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Veşti bune şi fericire!Acum culegi roadele aştep-tării tale care sună mai multdecât promiţător. A fost undrum lung şi greu până aiajuns aici, aşa e, dar ceea ce sevede deja e demn de toată lau-da. (pag.4)

„Un derby care naşte
ambiţii şi orgolii!”(pag.6)

Liga Naţională începe
pe 10 octombrie (pag.6)

"Ne gândim doar la
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Suntem lideri în Europa, la violenţa în familie

trei crime comise 
de femei în argeş!
Cazurile de violenţă domes-
tică au înregistrat o creştere
substanţială în judeţul Argeş.

În primele patru luni ale
acestui an, poliţiştii argeşeni
au intervenit la 276 sesizări

de acest gen. Mai mult, au
fost emise 60 de ordine de

protecţie provizorie. 
Au existat însă şi cazuri în

care victimele au refuzat emi-
terea unui astfel de ordin. 
În plus, anul trecut în
judeţ au avut loc trei
omoruri între rude, 

toate comise de femei.
Decizie importantă a CCR:

Martorii nu mai pot fi obligaţi
să facă declaraţii!
Potrivit deciziei CCR matorul nu mai poate fi

obligat să depună mărturie, aşa cum se
întâmpla. Hotărârea CCR poate afecta o serie
de procese aflate pe rolul instanţelor dar şi

cauze penale aflate în curs de cercetare.   

Un tânăr beat a provocat
accident! Ghinion de trei ori pentru un tânăr

piteştean, după ce a urcat beat la volan.
A provocat un accident

rutier, a fost rănit şi s-a ales
cu dosar penal. Ca să nu

mai vorbim despre faptul
că şi-a distrus şi maşina în

partea din faţă. 
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