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în politicã

Orban, ales
preæedinte
al PNL
La Congresul
PNL de duminicã, Ludovic
Orban a fost
ales cu 3518
voturi

actualitate

A început
evaluarea
naåionalã

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Klaus Iohannis a fost primit
de Angela Merkel la Berlin

Sehr gut!
Sehr schön!
ÎN POLITICÃ

Înregistrãri audio ale unor æedinåe interne,
fãcute publice duminicã, confirmã cã æefa
DNA pune presiune pe procurori

Kovesi
cerea
producåie
la înhãåãri
ACTUALITATE

Absolvenåii
clasei a 8-a
au susåinut,
azi, proba la
limba æi literatura românã

bani & afaceri

Exces de
zel la ANAF
Inspectorii financiari au
controlat 208 service-uri
auto într-o zi. Amenzi æi
confiscãri: 1.224.938 lei

haltere

Hulpan
a urcat
pe podium

Au început
negocierile Brexit
Negociatorul-æef al Uniunii Europene privind Brexit-ul, Michel Barnier, a
lansat astãzi, la Bruxelles,
discuåiile cu Marea Britanie în legãturã cu ieæirea din blocul comunitar, în
prezenåa ministrului britanic însãrcinat cu acest
dosar, David Davis. „Astãzi lansãm negocierile
pentru retragerea ordonatã a Marii Britanii din
Uniunea Europeanã“, a declarat, pe un ton solemn,
Michel Barnier, dupã ce a dat mâna cu omologul
sãu britanic. Scopul acestei prime întâlniri este
„identificarea prioritãåilor æi programului de
întâlniri“, a adãugat el.

Coldea refuzã
audierea
Fostul prim-adjunct al SRI
Florian Coldea nu se va prezenta
mâine la audieri la Comisia parlamentarã de anchetã cu privire la
alegerile prezidenåiale din 2009.
El a transmis, astãzi, o scrisoare
în care precizeazã cã, pe 6 decembrie 2009, nu a luat cunoætinåã de
niciun fel de date, informaåii, respectiv fapte sau
împrejurãri referitoare la posibilitatea afectãrii
rezultatului scrutinului electoral sau cu privire la
alte aspecte care fac obiectul activitãåii comisiei.
Scrisoarea este structuratã pe douã pãråi: consideraåii generale æi consideraåii particulare. (Continuare în Politicã)

UDMR merge
cu majoritatea

Românca a luat medalia de bronz la CM
de la Tokyo

Preæedintele PSD Liviu Dragnea
a afirmat, la finalul unei întrevederi
cu liderii UDMR, cã a purtat o discuåie cu parlamentarii minoritãåii
maghiare despre situaåia politicã
actualã. „Am discutat foarte mult
despre componenta politicã“, a
spus Dragnea. La rândul sãu, preæedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat cã majoritatea parlamentarã are dreptul sã schimbe premierul, dacã asta doreæte. „Moåiunea de cenzurã
este instrumentul oricãrui Parlament de a controla, de a da jos Guvernul. Cei care au fost votaåi æi
deåin majoritatea trebuie sã aibã æi posibilitatea æi
dreptul de a schimba inclusiv premierul, dacã doresc“, a declarat Kelemen Hunor.

monden

„Ochii tãi“
Mellina lanseazã piesa
æi videoclipul
"Ochii tãi".
Versurile sunt
scrise de Nosfe si Mellina. Clipul a
fost filmat în Târnãveni

România a învins
Estonia în finala
micã de la CM

Bronz
pentru
sabrere
la Tbilisi
SPORT

Negocieri pentru
voturi la moåiunea
de cenzurã

Scandalul
înregistrãrilor audio
cu Kovesi

Coaliåia
merge
la sigur

PÎCCJ
a deschis
dosar penal
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La Republique en
Marche, 341 locuri

Macron are
majoritate
absolutã în
Parlament
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