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S-a stins din viață interpretul de muzică ușoară Iurie Sadovnic. Poliția oferă detalii despre
moartea artistului și anunță că a inițiat un proces penal

de Redacţia ZdG 07 iunie 2021 | 16:42

Interpretul de muzică ușoară, Iurie Sadovnic, deținător al „Ordinului

Republicii”, s-a stins din viață luni, 7 iunie, la vârsta de 69 de ani. Potrivit

poliției, interpretul s-ar � împușcat în cap cu o armă pe care o deținea legal. Pe

acest caz oamenii legii au inițiat un proces penal.

Potrivit poliției, Iurie Sadovnic a fost găsit fără su�are în apartamentul său de

la Botanica de către soția lui. Oamenii legii susțin că interpretul de muzică

ușoară a lăsat un bilețel de adio în care a scris că „are prea multe boli și nu vrea

să �e nimănui povară”.
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„Polițiștii au stabilit că apelul a fost făcut de către soția

interpretului. În cadrul investigațiilor polițiștii au stabilt

că barbatul în vârstă de 69 de ani și-a aplicat o plagă prin

împușcătură în regiunea capului, aceasta �ind fatală.

Soția lui a comunicat că bărbatul a rămas de unul singur

acasa, iar când ea s-a intors acasă l-a gasit decedat. Arma

era deținută legal de către barbat. Pe caz a fost inițiat un

proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”,

menționează reprezentanții Poliției Capitalei.

În 2015, președintele R. Moldova de atunci, Nicolae Timofti, a semnat un decret

prin care i-a acordat „Ordinul Republicii” interpretului de muzică ușoară, Iurie

Sadovnic.

Iurie Sadovnic s-a născut la 14 decembrie 1951, Jura, raionul Rîbnița, este un

muzician și cântăreț de muzică ușoară și folk. Este bine-cunoscut pentru stilul său

de interpretare în care se pune accentul pe chitară. A activat ca solist al formațiilor

vocal-instrumentale „Haiducii din Susleni”, formația „Haiducii” de la Institutul de

Arte (1968—1973), formația „Sonor” (1973—1976), formația de jazz din Nikolaev (în

perioada serviciului militar, 1970—1972), „Contemporanul” (1977-1978) și „Bucuria”

(1979-1982) ale Filarmonicii din Chișinău. În 1983 a fondat formația „Legenda”, care a

activat până în 1993. A fost distins cu titlul de Artist emerit al Republicii Moldova

(1984), cu Ordinul “Meritul Civic” (1993), cu medalia „Mihai Eminescu” (2000 și cu

titlul de Artist al Poporului al Republicii Moldova (2011). În 1999, a lansat volumul de

poezie „Am să plec în Codru verde”.

Anterior, într-un interviu pentru , Iurie Sadovnic a vorbit despreZiarul de Gardă

muzică, artiști și probleme cu care se confruntă aceștia.

Interviu cu Iurie Sadovnic
Iurie Sadovnic cântă în transportul public
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Cat traim pe-acest pamant - Iurie Sadovnic si L. Chiriac (Moldova - Patria mea)

Dragă O, Tee - Iurie Sadovnic

Oglinda clipelor - Ca doi copii - Anastasia Lazariuc și Iurie Sadovnic
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FORMULAR ›

ȘTIRI POPULARE

Abonează-te pentru
a � la curent cu
toate noutățile!

Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din
Republica Moldova. Abonează-te și tu!

ABONEAZĂ-TE

ȘTIRI IMPORTANTE

VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre

un sfert de secol din viața sa

IMPORTANTE

După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani
„a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul a�rmă c…

CEC: Pentru alegerile parlamentare au fost constituite 2 142 de secții de votare
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#JUSTIȚIE #VLADIMIR PLAHOTNIUC #SOCIALIȘTI #ALEGERI PARLAMENTARE 2019 #CORONAVIRUS

IMPORTANTE

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent au fost constituite, în total, 2 142 de
secții de votare. Dintre acestea, 139 de secții de votare au f…

Secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, despre secțiile de votare din străinătate: „nu ni s-au creat condiții

ca să putem asigura o majorare efectivă”

IMPORTANTE

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, care a propus, ca în străinătate, la alegerile parlamentare, să �e deschise 139 de
secții a declarat luni, 7 iunie, după ședința CEC, despre faptul c…

Avertismentul SIS în legătură cu decizia CEC asupra deschiderii a trei secții de vot la Corjova și Bender:

„Creează circumstanțe pentru fraudarea scrutinului la aceste secții de votare”

IMPORTANTE

Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au emis luni o notă prin care atenționează asupra unor riscuri la adresa securității naționale
în contextul deschiderii a trei secții de vot, una – î…

VIDEO/ Incendiu puternic în sectorul Ciocana al Capitalei. Un depozit de motorină, cuprins de �ăcări.

Mai multe echipaje de intervenție a pompierilor, la fața locului

IMPORTANTE

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 7 iunie, la un depozit de motorină de pe strada Vadul lui Vodă 100 din Capitală. Potrivit reprezentanților
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), șase e…

FOTO/ Fost primar interimar al Capitalei, la protestul de la CEC unde oamenii cer mai multe secții de

votare în diasporă: „Mama mea este în Germania, ea nu a reușit să voteze la prezidențiale. Unii membri

numiți pe criterii politice au făcut ce le-au ordonat socialiștii, din frică”. Reacția PSRM

POLITIC

La protestul organizat în fața Comisiei Electorale Centrale (CEC) față de decizia CEC cu privire la numărul secțiilor de votare care urmează să �e
deschise în străinătate la alegerile parlamentare anticipate d…
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lcarea
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condamnat în „secret”

Usatîi susține că a fost

dat în…

Dodon spune că va

propune un mecanism…

Cei trei minori învinuiți

că și-au violat…

Procuratura a inițiat un

proces penal în…

Detalii din decizia prin

care Șor a…

DOC/ Răspunsul

Procuraturii la

solicitarea de

sancționare…
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