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

Nr. 22 (619) Joi, 15 iunie 2017

săptămânal independent de investigaţii

www.zdg.md

Vacanţele preşedintelui
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Moscova-Chişinău:
supărări diplomatice.
Mai e loc de „bună ziua”?
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Acuzaţii de presiune
în dosarul fostului
procuror general
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Valeriu Balaban, fost procuror general al R. Moldova în 2003-2007,
împreună cu alte şase persoane,
cinci dintre care - foşti sau actuali angajaţi ai Procuraturii Generale, 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 reconstrucţie a acestuia cu grave abateri de la lege.
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Cu trei roţi sparte la
Curtea Supremă de Justiţie

D

e la numirea sa în funcție, Igor
Dodon a avut mai multe vizite
private, inclusiv în Uniunea Europeană. La două săptămâni de la învestirea în funcție, Igor Dodon, împreună cu soția și cei trei feciori, și-a
petrecut Crăciunul într-o stațiune
turistică din Soci, F. Rusă, acolo unde
s-au aflat nu mai puțin de patru zile.
La circa o lună, Igor Dodon, în
calitate de șef al Federației Naționale

de Șah, a plecat în Iran pentru deschiderea Campionatului Mondial de Șah
între Femei. Nici Dodon, nici serviciul
de presă al Președinției nu au precizat cine a făcut parte din delegație,
care a fost costul deplasării și dacă a
fost achitat din bugetul de stat.
O minivacanță, între 3 și 8 martie, Igor Dodon și soția sa au avut-o
în Italia, la stațiunea montană Breuil-Cervinia, recunoscută drept o

stațiune de lux, fiind un defileu alpin
între Italia și Elveția.
În primul weekend din această
vară, Igor Dodon și familia sa au fost
oaspeții deputatului din Duma de
Stat a Rusiei, Oleg Nilov, de la Partidul Rusia Dreaptă, în Republica Karelia din Federația Rusă.
La 8 iunie, șeful statului a
anunțat că își duce familia la mare
în Antalya, dar că el revine în scurt

timp la Chișinău. ZdG a aflat că
destinația aleasă de familia Dodon
ar costa nu mai puțin de patru mii
de euro pentru un sejur de șapte zile
pentru două persoane.
În toate aceste călătorii, astfel cum prevede legislația, familia
președintelui ar fi fost însoțită de bodyguarzi, iar toate costurile pentru
călătoriile și cazarea acestora sunt
achitate din bugetul de stat.

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, nişte 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 amenzilor, după care au chemat-o în judecată pentru calomnie.
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Cum se închid uşile
grădiniţelor şi cine decide
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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 TV 7, N 4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

