e

LUNI

20

martie

2017

Seria 4
Nr. 6748

(7330)

TITLURILE
EDIÅIEI

A Z I .ro

AZ I
http://www.

finanåe

Dragnea
vs Ætefan
Ministrul Finanåelor
se grãbeæte cu tãierea
cheltuielilor

actualitate

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Primire rece la Casa Albã

Trump
nu dã mâna
cu Merkel
PRIN LUME

Brexit intrã în linie dreaptã la
29 martie z Marea Britanie
cãtre Bãtrânul Continent:

Adio
æi n-am
cuvinte!
EUROPA

Monitorizare
de progres
La fiecare
10 zile, Guvernul va
evalua situaåia accesãrii
fondurilor
europene

politicã

Tensiuni
în ALDE
Cãlin Popescu
Tãriceanu: Constantin
se cere dat afarã

piaåa ætirilor

Record
mondial la
90 de ani

Buletin electronic,
la cerere
Noua carte electronicã de identitate va fi un document imposibil de
falsificat, a declarat astãzi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.
„Dorim ca prin aceastã abordare
sã uæurãm mult interacåiunea cu
autoritãåile“, a spus Carmen Dan,
într-o conferinåã de presã. Persoanele care, din diferite motive, nu vor dori eliberarea
unei cãråi electronice de identitate nu vor fi obligate
sã o deåinã, ele putând opta pentru una obiænuitã.
„Dorim ca, în continuare, cele douã tipuri de documente sã poatã fi eliberate æi pentru copiii sub 14
ani, la cererea pãrinåilor“, a arãtat ministrul, care a
precizat cã pentru copiii sub 12 ani nu se va solicita
amprentarea.

Bugetul Capitalei,
5 miliarde lei
Propunerea de buget al Primãriei Capitalei pentru anul 2017 a
intrat în dezbatere publicã. Este
vorba despre 5 miliarde lei, adicã
peste 1,1 miliarde de euro. Potrivit
documentului, municipalitatea vrea
sã aloce 55 milioane de lei pentru
biserici, cei mai mulåi îndreptându-se cãtre Catedrala Neamului – 15 milioane de lei.
La „transporturi“ vor merge 1,27 miliarde lei (282
milioane euro). Pentru „culturã, recreere, religie“
au fost alocate 877 milioane de lei (194 milioane
euro). Sãnãtatea are un buget de 435 milioane lei
(aproape 100 milioane de euro).

Prinåul Charles,
vizitã oficialã

Elena Pagu
din Piatra
Neamå a
câætigat
aurul la CM
de maræ

Preæedintele Klaus Iohannis îl
va primi, miercuri 29 martie, la Palatul Cotroceni pe prinåul Charles al
Marii Britanii, ocazie cu care va
oferi o recepåie în onoarea oaspetelui sãu a anunåat purtãtorul de cuvânt al Administraåiei Prezidenåiale,
Mãdãlina Dobrovolschi. Moætenitorul Coroanei Britanice efectueazã o vizitã oficialã
în România în perioada 29-31 martie. Este cea
de-a doua vizitã oficialã în România, din 1998 æi
pânã în prezent, însã prinåul Charles a venit de mai
multe ori în vizite private în România, deåinând în
åara noastrã mai multe proprietãåi, printre care æi o
casã la Viscri, în judeåul Braæov.
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