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Casa care nu există
De ce s-au speriat
judecătorii
Opt judecători, dintre care cinci
de la Curtea Supremă de Justiţie
au depus, în ultima săptămână,
cereri de demisie din funcţie. Unul
dintre ei s-a răzgândit, astfel că
marţi, şase noiembrie, Consiliul
Superior al Magistraturii a acceptat demisiile a şapte magistraţi. Ar
putea urma şi alte plecări, inclusiv
din rândul angajaţilor instanţelor,
care susţin că, după reforma salarială, au fost informaţi că vor primi mai puţini bani.
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UNESCO lansează un
„Observator al jurnaliştilor asasinaţi”

În scurt timp, o căsuţă din str.
Codrilor 10A ar putea ar putea să
devină temelia unui imens proiect imobiliar, iar cei patru locatari, printre care un copil minor,
ar putea ajunge în stradă. O hotărâre privind evacuarea famili-

ei a fost deja adoptată de prima
instanţă la solicitarea foştilor şi
actualilor proprietari ai terenului
pe care este amplasat imobilul,
Automard-Service SRL şi Exfactor-Grup SRL. Aceştia invocă că
din punct de vedere juridic, lo-

cuinţa nu există şi nu a existat,
deoarece nu figurează în Registrul Bunurilor Imobile, respectiv familia se află ilegal pe teren
privat.
Între timp, autorităţile calin că
casa constituie o construcţie nea-

utorizată şi nu există acte care să
confirme că familia Frunza ar avea
vreun drept asupra acesteia.
În prezent, Svetlana Frunză
este vizată într-un dosar penal
pentru ocuparea fără drept a unui
imobil.

UNESCO ( Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură) a creat o bază de date
online privind etapa la care se află
anchetele judiciare efectuate în
cazurile tuturor jurnaliştilor sau
membrilor mass-media ucişi, înregistrate de UNESCO din 1993,
pe baza informaţiilor furnizate de
ţara în care a fost comisă crima,
relatează AFP.
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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.

