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Moțiunea de cenzură a fost adoptată

Cabinetul Dăncilă 
pleacă de la guvernare

Moțiunea de cenzură depusă de
PNL la adresa Guvernului,
semnată de 237 de deputați și
senatori, a fost adoptată joi, în
plenul reunit al Camerei
Deputaţilor şi Senatului, cu 238
de voturi „pentru“, 4
„împotrivă“ și 0 abțineri, cu 5
voturi mai mult decât cele 233
necesare. Parlamentarii PSD s-
au abținut de la vot. Viorica
Dăncilă rămâne premier
interimar până la desemnarea
noului prim ministru.
Preşedintele Klaus Iohannis a
anunţat consultări cu partidele
parlamentare vineri, la ora
11.00, pentru formarea unui nou
Guvern, subliniind că alegerile
anticipate ar fi, în opinia sa, cea
mai bună soluţie. Cea mai bună
soluție va însă dificil de găsit și
de pus în practică, Opoziția
parlamentară fiind formată din
6 partide care au șase viziuni și
interese diferite. 

Operaţiunea Izvorul Păcii

Ofensiva Turciei în
Siria. Amenințări

către și dinspre UE
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Situaţie îngrijorătoare: 

Unul din 10 români
suferă de depresie

fără să ştie
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Justiție la
„caterincă” 

ori justiție la
comandă?

EDITORIAL

uPAG. 8

uPAG. 8

Atenție, șoferi!

Începând de joi, strada Unirii
din municipiul Constanța a
devenit arteră rutieră cu sens
unic, dinspre strada Ion
Rațiu, până în strada
Zorelelor. Măsura a fost luată
pentru fluidizarea circulației
în cartierul Faleză Nord. Între
timp, pentru continuarea
reabilitării carosabilului și
trotuarelor, SC Confort Urban

a închis miercuri strada Unirii
pe tronsonul cuprins între
străzile Ion Rațiu și
Războieni pentru frezare și
asfaltare. După finalizarea
lucrărilor de asfaltare, de
sâmbătă, pe strada Unirii se
va circula pe o bandă în
sensul de mers amintit, iar pe
stânga și dreapta se va
putea parca.
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ONG Mare Nostrum a finalizat
centralizarea datelor privind
monitorizarea porțiunilor de plajă de
pe litoralul românesc din sesiunea
septembrie, iar cifrele continuă să fie

îngrijorătoare, anul 2019 fiind cel mai
murdar an. Sectorul din Constanța
este cel mai murdar sector, urmat fiind
de Eforie și, pe al treilea loc, de
Mamaia.

„Punct de echilibru“

Cum evoluează tarifele
polițelor RCA
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Sens unic și parcări 
pe două benzi, 
pe strada Unirii 
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