
Oleg Sârbu, unul dintre cei 
mai prosperi aleşi ai poporului, 
firmele căruia câştigă contrac-
te de milioane de lei cu insti-
tuţiile statului, a distribuit, în 
numele său şi al Partidului De-
mocrat din Moldova, pe care îl 
reprezintă în Parlament, colete 

cu ajutoare umanitare, dona-
te copiilor din R. Moldova de o 
fundaţie din Olanda. Pachetele 
umanitare au ajuns în R. Mol-
dova la început de 2018, fiind 
oferite de Fundaţia „Edukans” 
unei alte fundaţii din R. Moldova 
- Misiunea „Micul Samaritean”. 

La scurt timp, în baza partene-
riatelor, fundaţia din R. Moldova 
a repartizat ajutoarele. Pe 25 ia-
nuarie 2018, 500 de cutii ajung 
la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, iar pe parcur-
sul lunii februarie, alte cutii sunt 
oferite unor grădiniţe, biserici, 

dar şi altor câteva instituţii din 
R. Moldova. La 26 februarie 2018, 
deputatul Oleg Sârbu, deşi nu 
apare în lista celor care au primit 
ajutor umanitar, ajutat de colegi 
de partid, împarte cutiile funda-
ţiei olandeze în scopuri politice 
într-un sat din r. Edineţ.
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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.

////promo

de ce sunt demişi procurorii

Procuratura Generală „a scăpat” de 
procurorii prinşi în flagrant în 2017, 
prin demiterea acestora din sistem, 
chiar dacă instanţele de judecată 
nu au constatat vinovăţia lor prin 
sentinţe definitive şi irevocabile. 
Nouă procurori au fost demişi anul 
trecut pentru abateri disciplinare, 
constatate de Colegiul de Disciplină 
şi Etică. Unii dintre ei au revenit în 
sistem după ce au atacat sancţiunea 
la Consiliul Superior al Procurorilor 
sau Curtea Supremă de Justiţie.
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(in)egalitatea de gen 
în funcţii de conducere: 
date statistice şi rapoarte 
internaţionale

În cei 26 de ani de independenţă a 
R. Moldova funcţia de preşedinte, 
prim-ministru sau preşedinte al 
Curţii Constituţionale a fost ocupa-
tă în exclusivitate de bărbaţi. Repre-
zentarea femeilor în funcţii de deci-
zie este în minoritate în Legislativ, 
Executiv, sistemul judecătoresc, 
mediul de afaceri sau în relaţiile 
externe. 

Foto: facebook.com

Caritate democrată 
cu ajutoare umanitare 

De la copiii din Olanda – la un deputat milionar
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Interviu cu Iurie RenIţă, 
ex-ambasador în România, Belgia şi la nATO

deschis şi „fără 
diplomaţie” despre 
politica externă a 
r. moldova
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