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Casa de lux, banii de la
nuntă, tranzacţiile şi cariera
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Dinastie de judecători
Controversele
legislaturii a XX-a

Parlamentul de legislatura a XX-a,
care şi-a încheiat mandatul vineri, 30 noiembrie, va intra în istorie prin adoptarea unui şir de
legi controversate, criticate atât
pe plan intern cât şi extern, dar şi
prin migraţia masivă a deputaţilor
şi crearea unei majorităţi care nu
reflectă rezultatul ultimelor alegeri parlamentare.
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Cutiile Edelweiss - mai
multe, nou-născuţi mai puţini

Foto: Ziarul de Gardă

Ion Guzun este judecător la
Curtea Supremă de Justiţie, fiind
promovat în 2014, în urma unui
concurs în care a avut cel mai slab
punctaj dintre toţi cei patru candidaţi. Maria Guzun, soţia acestuia,
este judecătoare la Curtea de Apel
Chişinău de peste un deceniu. Re-

cent şi Denis Guzun, fiul celor doi
magistraţi, a fost numit judecător la Judecătoria Chişinău, deşi
cel puţin 10 candidaţi au avut un
punctaj mai mare decât el. Averea
familiei Guzun a avansat proporţional cu ascensiunea în carieră a
acesteia.

Denis Guzun, proaspătul judecător este implicat în tranzacţii
imobiliare încă din perioada studenţiei. El conduce un Mercedes
evaluat la 30 de mii de euro şi susţine că a câştigat, la nunta pe care a
jucat-o în 2017, nu mai puţin de 110
mii de euro (!). Părinţii săi, soţii Ion

şi Maria Guzun, locuiesc într-o casă
de lux amplasată în coasta Chişinăului, pe care au început s-o construiască în urmă cu 6 ani şi despre
care susţin în declaraţiile de avere şi
interese că ar fi nefinisată. Imobilul
nici măcar nu este înregistrat la Cadastru.

Cel mai cunoscut ziar din R. Moldova
Ziarul de Gardă este cel mai cunoscut ziar de limbă română din R. Moldova, arată rezultatele celui mai recent
sondaj realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent.
ZdG se clasează pe poziţia a patra în topul celor mai cunoscute ziare tipărite, fiind precedat de publicaţiile de
limbă rusă „Komsomolskaia Pravda”, „Makler” şi „Argumentî i Faktî”.
Acest rezultat se datorează vouă, cititorilor Ziarului de
Gardă! Echipa ZdG vă mulţumeşte şi vă promite noi investigaţii şi articole de interes public în paginile ziarului!

În anul 2017, în R. Moldova s-a înregistrat cea mai mică rată a natalităţii din ultimii 27 de ani, arată datele Biroului Naţional de Statistică
(BNS). Tot în această perioadă, politicienii au mers cu daruri pe la unele familii cu nou-născuţi, iar Vlad
Plahotniuc, preşedintele Partidului
Democrat (PD), a iniţiat o campanie
în câteva maternităţi, oferind cutii
pentru îngrijirea micuţilor. Cât de
eficiente sunt aceste acţiuni şi cât
de mult creşte natalitatea în urma
unor vizite selective ale politicienilor pe la maternităţi?
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