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7 luni rele
5.365 SC æi PFA au intrat
în insolvenåã în 2017

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Avertizare meteo pentru acest
week-end

Vara codurilor
de caniculã
æi vijelii
PIAÅA ÆTIRILOR

Întrunire de urgenåã la Bruxelles.
12 state UE sunt afectate

Ouã
otrãvite
au ajuns
æi la noi

ACTUALITATE

în culturã

SIMFEST la
Târgu Mureæ
Festival internaåional al televiziunilor æi
producãtorilor
independenåi,
14–20 august

social

Berzele
preferã
Timiæul
În România au fost înregistrate 8.000 de berze
albe æi 2.800 de cuiburi

fotbal

Dinamo
criticã
arbitrajul
Bucureætenii au fost
învinæi cu 1-0 dintr-un
penalty discutabil

Împreunã

Turneul
Campioanelor e
tot mai departe

Kerber
nu leagã
douã
victorii
SPORT

La manifestãrile comemorative organizate astãzi la Târgu Ocna, consilierul de stat Constantin
Ionescu a prezentat mesajul preæedintelui Klaus Iohannis care aratã cã „la 100 de ani de la bãtãlia
de la Oituz, în numele Statului
Român, a cãrui existenåã a fost
salvatã de Armata Românã în luptele de la Coæna
æi Cireæoaia dau cea mai înaltã cinstire eroilor ceæi dorm somnul de veci pe aceste meleaguri“. El
a adãugat cã „eroii de la Oituz æi Marea Unire nu
pot fi onoraåi mai bine decât prin desãvâræirea
proiectului ce a animat toate generaåiile începând
cu 1848: construirea unei Românii unite, o åarã a
instituåiilor moderne, a drepturilor æi a legii egale
pentru toåi“.

Ancheta bate
pasul pe loc
Preæedintele Comisiei de anchetã
privind alegerile prezidenåiale din
2009, Oana Florea, a anunåat, joi, la
Parlament, cã raportul final al comisiei va cuprinde æi propuneri de
modificare a legislaåiei, astfel încât
un astfel de for sã aibã pârghiile
legale necesare pentru a-æi atinge
obiectivul. Parlamentarii au în vedere inclusiv
instituirea de sancåiuni pentru cei care refuzã sã
vinã la audieri. „Acum am invitat æi ce am obåinut?
Nimic. Avem vreo informaåie la momentul acesta?
Nu. Trebuie sã instituim un mecanism. Dacã nu
putem sã ne facem treaba æi suntem împiedicaåi, mai
bine nu mai facem comisie de anchetã“, a conchis
preæedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea.

A început
mini-vacanåa

monden
Fosta prezentatoare tv Iulia
Vântur s-a
mutat la Abu
Dhabi, urmându-l pe Salman Khan. Actorul indian
va filma în Emirate pânã în
septembrie, iar Iulia nu s-a
îndurat sã-l lase singur

Oituz – 100

ANSVA: o tonã de gãlbenuæ de ou lichid, contaminat
cu Fipronil, a fost incineratã în judeåul Timiæ
Situaåia la Institutul
Cantacuzino

Vaccinuri
peste
trei
ani
ACTUALITATE

Mini-vacanåa de Sfânta Maria a
început dis de dimineaåã când circulaåia pe sensul spre litoral al autostrãzii A2 Bucureæti-Constanåa a devenit
deosebit de intensã. Poliåiætii îi sfãtuiesc pe æoferii care circulã pe acest
traseu sã nu execute manevre periculoase æi sã mãreascã distanåa de
siguranåã faåã de autoturismele din faåã. Æoferii sunt
sfãtuiåi, totodatã, sã achite tariful de trecere pentru
podurile peste Dunãre la benzinãrii sau prin sms la
numãrul 7577. De asemenea, traficul pe DN1 Ploieæti-Braæov, pe sensul de urcare spre munte, este
deja îngreunat la Comarnic æi între Sinaia æi Azuga.
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Proiect de lege
al Ministerului
de Interne

Inflaåia
a crescut
la 1,4 %
în iulie

Big
Brother în
Ungaria
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