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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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În 2014, o companie care co-
mercializează metal şi la care 
unul dintre fondatori este tatăl 
deputatului Vladimir Andro-
nachi, a fost găsită vinovată de 
evaziune fiscală, bugetul de stat 
fiind prejudiciat cu peste 4 mi-
lioane de lei. Compania a fost 
pedepsită cu o amendă penală, 

prin sentinţă fiind decisă şi li-
chidarea ei. Doar că, nici până 
astăzi, statul nu şi-a recuperat 
banii. Tatăl deputatului Vladi-
mir Andronachi - unul dintre cei 
mai prosperi aleşi ai poporului, 
este implicat şi într-o altă com-
panie cu activităţi în domeniul 
comerţului cu metal. Totodată, 

familia deputatului Andronachi 
gestionează, direct sau prin in-
termediari, afaceri de milioane 
de lei, care nu se regăsesc în de-
claraţiile de avere şi interese ale 
legislatorului.

Vladimir Andronachi este de-
putat pe listele Partidului Demo-
crat din Moldova (PDM) din 27 

februarie 2015, fiind membru al 
Comisiei Economie, Buget şi Fi-
nanţe. A ajuns în Parlament can-
didând pe locul 23 în lista forma-
ţiunii conduse acum de Vladimir 
Plahotniuc, la scurt timp după 
ce mai mulţi deputaţi democraţi 
aleg să lase fotoliile din Legisla-
tiv pentru locuri în Guvern. 

Colaj: facebook.com, Ziarul de Gardă

Interviu cu Dumitru Petru SlIuSarenco, 
avocat Promo-lex, expert în domeniul nediscriminării

„Cineva nu-şi poate menţine puterea 
fără sistemul judecătoresc. Totodată, 
oamenii din justiţie nu-şi pot menţine 
poziţiile fără cineva din legislativ sau 
executiv. De aceea a apărut caracatiţa”

Lux şi conexiuni cu iz penal în 
familia deputatului Andronachi
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Cum au fost seleCtaţi Cei 
83 de proCurori premiaţi 

de Ziua independenţei 
republiCii moldova

Pentru îndeplinirea exemplară 
a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă 
şi operativitate, cu prilejul aniver-
sării a XXVI-a de la proclamarea 
Independenţei R. Moldova, după 
demersul procurorului general, 
Eduard Harunjen, Consiliul Supe-
rior al Procurorilor a decis „încu-
rajarea” a 82 de procurori.  Aceştia 
vor primi distincţii, cadouri sau 
mulţumiri. Doi dintre ei se vor bu-
cura de cea mai inaltă distincţie 
care poate fi oferită în cadrul Pro-
curaturii Generale, Crucea „pen-
tru Merit” Clasa I.

În hotărârea Consiliului Su-
perior al Procurorilor (CSP) din 7 
septembrie 2017 se menţionează 
că procurorii conducători ai sub-
diviziunilor organelor Procuratu-
rii au înaintat CSP-ului, cu prilejul 
aniversării a XXVI-a de la procla-
marea Independenţei R. Moldo-
va, prezentări privind încurajarea 
procurorilor subordonaţi, pentru 
activitatea desfăşurată. Consiliul 
a examinat propunerile şi a con-
statat că procurorii propuşi pen-
tru încurajare întrunesc condiţiile 
Regulamentului privind aplicarea 
măsurilor de încurajare a procu-
rorilor şi acordarea distincţiilor 
Procuraturii. Astfel, a hotărât pre-
mierea a 83 de acuzatori de stat 
„pentru îndeplinirea exemplară a 
obligaţiilor de serviciu”. 

Foto: jurnal.md


