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„CORUPŢIA E UNA
DINTRE PROBLEMELE LA
CARE TREBUIE SĂ FIŢI
ÎNTOTDEAUNA FOARTE
ATENŢI”
Interviu cu Signe BURGSTALLER,
Ambasadoarea Suediei în R. Moldova
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Biserica Domnului, banii
oamenilor ºi SRL-ul preotului
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EXPORTURILE DE MĂRFURI
ÎN UE, ÎN CREŞTERE CU
PESTE 38% FAŢĂ DE 2017
R. Moldova a exportat în UE, în
primele șase luni ale anului 2018,
mărfuri în valoare de peste 900
milioane de USD, volum superior
celui realizat în perioada corespunzătoare a anului 2017, cu peste
38%, conform datelor prezentate
de Biroul Național de Statistică al
R. Moldova.
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CUM CIRCULĂ MITA ÎN
JUSTIŢIA DIN R. MOLDOVA

Feodor Bortă, parohul Bisericii Sf. Proroc Ioan Botezătorul din sectorul Botanica, un apropiat al Mitropolitului Vladimir, a ridicat locaşul ce-i aparţine pe un teren municipal

În R. Moldova sunt circa
1500 de biserici ortodoxe. Unele
dintre ele au o vechime de sute
de ani, altele mai noi. Conform
tradiţiei, bisericile aparţineau
statului sau comunităţilor religioase, dar în ultimii ani se ob-

servă o tendinţă specială: unele
biserici noi, chiar dacă sunt construite din banii comunităţii,
sunt proprietatea preoţilor sau
a unor ﬁrme, ceea ce comportă
riscuri ca bisericile să ﬁe vândute, înstrăinate, reorganizate,

ca şi orice proprietate privată,
susţine juristul Iulian Moraru.
În ultimii ani, în capitala R.
Moldova, au fost construite
mai multe biserici ortodoxe.
Dacă cele care au supravieţuit
perioadei sovietice aparţin sta-

tului, ﬁind date în folosinţă comunităţilor ortodoxe, locaşele
noi de cult ajung tot mai des în
proprietate privată, ﬁind înregistrate pe numele unor persoane care, prin coincidenţă,
sunt preoţi.

Un procuror prins cu mită a recunoscut și a dezvăluit circumstanțele în care a primit mii de euro în mai
multe tranșe pentru a inﬂuența judecători de la Curtea de Apel Bălți
și de la Curtea Supremă de Justiție.
Cea care l-a denunțat a fost o angajată a Curții de Apel Chișinău, care
i-a și propus și oferit procurorului
banii chiar în biroul său de serviciu, ea ﬁind în rol de intermediar. După ce „afacerea” a eșuat, iar
persoanele care doreau să-și facă
dreptate prin mită au constatat că
au achitat banii în zadar, i-au cerut
înapoi de la „intermediară”.
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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 ﬁecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

