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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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Interviu cu Emanoil PLOȘNIȚĂ, 
președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova

Fiul noului ministru al Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Me-
diului este membru al Partidului 
Comuniștilor din R. Moldova. El 
este prieten și cumătru cu vicepre-
ședintele Partidului Democrat din 
Moldova, Sergiu Sârbu. Tudor Ulia-
novschi, proaspătul ministru al Afa-
cerilor Externe și Integrării Europe-

ne, este fi ul judecătorului Xenofon 
Ulianovschi, cel care a îndeplinit 
timp de opt ani funcția de vicepre-
ședinte al Curții de Apel Chișinău.

Verișoara noului ministru, Iri-
na Ulianovschi, este o apropiată a 
președintelui PDM, Vladimir Pla-
hotniuc. În decembrie 2017, aceas-
ta și-a deschis un salon de fru-

musețe la câțiva pași de Hotelul 
Nobil, care aparține politicianului, 
iar la inaugurare a participat chiar 
sora acestuia, Tatiana Plahotniuc.

„Am optat pentru întărirea ca-
racterului tehnocrat și profesional 
al echipei de guvernare... Vom în-
cepe anul nou cu un guvern aproa-
pe integral tehnocrat, format din 

profesioniști”, spunea Vladimir 
Plahotniuc, pe 19 decembrie 2017, 
atunci când a anunțat remanierea 
Guvernului și înlocuirea a cinci 
miniștri. Deși „tehnocrați” pe hâr-
tie, o parte dintre noii miniștri au 
legături, directe sau indirecte, cu 
reprezentanți ai Partidului Demo-
crat din Moldova (PDM). 
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DETECTORUL DE MINCIUNI 
ÎNTRE CONTRADICŢII LEGISLATIVE 

ŞI FUNCŢIONALITATE PARŢIALĂ

Niciun judecător din R. Moldova, 
angajat MAI, SIS sau al Serviciului 
Vamal nu a fost până în prezent tes-
tat la detectorul comportamentului 
simulat (poligraf), deși, încă din 
2015, proba este obligatorie pen-
tru accederea în funcție. Doar 23 de 
pretendenți la funcția de procuror 
au fost testați în vara anului tre-
cut. Motivul, spun autoritățile, sunt 
costurile mari pe care le presupune 
achiziționarea utilajului și instrui-
rea poligrafologilor. 
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Interviu cu Emanoil PLOȘNIȚĂ, 
președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova

„Cea mai mare 
problemã a avocaþilor 
din R. Moldova este 
lipsa de unitate”

Durerile au durat 23 de ore. Ecate-
rina a avortat în veceul Institutului 
Mamei și Copilului, de una singură, 
la vârsta de 19 ani. „Am născut din 
picioare, cu un picior pe masa din 
baie și cu un picior ridicat, ca un 
câine”, spune ea. Ulterior, zeci de 
femei au început să vorbească des-
pre experiențele lor traumatizante, 
trăite în maternități. 

CALVARUL NAŞTERILOR 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

„NU RAGE, NEBUNO!”
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Relaþiile politice din familiile 
miniºtrilor „tehnocraþi”


