
Cinci magistrate și procurora 
din „dosarul judecătorilor” s-au 
ales cu mandate de arestare. La 24 
octombrie, judecătorii Andrei Ni-
culcea și Vitalie Budeci de la sediul 
Buiucani al Judecătoriei Chișinău 
au examinat și admis parțial de-
mersurile procurorilor. Nicio 
reținută pe dosar nu s-a prezentat 

în fața instanței, iar avocații aces-
tora au fost modești în declarații.

Cele trei magistrate de la Cur-
tea de Apel Chișinău s-au ales cu 
măsuri preventive diferite. Andrei 
Niculcea a emis un mandat de ares-
tare pentru 30 de zile în izolatorul 
CNA pentru Liubovi Brînza. Lud-
mila Ouș a fost plasată în arest la 

domiciliu pentru aceeași perioadă. 
În arest la domiciliu pentru 30 de 
zile se va afla și cea de-a treia ma-
gistrată de la CA Chișinău, Galina 
Moscalciuc. Încheierea în privința 
acesteia a fost citită de judecătorul 
Vitalie Budeci.

Cele două judecătoare de la 
Judecătoria Chișinău reținute pe 

dosar, Svetlana Tizu și Victoria 
Hadârcă au fost plasate în detenție 
pentru 20 de zile în izolatorul CNA.

Procurora vizată în dosarul de 
corupție, Vera Chiranda, a fost pla-
sată în arest la domiciliu pentru 30 
de zile.

Părțile pot ataca încheierile în 
instanța ierarhic superioară.
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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 complet de admisibilitate din 
cadrul Colegiului Disciplinar de pe 
lângă Consiliul Superior al Magis-
traturii a respins sesizarea depu-
să de o familie din Chișinău care 
a demonstrat anterior, cu probe 
audio și video, relația de rudenie 
dintre un avocat și un judecător de 
la Curtea de Apel Chișinău. 
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Interviu cu avocatul 
Victor Munteanu

refOrmele despre 
care guvernul tace:
răspunsul cOmisiei 
eurOpene şi al autO-
rităţilOr de la 
chişinău

În timp ce Comisia Europeană își 
exprimă îngrijorările în raport cu 
situația din R. Moldova, Guvernul 
de la Chișinău nu prezintă publi-
cului aceste preocupări ale euro-
penilor și furnizează informații 
care au drept scop doar șlefuirea 
imaginii autorităților.

cum (nu) a examinat 
csm relaţia ascunsă 
dintre un avOcat şi 
un judecătOr

Mandate de arest de la 
judecători pentru judecători


