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„Lipsește un cadru
colectiv de control civic
asupra elitelor politice”
Interviu cu Petru NEGURĂ
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„EROII” (IN)JUSTIÞIEI
DIN DOSARUL BRAGUÞA

PREŢ 5 LEI

ANGAJAŢI INCOMOZI LA
PARCUL DE TROLEIBUZE NR. 3
Mai mulți angajați ai Parcului
de Troleibuze nr. 3 din Chișinău se
plâng că le sunt încălcate drepturile. Galina Harea a fost disponibilizată în urma unei dispute cu unul
dintre lucrători, deși are la întreținere patru copii, iar unul dintre ei
nu a atins încă vârsta de șapte ani.
Alt angajat, Andrei Perlog, a apelat
instanța de judecată pentru că a
fost lipsit de prima de 20% în urma
unor învinuiri neîntemeiate.
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ÎNCĂ UN DOSAR PE NUMELE
LUI CHIRTOACĂ: AR FI
PREJUDICIAT MUNICIPIUL
CU 66 MIL. DE LEI
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Un procuror cu o experiență
de patru ani, un judecător de
instrucție, ex-procuror, dar și
un avocat din oﬁciu care evită să discute despre felul în care
(nu) și-a apărat clientul, au făcut
(in)justiție în dosarul lui Andrei
Braguța, tânărul decedat în custodia statului, după ce a fost bătut.

Ivan Filimon, procurorul care a
gestionat dosarul penal deschis pe
numele lui Braguța, este acum în
concediu. Șeful său, însă, îi aprobă
decizia de a solicita arest în izolator pentru tânărul care nu a oprit
la solicitarea polițiștilor, iar ulterior i-a înjurat și l-a lovit pe unul
dintre ei, provocându-i „vătămare

corporală neînsemnată”.
Cu judecătorul Iurie Obadă,
care a admis demersul procurorului de a-l plasa pe Braguța în
arest, și el în concediu, ne-am întâlnit la vila sa cu două niveluri,
în apropiere de Chișinău. Acesta
pare convins că decizia luată de el
a fost una corectă. „M-am gândit

la securitatea lui”, justiﬁcă magistratul.
Avocatul Vladislav Nevreanschi, oferit gratuit de stat pentru
a-l apăra pe Andrei Braguța, a
refuzat să discute despre dosar,
spunând, eronat, că a lipsit de
la ședința de judecată în care lui
Braguța i-a fost aplicat arestul.

Primarul minicipiului Chișinău suspendat din funcție, ﬁind
cercetat penal în dosarul parcărilor cu plată din capitală, ﬁgurează drept bănuit într-o altă cauză
penală deschisă pe numele său.
În acest episod, Dorin Chirtoacă este acuzat că ar ﬁ prejudiciat
bugetul municipal cu peste 66 de
milioane de lei, după ce în loc să
execute hotărârile instanțelor de a
asigura cu spațiu locativ mai multe persoane și familiile acestora,
în ultimii șase ani ar ﬁ încheiat 81
de tranzacții de împăcare și ar ﬁ
achitat din banii municipali costul mediu al apartamentelor de
diferite dimensiuni, în funcție de
componența familiilor.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaþia
qr-code de pe
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio
despre corupție și drepturile omului.
În ﬁecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

