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Pentru ce tot dã
din coate Isar
Soåul Alinei Gorghiu se agitã de
mai multã vreme, în speranåa cã
prinde o funcåie cât mai înaltã. Înainte ca PNL sã piardã lamentabil
alegerile, Isar pusese tunurile pe
Mugur Isãrescu, cu speranåa cã-l va
da jos æi-i va lua locul. Dupã alegeri,
ofensiva anti-BNR a lui Isar s-a mai
temperat, dar obiectivul a rãmas acelaæi. Acum,
soåul Alinei Gorghiu vizeazã un loc în Consiliul de
Administraåie al CEC Bank, unde ar vrea sã parcheze
æi preæedintele Autoritãåii de Supraveghere Financiarã (ASF), Miæu Negriåoiu. În prezent, preæedintele CA al CEC este Radu Gheåea, aflat în
funcåie din 2007, care este unul dintre cei mai
bine plãtiåi manageri la stat, cu un venit lunar de
circa 21.000 de euro. Conform legii, membrii CA
ai CEC vor beneficia de salarii nete cuprinse între
3.000 æi 8.000 de euro, plus bonusuri.

Justiåia æi
Zdreanåa generalã
Traian Bãsescu a declarat cã
procurorul-zdreanåã Mircea Negulescu n-ar putea avea comportamentul scandalos care a ajuns
în spaåiul public fãrã a se æti susåinut de Laura Codruåa Kovesi.
„Dacã inspecåia judiciarã îæi face
treaba cu toate înregistrãrile (difuzate de mai multe televiziuni), acest procuror
nu poate rãmâne în sistem. Nu ætiu cât de bun
profesionist e, dar imoral e cu siguranåã. În mod
categoric e bine sprijinit acest Negulescu, poate
doar de doamna Kovesi“, a spus Bãsescu la
România TV. El a continuat, apoi, sã critice stilul
de lucru al instituåiilor de foråã.

Se face luminã
Controversata
Ordonanåã
13/2017, abrogatã prin OUG
14/2017, ar urma sã îæi încheie
luni parcursul legislativ în Senat,
unde se va vota o lege de respingere a acesteia. Legea de respingere a OUG 13 va fi trimisã apoi
la Camera Deputaåilor, camerã decizionalã. În ceea ce priveæte OUG 14/2017 de
abrogare a OUG 13, legea de aprobare intrã în
dezbatere la Comisia Juridicã din Camera Deputaåilor tot luni, la ora 15.00, æi cel mai probabil va
fi votatã de plenul Camerei Deputaåilor maråi
dupã-amiazã.
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Colaborare
Akcent lanseazã piesa
„Gold”, în colaborare cu
Amira, melodie care combinã elemente
moderne de trap cu ritmurile orientale
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