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„Toţi se vor generali şi
nimeni nu se vrea soldat”
Interviu cu Gheorghe Furdui,
avocat, preşedintele Asociaţiei
„Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei”
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Crimele de la Durleşti şi Ialoveni:
Un dosar cu şase morţi şi opt atacuri
cu o armă de vânătoare
Statul împotriva
judecătorilor şi procurorilor responsabili de
condamnarea la CtEDO
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La 31 ianuarie 2018, Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile
Omului” a făcut publice numele persoanelor responsabile de
condamnarea R. Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile
Omului (CtEDO) în 2017. Potrivit
Asociaţiei, „scopul publicării listei
e de a spori responsabilitatea autorităţilor publice şi transparenţa
în actul decizional”.
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Igor Dodon şi-a decorat
prietenii cu distincţii de stat

Foto: Ziarul de Gardă

Autorul dublelor asasinate de
la Durleşti şi Ialoveni, din 2010 şi
2011, ar fi fost implicat în alte şase
infracţiuni, produse în anii 20072011. În urma unor atacuri armate,
toate comise cu o armă de vânătoare, şase persoane au decedat,
iar altele au fost rănite, scăpând cu
viaţă. Toate aceste atacuri au avut
loc într-un perimetru restrâns din

preajma localităţilor Durleşti şi Ialoveni. Această ipoteză e anchetată
de un grup de poliţişti şi procurori
care, după şase ani şi jumătate de
la înregistrarea ultimei infracţiuni
din această serie, continuă să-l caute pe atacator. „Da, a trecut mai
mult timp, dar şi noi am devenit
mai buni”, susţine Denis Rotaru,
procuror de caz, care este sigur că,

într-un final, autorul crimelor va fi
descoperit.
În iulie 2007, într-o plantaţie
de viţă de vie din Durleşti, mun.
Chişinău, un bărbat este împuşcat
mortal, iar altul - rănit cu o armă
de vânătoare. La scurt timp, de crima respectivă era acuzat Andrei
Crăciun, care locuia în zonă, condamnat ulterior la 21 de ani de în-

chisoare. În 2012, Curtea Supremă
de Justiţie (CSJ) a trimis dosarul
acestuia la rejudecare, pentru că
nu existau probe care să-l încrimineze. În 2013, Curtea de Apel (CA)
Chişinău l-a achitat pe Crăciun, iar
în 2017, acesta a fost despăgubit de
stat cu 1,5 milioane de lei pentru
că a stat cinci ani în detenţie fără
să-i fie demonstrată vina.

La 2 februarie, curent, şeful statului, Igor Dodon, a semnat un nou
Decret privind conferirea unor
înalte distincţii de stat, recunoscând astfel „meritele unor personalităţi marcante care contribuie
la dezvoltarea şi consolidarea statalităţii R. Moldova şi la sporirea
prestigiului acesteia pe plan internaţional”, se spune într-un comunicat de presă emis de Preşedinţie.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaţia
qr-code de pe
telefonul tău mobil

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio
despre corupţie şi drepturile omului.
În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

