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EUGEN DAMASCHIN:

„NOI ÎNŢELEGEM CE
ÎNSEAMNĂ „MULŢUMIRE”,
CE ÎNSEAMNĂ „SĂ REZOLVI
O PROBLEMĂ”, DAR TERMENUL
CORUPŢIE E UNUL STRĂIN
PENTRU NOI”
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PROCESUL LUI FILAT
Rezumatul primei ședințe publice

PROMISIUNILE CANDIDAŢILOR: 2019 VS 2014
În acest, la 24 februarie, în R. Moldova se vor desfășura primele alegeri
parlamentare în baza sistemului
electoral mixt, ceea ce înseamnă că
50 de deputați vor ﬁ aleși în baza listelor de partid în circumscripția națională, iar 51 de deputați vor ﬁ aleși în
baza circumscripțiilor uninominale
- câte un deputat pentru ﬁecare circumscripție. Pe circumscripția națională, în competiția electorală au fost
înregistrate 15 partide politice.
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DOSARUL PROCURORULUI
COCIU: ÎN LOCUL SENTINŢEI
S-A DECIS RELUAREA CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI
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Fostul premier a apărut la prima ședință de judecată din dosarul în care este învinuit de spălare
de bani la costum și cu Codul de
procedură penală după el. „Din
1200 de zile, de când sunt în izolare totală, știu Codul de Proce-
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dură Penală și cel de executare pe
de rost. Puteți face și un test”, s-a
adresat acesta magistraților din
completul de judecată care urmează să examineze dosarul său.
Dosarul Filat 2 este examinat
de un complet format din judecă-

torii Djeta Chistol, Tatiana Bivol
și Olga Ionașcu. Acuzarea de stat,
în prima ședință, a fost reprezentată de procurora Elena Cazacov,
în timp ce grupul care a efectuat
urmărirea penală a fost condus
de procurora Nadejda Busuioc,

aﬂată acum în concediu anual de
odihnă. În proces, Vladimir Filat
urmează să ﬁe apărat de avocații
Victor Munteanu, Cristina Bancu
și Tudor Osoianu, cooptat recent
în lista apărătorilor fostului premier și deputat.

ZdG vine în localitatea ta!
Vineri, 8 februarie 2019, echipa Ziarului de Gardă va ajunge în satul
Tănătari, Căușeni
Căușeni, la o întâlnire cu cititorii săi. Evenimentul va avea
loc în incinta clubului Megapolis din sat, începând cu ora 12.00.
Vom discuta despre munca reporterilor de la Ziarul de Gardă, despre
preocupările sătenilor din Tănătari, dar și despre apropiatele alegeri parlamentare.
Vă așteptăm cu un ceai cald și plăcinte!

Marți, 5 februarie 2019, în dosarul
procurorului Lilian Cociu era anunțată, pentru a treia oară, pronunțarea sentinței. În loc de sentință însă,
judecătorul Grigore Manoli a dat citire unei încheieri prin care a dispus
ca, în dosar, să ﬁe reluată cercetarea
judecătorească.
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