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stat de drept

Imunitate
sporitã
Senatul a
adoptat douã
proiecte legislative de modificare a Legii
privind organizarea æi funcåionarea
CCR. Printre altele, judecãtorii pot fi reåinuåi,
arestaåi sau percheziåionaåi doar cu încuviinåarea
plenului Curåii

prin åarã

22 staåii de
încãrcare
a maæinilor
Deåinãtorii de
maæini electrice din municipiul Suceava pot folosi, de azi,
gratuit, reåeaua publicã
de E-staåii pentru încãrcarea acestora. În municipiu existã 22 de staåii
de încãrcare

actualitate

Premier
nou, funcåie
nouã

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Atenåionare de cod galben
de ninsori în 14 judeåe din åarã

Circulaåie
în condiåii
de iarnã

PRIN ÅARÃ

Surprizã în CExN al PSD de astãzi:
preæedintele partidului vrea redefinirea
æi relansarea programului de guvernare
æi un vot de reconfirmare în funcåie

Dragnea
anunåã
Congres
în martie

Expediåii de Cartea
Recordurilor
Elevii Æcolii Generale „Bernady Gyorgy” din Târgu Mureæ l-au
întâlnit, azi, în cadrul acåiunii „Azi
sunt profu' tãu de sport!” pe fostul
campion european la atletism, navigator æi alpinist, Szekeres Gero,
potrivit Agerpres. În vârstã de 75
de ani, Gero, la bazã inginer constructor æi doctor în ætiinåe tehnice, a participat la
proiectarea unor mari complexuri sportive din åarã,
precum æi la restaurarea unora dintre cele mai importante cetãåi medievale. Este multiplu campion
naåional æi recordman la 200 m plat æi campion
european în Cehia, în 1985. A jucat æi rugby æi a
fost æi navigator sportiv æi alpinist.

ÎN POLITICÃ

Gicã Popescu
a fost numit
consilier onorific al premierului, deoarece
nu vrea sã fie
plãtit din bani publici

Românii mãnâncã
tot multã ciocolatã
Consumul de ciocolatã a
urcat semnificativ pe fondul
creæterii puterii de cumpãrare
a românilor, astfel cã piaåa
de profil va atinge, în acest
an, un nivel istoric, ce ar putea depãæi 5 miliarde de
lei (aproximativ un miliard de euro), conform unui
studiu KeysFin. Afacerile din piaåa de ciocolatã au
atins, în 2016, 4,5 miliarde de lei, iar datele preliminarii privind evoluåia din 2017 indicã un avans
de peste 20%. Potrivit KeysFin, care a analizat
evoluåia pieåei din 2012 pânã în prezent, principalul indicator care susåine dinamica sectorului îl
reprezintã profitabilitatea pieåei.

Petrolier avariat,
adus la reparaåii
Un moto-tanc petrolier ce
avea sala motoarelor inundatã din cauza unei fisuri de
circa 2 m lungime, în urma
coliziunii cu altã navã, a fost
remorcat din largul Mãrii Negre æi adus în Portul
Constanåa. Potrivit directorului tehnic al Agenåiei
Române de Salvare a Vieåii Omeneæti pe Mare
(ARSVOM), Iulian Creåu, comandantul moto-tancului
petrolier Delfi, de 1634 tdw, înmatriculat în Rep.
Moldova, navã construitã în 1977, a alertat autoritãåile
navale româneæti, în cursul nopåii. Vasul, cu æapte
marinari la bord, a fost adus în siguranåã în port,
unde echipa de scafandri a ARSVOM întreprinde
operaåiuni de evacuare a apei din sala motoarelor
æi de izolare a fisurii din bordajul navei.

prin lume

Incident
armat
Un vehicul de
teren a foråat
intrarea în sediul Agenåiei
pentru Siguranåã Naåionalã a Statelor Unite.
Un individ a deschis focul, iar agenåii de securitate au ripostat, fiind
rãnite trei persoane

Strãmãturaru,
cea mai bunã
performanåã din
ultimii 24 de ani

Locul 7
la sanie
la JO
SPORT

17 instituåii de
învãåãmânt au mai
puåin de 10 elevi

Rata anualã s-a
ridicat în ianuarie
la 4,3 %

Comasãri
de æcoli în
Hunedoara

Inflaåia, la
maximum
ultimilor
cinci ani

PRIN ÅARÃ

ÎN ECONOMIE

Juncker a avut
o discuåie cu
premierul polonez
Morawiecki

Reconciliere
UE cu
Polonia
PRIN LUME
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