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Iohannis s-a hotărât

Ludovic
Orban,
prim-

ministrul
desemnat
să formeze
noul Guvern

Preşedintele Klaus Iohannis a
anunţat marți după-amiază, într-o
declaraţie susţinută la Palatul
Cotroceni, că prim-ministrul
desemnat să formeze noul
Guvern este liderul PNL Ludovic
Orban. „Am decis să desemnez
următorul prim-ministru al
României în persoana domnului
Ludovic Orban, preşedintele PNL,
cel mai mare partid din opoziţie,
promotorul principal al moţiunii
de cenzură. Aşa e democratic
corect, aşa se va întâmpla”, a
declarat preşedintele României.
Klaus Iohannis a mai precizat că
noul guvern va avea un mandat
scurt. Rămâne de văzut însă dacă
îl va avea în vreun fel, dat fiind
faptul că PSD a anunțat că nu va
vota noul guvern, mai exact nu va
participa la votul care se va da în
plenul reunit al celor două camere
ale Parlamentului, ceea ce
înseamnă că nu se va putea
asigura cvorumul necesar pentru
ședință.

Restricții de
circulație în zona

Casei de Cultură din
Constanța

SUA își mută
armamentul

nuclear de la baza
Ýncirlik din

Turcia

14 județe nu au
spital de

psihiatrie. Între
ele, Constanța
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Viorica Dăncilă îşi
lansează candidatura
pentru prezidenţiale la

Constanţa

Joi, 17 octombrie
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monitorul preturilor.info - preţuri din 1.700 de magazine

Consiliul
Concurenţei a
lansat, marţi,
Monitorul Preţurilor
Produselor
Alimentare, o
platformă online
care va afişa preţul
produselor din
aproximativ 1.700 de
magazine integrate. 
Ex foto: Bogdan
Chiriţoiu,
Preşedintele
Consiliului
Concurenţei:
„Această informare
mai lesnicioasă a clientului va obliga
magazinele care au preţuri mai mari să
le reducă, să coboare spre nivelul
preţurilor din magazinele care sunt mai
ieftine. În felul ăsta facem piaţa,
concurenţa să acţioneze mai repede şi

mai bine, aducând convergenţa
preţurilor spre nivelul mai scăzut.
Acoperim marile lanţuri de magazine
care reprezintă peste jumătate din
comerţul de alimente, în momentul de
faţă.“
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Monitorul Preţurilor Produselor
Alimentare a fost lansat

Ministerul Sănătăţii
anunţă că au fost
introduse medicamente
noi în lista celor
compensate şi gratuite,
pentru pacienţii cu
afecţiuni cronice. 17
molecule noi, care
vizează afecţiuni grave,
între care hemofilie,
talasemie, HIV/SIDA
sau boli oncologice
sunt, de luni, pe listă. 

Miercuri, de la ora 15.00, la Constanța

FC Farul - U. Cluj, duel de
tradiţie în fotbalul românesc
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