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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////prOmO

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil
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Duminică, 30 iulie, orăşelul 
Sângera a fost zguduit de vestea 
decesului primarului Mihail Lari. 
Prima ipoteză a poliţiei este sui-
cidul, dar membrii familiei edilu-
lui găsit împuşcat în cap pe scări-
le casei nu cred că bărbatul putea 
să recurgă la un asemenea gest şi 
spun că sunt mai multe elemen-

te care ridică semne de întrebare. 
Feciorii primarului susţin că ni-
meni nu a auzit împuşcătura, iar 
glonţul care i-a răpit viaţa tatălui 
lor nu ar fi fost găsit. Totodată, 
membrii familiei declară că au 
încredere că organele de drept îi 
vor identifica pe cei care se fac vi-
novaţi de acest deces. 

Mihail Lari a fost înmormân-
tat ieri, 2 august, în prezenţa a 
sute de localnici care au venit să-
şi ia rămas bun de la primarul lor. 
Deşi se presupune că edilul s-a 
sinucis, caz în care înmormân-
tarea ar fi trebuit să aibă loc fără 
preot, Mihail Lari a fost, totuşi, 
condus pe ultimul drum de către 

preotul din localitate, care spune 
că familia a primit permisiunea 
Mitropoliei. 

ZdG a discutat cu soţia şi cu 
cei doi fii ai fostului primar de 
Sângera. Aceştia spun că Mihail 
Lari nu avea niciun motiv să se 
sinucidă. Ei nu exclud versiunea 
că tatăl lor ar fi fost împuşcat. 

Primarul de Sângera: 
Suicid sau crimă?
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Cine a urCat Cu dOdOn 
pe muntele sfânt?
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Şeful statului, Igor Dodon, a anun-
ţat duminică, 30 iulie, că pleacă din 
ţară pentru zece zile. „De pe data de 
1 august până pe data de 4 voi fi pe 
Sfântul Munte Athos, iar de pe data 
de 5 până pe 8, am să efectuez o vi-
zită în Iran pentru a participa la ce-
remonia de inaugurare a preşedin-
telui reales, Dr Hassan Rouhani…”, 
a anunţat Dodon.

sentinţă în dOsarul 
ChirinCiuC

Vineri, 4 august, după doar două şe-
dinţe de judecată integrale, judecă-
torul Sergiu Lazări de la Judecătoria 
Chişinău va pronunţa o sentinţă de 
condamnare în dosarul fostului minis-
tru al Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor, Iurie Chirinciuc, învinuit 
de trafic de influenţă şi abuz în servi-
ciu. Procuratura Anticorupţie a anun-
ţat anterior că fostul oficial a semnat 
cu procurorii un acord de recunoaşte-
re a vinovăţiei, urmând, astfel, să pri-
mească o pedeapsă mai blândă, asta 
deşi avocatul acestuia susţine că Iurie 
Chirinciuc pledează nevinovat. 
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