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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
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Organele de drept din R. Moldova 
şi-au propus să recupereze „miliar-
dul” sustras din sistemul bancar al 
R. Moldova aplicând, în ultimii ani, 
sechestre pe mai multe bunuri şi 
afaceri care aparţin, direct sau prin 
intermediari, lui Veaceslav Platon, 
Vladimir Filat, Ilan Şor, Chiril Lu-
cinschi sau Grigore Gacikevici, care 
au fost prezentaţi drept „principalii 
beneficiari ai fraudei bancare”. 
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Judecătoria Chişinău nu recu-
noaşte legalitatea alegerilor lo-
cale noi din mun. Chişinău şi, re-
spectiv, nu validează mandatul de 
un an la şefia capitalei al liderului 
Partidului Platforma Demnitate şi 
Adevăr (PPDA), Andrei Năstase. O 
hotărâre în acest sens a fost adop-
tată de magistrata Rodica Berdilo 

de la Judecătoria Chişinău, sediul 
Centru, la 19 iunie, ora 21.50, după 
aproape trei ore de deliberare. De-
cizia a fost calificată drept arbitra-
ră de către Andrei Năstase, care 
anunţă proteste de amploare dacă 
instanţa de apel nu o va anula. A 
contestat decizia şi contracandi-
datul său în alegeri, socialistul Ion 

Ceban, care a numit-o „incorectă” 
şi cu „substrat politic”. Între timp, 
în capitală au demarat acţiuni de 
protest.

„Nu se confirmă legalitatea 
alegerilor locale noi ale prima-
rului general al mun. Chişinău 
din data de 20 mai 2018 – 3 iunie 
2018”, scrie în hotărârea din 19 iu-

nie a Judecătoriei Chişinău, citită 
de judecătoarea Rodica Berdilo. 
Şedinţa a durat două ore şi jumă-
tate, iar alte trei ore magistrata a 
deliberat înainte de a pronunţa 
decizia. În tot acest timp mai mul-
ţi susţinători ai primarului ales au 
protestat în faţa instanţei şi au ce-
rut validarea mandatului.

„Există o parte a 
istoriei pe care oamenii 
nu o cunosc sau nu vor 
să o cunoască”

lupte pentru miliardele 
de sub sechestru: 
ce nu spun prOcurOrii
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Interviu cu Andrew BAker, 
reprezentantul personal al Preşedintelui 
în exerciţiu al OSCe din partea Italiei privind 
Combaterea Antisemitismului
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În cadrul Adunării Generale a Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) din 
22 iunie, curent, urmează a fi exami-
nat un proiect de rezoluţie privind 
„Retragerea completă şi necondiţi-
onată a forţelor militare străine de 
pe teritoriul R. Moldova”. Ministrul 
Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene (MAEIE), Tudor Ulianovschi, 
a declarat că zece state-membre ale 
ONU au semnat deja drept coautori 
ai proiectului de rezoluţie respectiv, 
înaintat de diplomaţia R. Moldova.

„Până aici. Ne-am săturat!”


