
Viitorul sediu al Procuratu-
rii Generale este reconstruit de o 
companie afi liată lui Oleg Voronin 
pentru suma de 22,8 milioane de 
lei. În procesul de atribuire a clă-
dirii și a terenului aferent către 
Procuratura Generală, autoritățile 
sunt acuzate că ar fi  exercitat pre-
siuni asupra unor agenți econo-
mici pentru ca aceștia să renunțe 
la dreptul de proprietate asupra 
unor spații din acel imobil. Tot-

odată, deși inițial, Guvernul i-a 
atribuit Procuraturii Generale și 
terenul din spatele clădirii unde 
astăzi sunt amplasate parcările 
Partidului Democrat din Moldova 
și ale unui centru de ofi cii, gesti-
onat de compania actualului șef 
al Agenției Proprietății Publice, 
ulterior, a revenit asupra deciziei, 
oferind terenul companiei funcți-
onarului, implicat, prin interme-
diul instituției pe care o conduce, 

și în negocierile din jurul viitoru-
lui sediu al Procuraturii.

Printr-o hotărâre a Guvernului 
din 15 noiembrie 2017, publicată 
două zile mai târziu în Monitorul 
Ofi cial, s-a decis ca imobilul și te-
renul aferent de pe bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, 73, să fi e transfera-
te, din gestiunea Direcției genera-
le pentru administrarea clădirilor 
Guvernului, în gestiunea Procu-
raturii Generale (PG). Imobilul cu 

o suprafață de 3398 de metri pa-
trați, care găzduia până atunci 
mai multe instituții de stat, cum 
ar fi  Camera Înregistrării de Stat, 
Bursa de Valori a Moldovei, sediul 
Central al Judecătoriei Chișinău și 
câteva entități private, inclusiv no-
tari, avocați sau executori judecă-
torești, dar și terenul aferent, cu o 
suprafață de 84 de ari, urmau, după 
decizia Guvernului, să reprezinte 
noul sediu al PG. 
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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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noul sediu al PG. 
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Deplasarea cu transportul public în 
Chișinău, de cele mai multe ori, este 
o experiență neplăcută, iar proble-
mele „cronice”, ambuteiajele pe 
anumite porțiuni de drum, micro-
buzele supraîncărcate, autobuzele 
vechi și troleibuze blocate în trafi c a 
câte zece succesiv, nu sunt soluțio-
nate cu anii. Între timp, chișinăuie-
nilor li se fac noi promisiuni.

PAG. 4 I ACTUAL

REFORMA TRANSPORTULUI 
PUBLIC ÎN CHIŞINĂU
ÎNTRE PROMISIUNI ŞI REALITATE

PAG. 6-7 I DOSAR

PAG. 10-11 I EXCLUSIV

„COPIII MEI M-AU 
DETERMINAT SĂ NU 
PLEC”
Interviu cu Natalia PERJAN, 
pasionată de pâinea artizanală

Tranzacþiile din jurul 
viitorului sediu al 
Procuraturii Generale CRONOLOGIA RELAŢIEI 

DODON – ERDOGAN

Pe 29 decembrie 2016, la doar câte-
va zile de la învestirea sa în funcția 
de președinte al R. Moldova, Igor 
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul 
Republicii Turcia la Chișinău, care 
l-a anunțat că președintele turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, a acceptat invi-
tația de a efectua o vizită în R. Mol-
dova în mai 2017. Ulterior, vizita a 
fost amânată, iar prima întrevedere 
dintre cei doi președinți a avut loc la 
Istanbul, pe 22 mai 2017, în cadrul 
celui de-al 25-lea Summit al Orga-
nizației de Cooperare Economică la 
Marea Neagră (OCEMN). 
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