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- Mai citiþi - Sînt vizaţi şi medici
Astăzi este Înălţarea
Domnului
Astăzi, la 40 de zile de la Învierea Mîntuitorului, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălţarea
Domnului. Praznicul Înălţării
Domnului este ultima zi din an
cînd creştinii ortodocşi înroşesc
ouă şi prepară bucate tradiţionale
asemănătoare cu cele de la
Paşte pe care le sﬁnţesc la bisepagina 7
rică.

Pronunţare amînată
în „Dosarul
Consultanţa“
Ieri, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie urma să dea pronunţarea în
dosarul de corupţie care îi are ca inculpaţi pe deputatul Mircea Drăghici,
fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu
şi 38 de primari sau foşti primari din
Argeş. Este vorba de celebrul
„Dosar Consultanţa“ . pagina 12

Inﬁrmiere în arest
pentru luare de mită
percheziţii la Spitalul
Judeţean de Urgenţă
argeş, de unde trei
angajate au fost luate pe
sus de oamenii legii,
ﬁind acuzate că au emis
ilegal diverse documente
medicale contra unor
sume de bani. Cele trei,
două inﬁrmiere şi o
îngrijitoare, au petrecut
o noapte în arest, ieri,
ﬁind duse la Tribunalul
argeş cu propunerea de
arestare preventivă.
instanţa a emis mandat
pentru 30 de zile pe
numele uneia dintre
inﬁrmiere, aceasta ﬁind
recidivistă, culmea, tot
pentru acelaşi gen de
infracţiuni, şi mandate de
arest la domiciliu pentru
celelalte două angajate.
Se spune că în acelaşi
dosar sînt vizaţi şi
medici!
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8 medalii pentru
Clubul Sabaki
la Braşov
În perioada 9 - 11 mai 2018,
sportivii clubului Sabaki Pitesti
conduşi de sensei Francisc Teodoroiu au participat la Campionatul Naţional de Ashihara Karate,
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proba kumite.

Viteza l-a dus pe
contrasens
Ieri dimineaţă, în timp ce afară
ploua, un şofer din judeţul Vîlcea,
aﬂat al volanului unui Renault, nu a
ţinut cont de condiţiile de drum şi a
apăsat pedala acceleraţiei mai tare
decît ar ﬁ trebuit. Din acest motiv a
ajuns cu maşina pe contrasens,
acolo unde s-a ciocnit frontal cu o
dubiţă. În urma impactului, autoturismul şi autoutilitara au fost proiectate în şanţ.
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Cele trei au fost duse la Tribunalul Argeş
cu propunerea de arestare preventivă

Cazul Militar din Piteşti, mort la mare

Gemenii, despărţiţi de
moarte!
La protest au participat în jur de 50 de magistraţi

Judecătorii şi
procurorii, la protest!
Ieri, peste 50 de magistraţi, procurori şi judecători au participat la
un protest, manifestîndu-şi în acest fel nemulţumirea faţă de modiﬁcările preconizate ale codurilor penale. A fost un protest al tăcerii,
în care magistraţii nu au scandat, nu au aﬁşat pancarte, ci doar au
stat pe scările de la intrarea principală în Curtea de Apel Piteşti.
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