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„Judecătorii trebuie
să fie independenţi şi
să nu ia instrucţiuni de
la politicieni sau de la
oameni bogaţi”
Interviu cu Thomas Hammarberg,
expert ONU

săptămânal independent de investigaţii
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Acuzaţiile şi dezvăluirile singurului
poliţist condamnat la închisoare
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„Heroina” justiţiei

Denunţătorul din
dosarul lui Iurie Roşca

Dosarul penal în care figurează Iurie
Roşca, fost deputat şi vicepremier
pe problemele combaterii corupţiei
din perioada comunistă, va fi trimis
în judecată. Deşi Procuratura Anticorupţie a refuzat să ofere detalii
despre cauza penală aflată în gestiune, Roşca menţionează că persoana care l-a denunţat este omul de
afaceri Alexei Damaschin.
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Violenţa în şcoli –
contestată, dar „netratată”
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Curtea Supremă de Justiţie a
pus punct în dosarul „Heroina”
după ce l-a cercetat timp de 10 ani.
În toată această perioadă, dosarul
a fost examinat în şapte instanţe,
care au reuşit performanţa să pronunţe nu mai puţin de şase hotărâri diferite, prin care inculpaţii

ba au fost achitaţi, ba condamnaţi.
Într-un final, patru din cei şase au
fost condamnaţi definitiv şi irevocabil, doar că niciunul dintre
ei nu se află după gratii, părăsind
anterior teritoriul R. Moldova. În
timp ce un fost poliţist anchetat
şi achitat în acest dosar a ajuns

vicedirector al Căilor Ferate ale
Moldovei, Corneliu Savca, fostul
şef al Direcţiei Misiuni Speciale
din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, care s-a ales cu cea mai
dură pedeapsă, precizează într-o
intervenţie pentru ZdG că „decizia este una criminală”. „Care-i

logica? Eu, şeful DMS, am trimis
subalternii mei ca să descopere o
infracţiune la care eu sunt organizator şi membru activ al grupării?
Nu este logică această decizie”,
acuză Savca, pe când autorităţile
au iniţiat procedurile pentru a-l
anunţa în căutare.

Un studiu realizat de UNICEF, pe
categoria de vârstă 2-14 ani, arată
că 7 din 10 copii sunt disciplinaţi
violent, iar circa 60% dintre aceştia
sunt supuşi agresiunii psihologice.
Asta denotă că agresiunea psihologică este mai des întâlnită decât cea
fizică. În ţara noastră deseori violenţa psihologică este acceptată ca
o metodă constructivă de educare,
iar oamenii nici nu conştientizează
formele de abuz emoţional şi consecinţele acestuia asupra dezvoltării psihologice.
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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.

