„E DIFICIL SĂ ANUNŢI
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DE ALTFEL, SUNT DESTUL
DE FRECVENTE ÎN TERAPIA
INTENSIVĂ”
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Cine sunt ºi ce ascund

noii proprietari ai Air Moldova

EFORTURILE DE ASOCIERE LA UE:
DEPUTAŢII EUROPENI LAUDĂ GEORGIA
ŞI CRITICĂ R. MOLDOVA

R. Moldova se aﬂă pe calea regreselor în privința standardelor democratice și a statului de drept,
în timp ce Georgia parcurge calea
adevărată a reformelor, au declarat
marți, 9 octombrie 2018, deputații
europeni, evaluând gradul și calitatea aplicării acordurilor UE de asociere cu R. Moldova și Georgia, care
au intrat în vigoare acum doi ani.
Participanții la dezbateri au subliniat domeniile care necesită eforturi suplimentare pentru ca țările
abordate să se apropie de UE.
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„REFERENDUMUL FAMILIEI” –
SOLDAT CU EŞEC ÎN ROMÂNIA
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La o săptămână după ce au fondat compania „Civil Aviation Group”, care a preluat operatorul aerian
de stat „Air Moldova”, cei doi cetățeni ai R. Moldova
din această afacere s-au asociat într-o altă companie
înregistrată în R. Moldova cu un off-shore din Marea
Britanie, gestionat de doi cetățeni ai Israelului. Decizia israelienilor de a se implica în afaceri la Chișinău
a fost luată pe 10 august în orășelul Herzliya, acolo

unde se afla, în acee perioadă, și Ilan Șor, controversatul primar de Orhei. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat
în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Ilan Șor.
Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în afacerea
„Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor
achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă
la întrebări.

La 6-7 octombrie 2018, în România,
a avut loc un referendum, cetățenii
ﬁind solicitați să spună „Da” sau
„Nu” unei modiﬁcări în Constituție, care vizează sintagma ce deﬁnește familia. Plebiscitul a împărțit
România în două tabere. Pe de o
parte – susținătorii aprigi ai aceste
inițiative, iar pe de alta – cei care
au îndemnat la boicotare. La vot,
au fost invitați cetățenii români din
întreaga lume, în afară ﬁind deschise sute de secții de votare.
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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.

