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în politicã

Audiat
în plen, nu
în comisie
Propunerea
audierii lui Liviu Dragnea
în legãturã cu
acuzaåiile aduse SPP, a fost
respinsã azi, de Comisia
de Apãrare din Senat, urmând ca într-o æedinåã comunã cu membrii comisiei
similare din Camera Deputaåilor sã se decidã audierea liderului PSD sau
constituirea unei comisii
speciale ori de anchetã

piaåa ætirilor

Cod galben
de ninsori
20 de judeåe intrã, din
aceastã searã, sub Cod
galben de ninsori abundente æi viscol iar în restul regiunilor se vor semnala precipitaåii æi intensificãri ale vântului pânã joi
searã, potrivit ANM

prin lume

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Institutul Naåional de Sãnãtate Publicã (INSP) anunåã cã numãrul total
de decese a ajuns la 26 de la începutul sezonului rece

Încã 4 decese
din cauza
gripei
SOCIAL

Legea CSM este paråial neconstituåionalã.
Judecãtorii CCR au luat cea de-a treia
decizie a tot atâtea sesizãri depuse de
PNL æi de ÎCCJ pe pachetul legilor justiåiei

Cinci
obiecåii
au fost
admise

STAT DE DREPT

Secetã
istoricã

Deputaåii
se coreleazã
cu senatorii
Camera Deputaåilor îæi schimbã programul de lucru, astfel
încât vor fi æedinåe în plen luni æi
miercuri, iar maråi æi joi - activitate în comisiile permanente.
„Miercuri vom avea plen cu vot
final, iar maråi vor fi comisii,
pentru ca sã ne corelãm cu Senatul, aæa au æi ei. Deocamdatã aæa va fi”, a precizat
secretarul Camerei Georgian Pop dupã æedinåa
Biroului permanent. În prezent, Camera Deputaåilor are æedinåe în plen în zilele de luni æi maråi,
cu vot final.

Toader vine mai
repede acasã
Ministrul Justiåiei, Tudorel
Toader, a confirmat, astãzi, cã va
reveni în åarã mai devreme decât
era programat, iar joi va participa
la æedinåa de Guvern. Ministrul
Justiåiei se aflã într-o vizitã oficialã în Japonia ce ar trebui sã se
termine la finalul acestei sãptãmâni. Luni, premierul Viorica Dãncilã a anunåat cã îi va cere ministrului Justiåiei, Tudorel Toader, sã se întoarcã mai repede în åarã, pentru a se
lãmuri informaåiile recent apãrute în spaåiul public
legate de DNA.

Deficit la
trandafiri

Autoritãåile din
Africa de Sud
au decretat,
azi, stare de
catastrofã naturalã în åarã
din cauza secetei care
afecteazã de mai multe
luni Cape Town

În primele 11 luni ale anului
trecut, România a importat trandafiri în valoare de 16,68 milioane de euro æi a exportat trandafiri
în valoare de 13,91 milioane de
euro, conform Eurostat. În cazul
Uniunii Europene, în primele
zece luni din 2017, exporturile de
trandafiri ale statelor membre cãtre åãrile din
afara UE s-au cifrat la 62 milioane de euro, iar
importurile din afara UE la 624 milioane de euro.
Olanda este principalul exportator de trandafiri în
UE, cu 43 de milioane de euro, în primele zece
luni ale lui 2017, controlând 70% din totalul exporturilor UE, urmatã de Lituania (7 milioane de euro;
11%), Germania (peste 5 milioane de euro; 8%)
æi Letonia (sub 5 milioane de euro; 7%).

actualitate

Traseu
închis
În munåii
Fãgãraæ se
pot produce
în orice moment cãderi
de pietre

Românca este
în turul 2 la Doha,
dupã ce s-a
impus în 3 seturi

Niculescu,
victorie la
Æarapova
SPORT

6,464 mld euro în
perioada ianuarie –
decembrie 2017

Deficitul
extern
s-a majorat
ECONOMIE

O broscuåã
încearcã
de 10 ani, sã-æi
salveze specia

Romeo
îæi cautã
perechea
MAGAZIN

Trebuie sã fie la
æedinåã pentru a fi
instalat în funcåie

Parlamentul
catalan vrea
garanåii de
la CEDO
PRIN LUME
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