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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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Un cetăţean moldovean, con-
damnat în Italia la detenţie pe viaţă 
pentru omor şi vătămare intenţiona-
tă gravă, circulă liber prin R. Moldo-
va. Deşi crima a avut loc acum şase 
ani, asasinul a fugit din Italia şi acum 
se plimbă liber şi asta pentru că au-
torităţile R. Moldova nu îşi extrădea-
ză cetăţenii.

Cazul a ajuns în vizorul ZdG 
după ce în adresa redacţiei a fost 
remis un filmuleţ video în care doi 
tineri în vârstă de 19 ani au fost în-
juraţi şi agresaţi fizic pentru simplu 
motiv că .. aveau părul lung. Inciden-
tul a avut loc în luna iulie, la o ben-
zinărie din Călăraşi. Cei doi tineri au 
fost tunşi forţat de un grup de per-
soane necunoscute, care s-ar fi aflat 

sub influenţa băuturilor alcoolice. 
Printre suspecţii care i-au tuns 

forţat pe cei doi tineri se numără şi 
Sergiu Buruiană, care este condam-
nat pe viaţă în Italia. Informaţia a 
fost confirmată pentru ZdG de către 
şeful Centrului Cooperare Poliţie-
nească Internaţională, Viorel Tentiu.

Cetăţeanul moldovean a fost 
anunţat în căutare internaţională 
de către organele de drept ale Itali-
ei încă în octombrie 2012, după ce 
a participat la omorul unui tunisian 
într-o piaţă din oraşul Padova. Crima 
a avut loc în aprilie 2012, iar totul ar 
fi pornit de la un conflict dintre un 
grup de tunisieni şi un grup de cetă-
ţeni moldoveni, care s-ar fi aflat sub 
influenţa băuturilor alcoolice. Ulte-

rior, Buruiană a fugit din Italia şi în 
acest moment se află pe teritoriul R. 
Moldova, fiind în libertate.

La 12 octombrie 2012, din par-
tea Biroului Naţional Central (BNC) 

Interpol Roma a fost expediată că-
tre toate statele membre ale OIPC 
Interpol o solicitare de anunţare în 
căutare internaţională a cetăţea-
nului moldovean, cu scop de arest 
şi extrădare a acestuia. Solicitarea a 
fost remisă şi în adresa Ministeru-
lui Justiţiei, Procuraturii Generale şi 
Inspectoratului de Poliţie teritorial 
pentru întreprinderea acţiunilor de 
verificare şi localizare.

Potrivit şefului Centrului Coo-
perare Poliţienească Internaţiona-
lă, autorităţile de la Chişinău şi-au 
prezentat disponibilitatea de a re-
cepţiona dosarul penal şi sentinţa de 
condamnare pe numele lui Buruia-
nă pentru recunoaşterea vinovăţiei 
acestuia pe teritoriul R. Moldova.
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Interviu cu Cristian Lupşa, 
editor, fondator la Decât o Revistă

„mi-aş dOri să trăiesc 
într-O sOcietate în care 
Oamenii nu se tem atât 
de mult unii de alţii, 
nu se feresc unii de alţii, 
nu se discriminează”
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prOteste cu viOlenţe 
în rOmânia

Peste 100.000 de mii de români 
nemulţumiţi de guvernarea PSD-
ALDE au ieşit în stradă pe 10 au-
gust. Protestul, iniţiat de membri 
ai diasporei, cărora li s-au alăturat 
români din toată ţara, a fost marcat 
de violenţe între protestatari şi for-
ţele de ordine. 

etalOnul eticii la csm, 
un magistrat care a 
judecat tineri în cOmi-
sariate la 7 aprilie 2009

Anatolie Galben a fost ales, la mij-
locul lunii iulie, în funcţia de pre-
şedinte al Comisiei de Etică de pe 
lângă Consiliul Superior al Magis-
traturii (CSM). Galben, membru al 
CSM, promovat recent la Curtea de 
Apel Chişinău cu votul colegilor săi, 
a ajuns în atenţia opiniei publice în 
aprilie 2009, când a examinat în co-
misariatele de poliţie cele mai mul-
te demersuri de aplicare a arestului 
preventiv pe numele tinerilor care 
au protestat la 7 aprilie 2009.
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Condamnat la înChisoare 
pe viaţă în italia, liber şi implicat 
în activităţi ilegale în r. moldova
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