Nimeni și nimic nu-l mai salvează. Mazăre urmează să fie adus cu
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Categorie: Actualitate Publicat: Duminică, 19 Mai 2019 22:16 Scris de Alina Mirea
Accesări: 721
Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare, urmează fie adus,
luni, în România, sub escorta Poliției, după ce autoritățile din Madagascar au admis
solicitarea de extrădare din partea țării noastre, potrivit Poliției Române.

După ce, pe 14 mai, autoritățile din Madagascar au admis cererea de extrădare înaintată de
Ministerul Justiției din România în ceea ce-l privește pe fostul primar al Constanței, Radu
Mazăre, Poliția Română a început procedurile pentru aducerea acestuia în țară și a trimis o
escortă, formată din polițiști români, pentru a-l prelua pe fostul edil și a-l aduce pe teritoriul
României, ca să-și ispășească pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare.
Surse judiciare au declarat că fostul primar al Constanței va sosi pe Aeroportul Henri Coandă
București, luni seară, la ora 20.10, fiind posibil ca aeronava cu care vine Radu Mazăre să aibă
escală la Paris. Potrivit procedurilor, după ce este adus în țară, fostul primar trebuie încarcerat
și apoi plasat în perioada de carantină de 21 zile.
Fratele fostului edil, Mihai Mazăre, a lăsat însă de înțeles că decizia extrădării nu a fost luată
legal pentru că nu a fost dată de un judecător din Madagascar. Radu Mazăre este plecat în
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Madagascar de mai bine de un an, iar acolo a făcut demersuri, potrivit avocaților săi, pentru a
obține azil.
Fostul primar al Constanței a fost dat în urmărire internațională după ce, pe 8 februarie 2019,
magistrații Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat definitiv la nouă ani închisoare în
dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. Imediat,
autorităţile române, prin Interpol, au emis un mandat de căutare a acestuia, iar pe 8 mai, Radu
Mazăre a fost reținut de autoritățile din Madagascar, el aflându-se cu iubita sa. Ulterior, el a fost
arestat pentru 6 zile.
Pe 13 mai, ministrul interimar al Justiţiei anunța că a fost predat autorităţilor din Madagascar
dosarul pentru extrădarea fostului primar al municipiului Constanţa, iar, cinci zile mai târziu, tot
Ana Birchall transmitea că autorităţile din Madagascar au aprobat extrădarea fostului edil și că,
astfel, demersurile care țineau de Ministerul Justiției român fuseseră încheiate.
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