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în politicã

Demisii
în PSD
Ovidiu Iane
(foto) æi Adrian
Dobre æi-au
dat demisiile
din funcåiile pe
care le aveau
în PSD, iar deputatul
Cãtãlin Rãdulescu a
rãmas fãrã sprijin politic

prin lume

Olanda cere
armistiåiu
Consiliul de securitate al
Naåiunilor Unite trebuie
sã punã presiune pentru
a convinge pãråile
angajate în conflictul din
Siria sã ajungã la un
armistiåiu, a declarat
ministrul olandez de
Externe, Stef Blok

stat de drept

Cu actele
în ghiozdan
Fostul deputat
PSD Vlad
Cosma a fost
audiat, astãzi,
la Parchetul
General

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Social–democraåii vor sã aducã în luna mai la Bucureæti un milion de
persoane, conform unei decizii luate azi în CEx

Miting pe tema
familiei
tradiåionale
ÎN POLITICÃ

Preæedintele Klaus Iohannis a
anunåat cã avizul CSM nu poate fi
ignorat æi nu o revocã din funcåie
pe æefa DNA, Laura Codruåa Kovesi

Ministrul
Justiåiei
va sesiza
CCR
STAT DE DREPT

Rata æomajului
a scãzut cu 0,05%
Potrivit Agenåiei Naåionale pentru Ocuparea Foråei de Muncã, rata æomajului
a fost, la 28 februarie 2018,
de 3,94%, în scãdere cu
0,05% faåã de ianuarie, æi cu 0,80% mai micã în
comparatie cu februarie 2017. Faåã de ianuarie, în
februarie 2018, rata æomajului în rândul bãrbaåilor
a scãzut la 4,19%, de la 4,24%, iar rata æomajului,
în rândul femeilor s-a diminuat de la 3,70%, la
3,64%. La 28 februarie, 98.481 de æomeri proveneau
din mediul urban æi 245.918 din mediul rural. Cei mai
mulåi æomeri aveau între 40 æi 49 de ani (103.433),
la polul opus aflându-se persoanele între 25–29
de ani (22.434).

Audiaåi în dosarul
lui Tãriceanu
Înalta Curte de Casaåie
æi Justiåie a stabilit, astãzi, ca
ultimul termen în dosarul
în care preæedintele Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu, este judecat pentru mãrturie mincinoasã æi
favorizarea infractorului sã se desfãæoare pe data
de 8 mai, potrivit Agerpres. La termenul de astãzi
al procesului, judecãtorii i-au audiat în calitate de
martori pe Paul Al României æi pe soåia acestuia,
Lia A României. Paul Al României le-a spus judecãtorilor cã poate sã vorbeascã „jumãtate în englezã, jumãtate în românã”, deoarece el înåelege
cam 90% din limba românã.

Maior, din nou
la Comisia SRI

actualitate

A murit
Nicolae
Mischie

Comisia de control al SRI i-a
transmis, astãzi, fostului director
al Serviciului Român de Informaåii, George Maior, invitaåia la audieri, potrivit Mediafax. Forul legislativ a trimis æi o solicitare cãtre SRI pentru a cere clarificãri
despre protocolul SRI-ANI. Audierea nu va avea loc pe parcursul acestei sãptãmâni. Joia trecutã, Comisia l-a audiat pe fostul æef
al ANI, Horia Georgescu, din cauza discrepanåelor între declaraåiile anterioare ale acestuia æi cele
ale lui George Maior. Numele lui Maior a fost invocat repetat de cei audiaåi în Comisia de Control al
SRI cu privire la faptul cã acesta avea cunoætinåã
de implicarea în toate structurile ale serviciului.

Fostul deputat Nicolae
Mischie, a
murit la vârsta de 73 de
ani, la spitalul
Elias din Capitalã. Surse
medicale au precizat
cã decesul a survenit în
urma unei infecåii, Mischie fiind internat de mai
mult timp æi având æi
afecåiuni neurologice

Plângere penalã
împotriva lui Maior,
Kovesi æi Coldea

Aproximativ 50 de
persoane au ieæit
în curtea spitalului

Obreja cere
Meci de
DIICOT sã
galã la Cluj ia mãsurile
pe 16 iunie
legale

Proteste
æi la
„Bagdasar
Arseni”

Generaåia de Aur
va întâlni
legendele
Barcelonei
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ACTUALITATE

Amânarea obåinerii
accesului se
datoreazã atacului
asupra Siriei

Misiunea
OPCW mai
aæteaptã
PRIN LUME
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