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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

Culisele afaCerilor 
Cu flori

În fiecare zi, începând cu 19.00 şi 
până aproape de miezul nopţii, 
piaţa „Calea Basarabiei” din Chi-
şinău se transformă într-un „Aal-
smeer” al Moldovei, celebra bur-
să de flori din Olanda, de unde 
sunt importate cele mai multe 
flori din întreaga lume. Aici, zeci 
de comercianţi vând flori la preţ 
angro şi sute de cumpărători se 
înghesuie să achiziţioneze flori 
mai ieftin, în majoritatea cazuri-
lor pentru a le vinde mai scump a 
doua zi, în toată ţara.

pag. 6-7 I dosar
Foto: Ziarul de Gardă

Optimismul celui 
mai tânăr deputat 
din parlament

Interviu cu Dinu Plîngău, 
deputat, Blocul ACuM

parlamentul european 
refuză să Considere rusia 
un partener strategiC

Parlamentului European a con-
venit că UE ar trebui să rămână 
deschisă pentru impunerea unor 
noi sancţiuni Federaţiei Ruse, în 
cazul în care aceasta va continua 
să încalce legislaţia internaţională. 
Acesta a adoptat o rezoluţie prin 
care a fost evaluată situaţia actuală 
dintre UE şi Federaţia Rusă.

Cu probleme de integritate, 
în fotolii cu imunitate

În viitorul Parlament, legile 
vor fi făcute nu doar de un con-
damnat penal în prima instanţă 
şi de alţi trei figuranţi în raportul 
Kroll, document în care sunt elu-
cidate circumstanţele fraudelor 
din sistemul bancar, ci şi de alţi 
deputaţi cu iz penal. „Într-un 
asemenea Parlament va exista 
o împotrivire puternică promo-

vării unor reforme veritabile, 
care ar permite decapturarea 
instituţiilor statului, tragerea la 
răspundere a marilor corupţi şi 
menţinerea R. Moldova pe calea 
europeană”, consideră Ianina 
Spinei, expertă Transparency In-
ternational – Moldova.

Sâmbătă, 9 martie, Curtea 
Constituţională a validat rezul-

tatele alegerilor parlamentare 
din 24 februarie 2019, respectiv, 
mandatele celor 101 de deputaţi 
din noul Legislativ. 35 dintre ei 
vor reprezenta Partidul Socia-
liştilor din R. Moldova (PSRM), 
30 - Partidul Democrat din Mol-
dova (PDM), 26 - Blocul ACUM, 
format din Partidul Platforma 
Demnitate şi Adevăr (PPDA) şi 

Partidul Acţiune şi Solidaritate 
(PAS), 7 - Partidul Şor, iar alţi 
trei vor fi deputaţi indepen-
denţi. ZdG a analizat biografia 
celor 101 aleşi ai poporului şi vă 
prezintă detalii despre deputaţii 
care au figurat sau figurează în 
dosare penale sau care, în tre-
cut, au fost implicaţi în activităţi 
controversate.


