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„Realitatea de la televizor
e una, dar cea din frigiderele
oamenilor e alta”
Interviu cu Inna Şupac,
deputată PCRM
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Un orb în ochii R. Moldova
Istoria unei mame care nu-și vede copilul

Proiectul legii bugetului
de stat pentru anul 2019,
aprobat de Guvern fără
consultări publice
Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul legii bugetului pentru 2019 la
şedinţa de joi, 8 noiembrie, în aceeaşi
zi în care documentul a fost publicat
pe site-ul Ministerului Finanţelor şi
pe platforma particip.gov.md pentru
dezbateri publice.
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Olga nu a văzut niciodată prima sa jucărie,
nu a văzut imaginile din cărţile cu poveşti, nu
a văzut verdele semaforului, nu a văzut chipul bărbatului care i-a devenit soţ, nu a văzut
zâmbetul copilului său, la fel cum nu a „văzut” susţinerea statutului şi nici mâncare timp
de patru zile, cât a fost internată într-un spital.
În schimb, Olga „vede” lipsa instituţiilor şcola-
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re utilate şi dotate cu personal calificat, lipsa
locurilor de muncă pentru nevăzători şi valoarea alocaţiei care nu acoperă coşul minim
alimentar. Toate - într-un stat condus de un
preşedinte care îşi pune semnătura pe Legi,
fără a le citi, cel puţin, dar şi de deputaţi care,
văzători fiind, nu pot citi, chiar dacă sunt răsplătiţi cu salarii de zeci de mii de lei.

Pe urmele fraudei
bancare: Cum este
recuperat miliardul în
strategii şi analize
La patru ani de la descoperirea
furtului miliardului - cea mai mare
fraudă bancară din cei 27 de ani de
independenţă a R. Moldova, instituţiile responsabile de recuperarea banilor anunţă că „valoarea
exactă a fraudei bancare nu este
stabilită cu exactitate”.
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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.

