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Avocatul Nistor nu se lasă!

Vrea să ştie cine i-a
transcris interceptările
Condamnat de Curtea de apel piteşti la 2
ani, închisoare cu suspendare, avocatul
Radu nistor se luptă, în continuare, cu
justiţia, încercînd să îşi dovedească
nevinovăţia. acesta a fost trimis în
judecată de Dna, în anul 2013, ﬁind
acuzat de traﬁc de inﬂuenţă şi că ar ﬁ
divulgat informaţii nedestinate
publicităţii. Deşi a contestat decizia la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încă
din 2016, procesul bate pasul pe loc, pînă
acum ﬁind date mai mult de 10 amînări.
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Peste 3.000 de
interceptări, anual
Un adevărat război al cifrelor a
fost declanşat după ce Claudiu
Manda, preşedintele comisiei
SRI din Parlament vorbea, la ﬁnalul lunii trecute, despre aproape 6
milioane de români care ar ﬁ fost
interceptaţi. SRI a venit cu o informare potrivit căreia cifrele ar ﬁ
exagerate, precizînd că au fost
date 28.784 mandate de securitate naţională, solicitate în perioada 2004 – 2016. pagina 12

Subiecte grele
la matematică!
Ieri a fost proba scrisă la Matematică, în cadrul Evaluării Naţionale, susţinută de absolvenţii
clasei a VIII-a. Au fost emoţii mai
mari faţă de proba la Limba şi literatura română, iar subiectele s-au
dovedit mai grele decît la Simupagina 7
lare.

87 de persoane
munceau la negru
Pentru scăderea numărului celor
care muncesc fără forme legale, ITM
Argeş a făcut, în luna mai, 166 de
controale. În urma acestora, la 36 de
societăţi au fost găsite, lucrînd la
negru, 87 de persoane. Au fost date
30 de amenzi, în valoare de
1.220.000 lei.
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Încurajat de părinţi

la scăldat, în
Centrul Piteştiului
Imagini care au stîrnit rîsul unora şi indignarea altora, în Centrul Piteştiului, zilele trecute. Un băieţel de aproximativ 10 ani, toropit de căldura
de afară, s-a dezbrăcat şi s-a scăldat, luni, în fîntîna arteziană amplasată
în apropiere de catedrala Sfîntul Gheorge. Copilul era atent supravegheat de tatăl său, care l-a încurajat să se dezbrace şi să se „răcorească“. În zonă nu era nici un poliţist local să-l amendeze, sau dacă era,
acesta nu s-a apropiat, de teama reacţiilor părinţilor băieţelului.

Radu Nistor

SoCietate
ComerCială
cu sediul în Costeşti
Argeş reCruteAză:

- inginer
meCaniC,
- eleCtromeCaniC
de intreţinere
pentru abator
Costesti
tel. 0744646479.

FIrMă De
CONStruCŢII
ANGAJEAZĂ:

- dulgheri
- zidari
- inStalatori
Relaţii, la tel. 0724635724.

Doi indivizi, din Schitu Goleşti şi Vultureşti,
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Puştanul s-a bălăcit fericit, fără ca cineva să-l deranjeze

Condamnaţi, după ce au furat
40 de oi
Doi bărbaţi, din Schitu Goleşti,
respectiv Vultureşti, au fost recent condamnaţi la închisoare
după ce, în ultima lună din 2015,
au dat atacul la o stînă din Lăzăreşti şi i-au furat proprietarului
peste 40 de oi. Neﬁind recidivişti,
cei doi hoţi au primit pedepse cu
suspendarea executării, însă hotărîrea instanţei cîmpulungene
nu este deﬁnitivă.

Curs valutar: 1Euro - 4.6647 USD - 3.9701 Gramul de aur - 165.2139

