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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.
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Vladimir Rusu, nepotul fostului pre-
mier, Vladimir Filat, susţine că de-
ciziile instanţelor de judecată prin 
care casa din Chişinău şi o parte din 
acţiunile „Kapital Invest Company” 
din Iaşi care, deşi sub sechestru, au 
trecut în proprietatea fostei soţii a 
lui Filat, ar fi ilegale...
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lupta pentru averea lui 
Filat. dezvăluirile şi acu-
zaţiile nepOtului FOstului 
premier
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Interviu cu Daniel DavID, 
prof. dr. univ., psiholog. România
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„Concentrarea puterii, 
care există şi în Moldova, 
te descurajează să te ex-
primi, să provoci puterea”

prOcurOrul din spatele 
unei cOnstrucţii cu scandal 
din centrul chişinăului

Familia procurorilor Ion şi Andrei 
Dulgheru, care a ajuns în atenţia 
opiniei publice după ce a ridicat 
un bloc cu 10 etaje în cartierul 
Malina Mică din Chişinău, inten-
ţionează să construiască un spaţiu 
comercial în centrul capitalei, spre 
nemulţumirea vecinilor din zonă. 
Noul imobil este planificat să fie 
înălţat pe rămăşiţele unui fost 
apartament la sol, cu suprafaţa de 
doar 26 metri pătraţi, adjudecat 
de părinţii celor doi procurori în 
urmă cu aproape trei ani şi demo-
lat ulterior. 
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Afacerea ascunsă a unei familii de 
şefi la stat şi casa donată de rude

vladimir rusu, nepotul fostului premier vladimir Filat, susţine 
că deciziile instanţelor de judecată prin care casa din chişinău şi 
o parte din acţiunile „Kapital invest company” din iaşi care, deşi 
sub sechestru, au trecut în proprietatea fostei soţii a lui Filat, ar 
fi ilegale, rusu argumentează prin faptul că partajarea averii foş-
tilor soţi Filat s-ar fi realizat încă în 2012. „imediat după divorţ, s-a 
făcut partajarea bunurilor, urmând ca dnei Filat să îi revină casa 
pe care o deţineau împreună la graniţa dintre Franţa şi elvetia, în-
scrisă pe numele unei rude a dnei Filat - casă cumpărată cu peste 
un milion de euro. tatăl meu (ion rusu, condamnat în dosarul ca-
ravita, n.r.) s-a ocupat de tranzacţia respectivă. de asemenea, în 
urma partajului, dna Filat a primit şi o sumă cash.   la fel, suma a 
fost dată personal de tatăl meu şi doar el ştie cât”, susţine rusu. 

Foto: facebook.com


