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„Denunţător de profesie”
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Noul Guvern „tehnocrat”,
lăudat şi criticat

Guvernul Filip are şapte miniştri
noi. Decretele de învestire în funcţie au fost semnate de şeful Legislativului, Andrian Candu, care a exercitat temporar interimatul funcţiei
de şef de stat. „Refuzul deliberat al
preşedintelui de a-şi îndeplini obligaţia constituţională de numire a
noilor membri ai Guvernului la propunerea repetată a premierului este
o încălcare a obligaţiilor constituţionale ale şefului statului, constatată de Curtea Constituţională”, se
spune într-un comunicat emis de
Parlamentul R. Moldova.
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Martorul CNA din dosarul unui judecător a dezvăluit cum a
fabricat instituţia cauza penală şi a înscenat un accident rutier
Denunţătorul şi martorul principal al acuzării din dosarul judecătorului Dorin Coval, de la Căuşeni,
a recunoscut în faţa instanţei de
judecată colaborarea sa cu Centrul
Naţional Anticorupţie în organizarea unei provocări la adresa judecătorului şi a angajatului Judecătoriei
care a figurat în dosar. Într-o discuţie
înregistrată audio de către avocatul
unuia dintre inculpaţi, acceptată de
instanţa de judecată ca probă la dosar, iar ulterior, fiind audiat în proces, denunţătorul a vorbit cu lux de

amănunte despre cum ar fi fost înscenat un accident rutier la Căuşeni,
astfel încât, ulterior, dosarul contravenţional intentat să ajungă pe masa
judecătorului Dorin Coval. Acesta a
relatat şi despre relaţiile pe care şi
le-a construit de-a lungul timpului
cu CNA, despre alte dosare în care
a participat ca „provocator”, dar şi
despre faptul că viaţa sa ar fi în pericol. „Eu sunt zakazuit (comandat,
n.r.) de dânşii. Am avut un accident
zdravăn pe viaduct. Au pus o maşină
să mă trăsnească”, îi spunea denun-

ţătorul avocatului. La sfârşit de decembrie 2017, Judecătoria Chişinău
i-a achitat pe judecătorul Dorin Coval şi asistentul său, în acest dosar.
Judecătorul Dorin Coval şi specialistul principal al serviciului documentare în Aparatul Judecătoriei
Căuşeni, Marin Sandu, au ajuns pe
banca acuzaţilor în noiembrie 2013,
fiind învinuiţi că au solicitat şi au
primit de la Iulian Mândrilă, taximetrist în acea perioadă, 300 litri de
motorină, 100 litri de benzină, cu o
valoare de 6450 de lei, precum şi

bani în sumă de 500 de lei, pentru ca
magistratul să pronunţe o hotărâre
de încetare a procesului contravenţional în privinţa sa. Ulterior, Coval
a devenit inculpat în alte două dosare penale, fiind învinuit de emiterea a două hotărâri contrare legii.
Toate cele trei cauze penale au fost
conexate şi examinate în noiembrie
2013-decembrie 2017 la Judecătoria
Chişinău, sediul Botanica, de către
judecătorul Serghei Dimitriu, în nu
mai puţin de 61 de şedinţe de judecată.

Jurnalismul de investigaţie:
sesizări vs ignoranţa
instituţiilor publice

Zeci de solicitări au fost expediate
de ZdG instituţiilor publice şi de drept
în urma investigaţiilor jurnalistice ce
vizează corupţia, sănătatea şi banii publici. În octombrie-decembrie
2017, ZdG a urmărit reacţia şi eficienţa acţiunilor autorităţilor R. Moldova
plătite din bugetul de stat.
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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.

