făptaşi 
fără a le proba vinovăţia, aceştia au 
obţinut ulterior anularea amenzi-
lor, după care au chemat-o în jude-
cată pentru calomnie. 

Interviu cu Excelenţa Sa Daniel IonIţă, 
Ambasadorul României în R. Moldova

Vacanţele preşedintelui

De la numirea sa în funcţie, Igor 
Dodon a avut mai multe vizite 

private, inclusiv în Uniunea Euro-
peană. La două săptămâni de la în-
vestirea în funcţie, Igor Dodon, îm-
preună cu soţia şi cei trei feciori, şi-a 
petrecut Crăciunul într-o staţiune 
turistică din Soci, F. Rusă, acolo unde 
s-au aflat nu mai puţin de patru zile. 

La circa o lună, Igor Dodon, în 
calitate de şef al Federaţiei Naţionale 

de Şah, a plecat în Iran pentru deschi-
derea Campionatului Mondial de Şah 
între Femei. Nici Dodon, nici serviciul 
de presă al Preşedinţiei nu au preci-
zat cine a făcut parte din delegaţie, 
care a fost costul deplasării şi dacă a 
fost achitat din bugetul de stat.

O minivacanţă, între 3 şi 8 mar-
tie, Igor Dodon şi soţia sa au avut-o 
în Italia, la staţiunea montană Bre-
uil-Cervinia, recunoscută drept o 

staţiune de lux, fiind un defileu alpin 
între Italia şi Elveţia. 

În primul weekend din această 
vară, Igor Dodon şi familia sa au fost 
oaspeţii deputatului din Duma de 
Stat a Rusiei, Oleg Nilov, de la Parti-
dul Rusia Dreaptă, în Republica Ka-
relia din Federaţia Rusă.

La 8 iunie, şeful statului a 
anunţat că îşi duce familia la mare 
în Antalya, dar că el revine în scurt 

timp la Chişinău. ZdG a aflat că 
destinaţia aleasă de familia Dodon 
ar costa nu mai puţin de patru mii 
de euro pentru un sejur de şapte zile 
pentru două persoane.

În toate aceste călătorii, ast-
fel cum prevede legislaţia, familia 
preşedintelui ar fi fost însoţită de bo-
dyguarzi, iar toate costurile pentru 
călătoriile şi cazarea acestora sunt 
achitate din bugetul de stat.
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cum se închid uşile 
grădiniţelOr şi cine decide
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