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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 TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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Cv-urile, prOmisiunile şi 
averea nOilOr membri ai Csp

Cinci procurori care nu au 
apărut decât episodic în atenţia 
opiniei publice au fost instalaţi 
în fotolii de membri ai Consiliului 
Superior al Procurorilor. Aproape 
toţi vin în Consiliu cu averi mo-
deste, în raport cu cele ale altor 
colegi din sistem, dar cu promi-
siuni măreţe despre o procuratu-
ră independentă, constituită din 
procurori integri. 

pag. 4-5 I actual

pag. 12 I reporter specIal

Ion Radu are 82 de ani şi lo-
cuieşte în satul Romanovca, raio-
nul Ungheni. În 1949, când avea 
12 ani, a fost deportat în Siberia, 
împreună cu mama sa şi cu cele 
două surori. În 1956, a revenit în 
satul natal, unde şi-a întemeiat o 
familie care rezistă până astăzi. 

Recent, cu ocazia împlinirii a 61 
de ani de la căsătorie, Primăria 
orăşelului Corneşti a acordat fa-
miliei lui Ion şi Efrosinia Radu 
titlul de „Cuplu Fidel”. În ciuda 
vârstei, Ion Radu conduce aproa-
pe zilnic una din cele două maşini 
pe care le deţine, îngrijeşte câte-

va sectoare de vie şi se laudă cu 
cel mai bun vin din zona Ungheni, 
lucru confirmat de mai multe di-
plome obţinute la concursurile 
de profil. Pe lângă vie, Ion Radu a 
plantat şi o livadă de nuci, dar şi 
1,5 hectare de pădure. În intervi-
ul acordat pentru ZdG vă prezen-

tăm amintirile octogenarului de 
la Romanovca despre anii trăiţi în 
Siberia, dar şi felul în care îi ca-
racterizează pe politicienii care 
conduc astăzi R. Moldova, ce cre-
de despre unire, dar şi care sunt 
secretele unui vin bun şi ale unei 
căsnicii trainice.
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Culisele unui referendum 
de nouă milioane de lei, eşuat

parteneriatul r. mOldOva 
Cu ue - mai eurOpean sau 
mai estiC?

Mâine, 24 noiembrie 2017, la 
Bruxelles, îşi începe lucrările Sum-
mitul Parteneriatului Estic, din 
care fac parte R. Moldova şi alte 
5 state post-sovietice. R. Moldo-
va va fi reprezentată de premie-
rul Pavel Filip, iar chestiunile cele 
mai importante care urmează a fi 
discutate ţin de buna guvernare, 
combaterea corupţiei, dezvoltarea 
economică şi relaţiile de viitor ale 
celor 6 state ex-sovietice cu Uniu-
nea Europeană. 
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oiOn radu, fOst depOrtat

„Sistemul bolşevic a băgat atâta 
răutate în mentalitatea omului, 
că el crede minciuna, nu adevărul”
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