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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

COmisia de la veneţia 
s-a prOnunţat CritiC faţă 
de sChimbarea sistemului 
eleCtOral. Cum va prOCeda 
guvernarea?
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tinerii mediCi, Chemaţi şi 
respinşi de sate
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Interviu cu Alexandru TănAse
ex-preşedinte al Curţii Constituţionale

„Am ajuns, 
după 20 de ani, într-o 
republică parlamentară 
fără parlamentarism, 
într-un stat democratic 
fără democraţie”

şeful de direCţie de la 
Cna Cu firmă „asCunsă” 
a revenit la serviCiu

Şeful de direcţie de la Centrul Na-
ţional Anticorupţie (CNA), suspen-
dat din funcţie după ce ZdG a scris 
că firma controlată de familia sa 
a livrat de la începutul acestui an 
produse alimentare grădiniţelor din 
Chişinău în valoare de 1,2 milioane 
de lei, a revenit la serviciu. După ce 
au fost audiate circa 40 de persoane, 
inclusiv funcţionari publici, iar şe-
ful a fost supus testului cu poligra-
ful, Procuratura Anticorupţie (PA) a 
ajuns la concluzia că Igor Carlaşuc, 
şeful Direcţiei Generale Asigurare 
Operativă (DGAO), nu ar fi contro-
lat din umbră firma „Tuleibici” SRL. 

În sute de sate din R. Moldova lip-
sesc medicii. Între timp, anual, sute 
de rezidenţi îşi iau diplomele, dar 
nu mai ajung în localităţile rurale. 
Tinerii medici invocă salariile mici, 
lipsa locurilor de trai, dar şi a posi-
bilităţilor de creştere profesională. 
Pe de altă parte,   spitalele raionale 
promit ajutoare materiale de câteva 
sute de lei sau locuinţe temporare 
pe gratis. Şi Ministerul Sănătăţii 
oferă o alocaţie de câteva zeci de 
mii de lei după trei ani munciţi în 
sat. Tinerii medici spun însă că pot 
câştiga aceşti bani în doar câteva 
luni, în România, care acceptă me-
dici tineri la condiţii mai bune.

Ilan Şor, controversatul business-
man şi primar al oraşului Orhei, 

a fost condamnat la 7 ani şi şase 
luni de închisoare pentru cumul 
de infracţiuni. Instanţa însă a dis-
pus ca Şor să fie eliberat din arestul 
la domiciliu, iar pedeapsa pentru 
acesta să fie ispăşită doar după ră-
mânerea sentinţei definitive în vi-
goare. Procurorii au cerut 19 ani de 

închisoare pentru primarul or. Or-
hei. Sentinţa în dosarul Şor a fost 
pronunţată de judecătorul Andrei 
Niculcea, cel care a ajuns în siste-
mul judecătoresc în urmă cu doar 
doi ani, el făcând parte însă şi din 
completul care l-a condamnat la 9 
ani de închisoare pe fostul premier 
Vladimir Filat.

Ultima şedinţă de judecată în 

dosarul lui Ilan Şor urma să încea-
pă pe 21 iunie 2017, la ora 14.30, 
cu doar o zi până la expirarea ter-
menului în care fostul preşedinte 
al Consiliului de Administraţie al 
Băncii de Economii (BEM) mai pu-
tea fi ţinut în arest, conform unei 
hotărâri anterioare a Curţii Con-
stituţionale. Şedinţa a început cu 
o întârziere de 20 de minute. Pes-

te aproape o oră, părţile au luat o 
pauză de câteva minute, iar în jurul 
orei 16.00, judecătorul a anunţat 
că intră în deliberare. Imediat, Ilan 
Şor a părăsit grăbit sediul instan-
ţei. Sentinţa pe numele său a fost 
pronunţată la 18.00, după 33 de şe-
dinţe de judecată. În perioada exa-
minării dosarului, Ilan Şor s-a aflat 
în arest la domiciliu. 

Şor, condamnat la 7 ani şi jumătate, dar eliberat 
din arest şi fără interdicţia de a părăsi ţara

Condamnat la libertate
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