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Gheorghe Hagi: „Multinaționalele să
investească în segmentele sociale”
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În termeni extrem de duri

The Telegraph
condamnă

numirea Laurei
Kovesi la șefia
Parchetului UE

Primele reacții dure, din zonele de
influență ale Europei, împotriva
numirii procurorului Kovesi la șefia
Parchetului European. Voci
importante din Anglia anunță că
trăiesc cu temerea că Laura Kovesi
- comparată cu un “procuror
stalinist” - se poate dovedi un
coșmar pentru orice
europarlamentar și pentru orice
stat membru UE din cauză că va
putea reedita, și la nivelul UE,
procedeele sale abuzive din
perioada în care a condus DNA.
Prestigiosul cotidian britanic The
Telegraph a publicat un articol
devastator la adresa noii șefe a
Parchetului european, care poate
deschide începutul unui val de
contestări europene împotriva
acesteia. Sub semnătura
analistului politic Damien
Phillips,UE este dur criticată
pentru că a renunțat în cazul Laurei
Kovesi la standardele de etică și de
integritate, cu efectul creerii unei
temeri majore privind posibilitatea
aplicării la nivelul UE a practicilor
securistice din România moștenite
din epoca stalinistă.

Cu referire la Liviu Dragnea:

Dăncilă: „La şapte
care sunt împotriva
mea, al optulea nu

mai contează”

Sorina Pintea:

Criza rezidenţiatului
ar putea fi rezolvată

de cel care a 
creat-o: Iohannis

Agresiunile
cibernetice,
considerate

formă de violenţă
domestică
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Începe FITIC 2019!

Teatrul independent 
reia asaltul asupra

Constanţei!
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Managerul tehnic al
formaţiei FC Viitorul
Constanţa, Gheorghe Hagi,
și-a exprimat sâmbătă, în
cadrul unei conferințe de
presă, opinia personală cu
privire la mai multe aspecte
care pot îmbunătăți situația
din fotbalul românesc, în
special, dar și din celelalte
sporturi, pentru ca România
să se poată bate de la egal
la egal cu marile puteri. Gică
Hagi a spus că statul trebuie
să implice multinaționalele
să investească în
segmentele sociale, sport,
sănătate, cultură. Referitor la echipa națională,
angrenată în campania de calificare la EURO
2020, Hagi a solicitat ca aceasta să fie susținută,
iar binele să fie promovat mai mult, pentru ca

tânăra generaţie să beneficieze de idoli. Gică
Hagi a reamintit și faptul că după barajul cu
Slovenia, din 2001, când a fost selecționer, a fost
părăsit de toată lumea.
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DRDP, despre petiția colectivă a
locuitorilor din Lumina și Năvodari

Cât mai trebuie
așteptat giratoriul din

intersecția morții
În luna martie a acestui an, o
petiție colectivă prin care se
solicitata construirea unui
sens giratoriu, în localitatea
Lumina, județul Constanța, la
intersecția Drumului Național
22 cu Drumul Județean 226,
a fost semnată de peste 2000
de locuitori din localitățile

constănțene Lumina și Năvodari și înmânată apoi
Instituției Prefectului Județului. Petiția a fost
considerată ultima soluție prin care, în contextul unui
număr foarte mare de accidente rutiere grave
petrecute în această zonă și a unui regim de
circulație extrem de intens, autoritățile locale și
factorii de răspundere puteau fi corespunzător
sesizați pentru a lua măsuri în acest sens. Ce s-a
întamplat de atunci? Citiți în pagina 5!  uPAG. 5


