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Dosarele
lui Dragnea
Kovesi: acåiunile la purtãtor nu sunt o crimã perfectã

în politicã

A plãtit
cu funcåia
Premierul Mihai Tudose
l-a demis pe
Eugen Teodorovici din
funcåia de
consilier personal

prin lume

Preåul
corect al
Brexit

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Kovesi: nu cedãm în faåa mafiei

A început
controlul IJ
la DNA
STAT DE DREPT

Guvernul renunåã la impozitul pe cifra
de afaceri, aæa cum anunåase premierul
sãptãmâna trecutã la Bruxelles

Tudose
a tãiat
taxa
din zbor

ÎN POLITICÃ

Marea Britanie a recunoscut cã va
trebui sã plãteascã la ieæirea din UE

tenis

Al 8-lea
triumf
Tenismanul
elveåian Roger Federer
l-a învins în
finalã la Wimbledon pe
croatul Marin Cilic cu
6-3, 6-1, 6-4

monden

Revenire
Mãdãlin Ionescu a anunåat cã lucreazã la un nou
proiect de televiziune. Prezentatorul TV a spus cã
numele emisiunii este „Români de poveste“, dar
nu æi postul la care va
fi difuzatã

Niculescu
nu va juca
la Bucureæti
SPORT

Programul de Internship al Guvernului României, ediåia a V-a, a
debutat astãzi la Palatul Victoria, în
prezenåa premierului Mihai Tudose.
În perioada 17 iulie – 18 septembrie
a.c., programul va oferi tinerilor
stagiari oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administraåiei publice centrale. „Dacã cei de afarã sunt
#rezist, voi înãuntru fiåi #insist“, le-a recomndat
premierul Tudose tinerilor participanåi la programul
de Internship al Guvernului. Tudose æi-a început
discursul supãrat pe organizatori pentru cã au pus
la dispoziåie prea puåine locuri æi l-a încheiat ferm
la adresa noilor sãi subordonaåi: „Sã nu aud întrebãri gen «la ce orã plec acasã?»“.

CSM se abåine
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a rãspuns, vineri, solicitãrii Laurei Kodruåa Kovesi, procurorul-æef al DNA, referitor la prezenåa în comisia parlamentarã de
anchetã a alegerilor prezidenåiale
din 2009. CSM nu poate sã spunã
nimãnui dacã sã se ducã sau nu la
o audiere, conform preæedintelui CSM, Mariana
Ghena. Într-un interviu recent, Kovesi a refuzat sã
spunã dacã a fost acasã la Gabriel Oprea în noaptea
alegerilor din 2009. „Este o temã lansatã în spaåiul
public de un inculpat æi, între timp, a devenit o temã
de can-can, nu comentez can-can-uri“, a spus Kovesi.

Patron cu
fonduri UE

„Am spus
de la Bruxelles
cã am vãzut
simulãrile æi
am luat decizia
cã impozitul
pe cifra
de afaceri
nu se poate
implementa”

Românca
s-a accidentat
înaintea finalei de la
Wimbledon

Internship
la Guvern: #insist

Ministerul Dezvoltãrii a scos
în dezbatere publicã propunerile
de ghiduri ale solicitantului pentru Programul de susåinere a
antreprenoriatului pentru tineri
NEETs, în cadrul Programului Operaåional Capital Uman (POCU)
2014-2020. Pânã la 40.000 de euro
pot primi tinerii cu vârste între 16 æi 24 de ani care
nu sunt încadraåi în nicio formã de învãåãmânt æi
nici nu lucreazã, pentru a-æi deschide mici afaceri.
Cei care au urmat æcoala profesioalã sau liceul
tehnologic, chiar æi fãrã bacalaureat, ar urma sã
fie avantajaåi. Cele douã linii de finanåare însumeazã 60 de milioane de euro, din fonduri europene
æi de la bugetul de stat, æi ar urma sã fie valabile
în toatã åara.
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