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Deputatul Drăghici
condamnat la 5 ani!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat sen-
tinţa în procesul deputatului de Argeş, Mir-

cea Drăghici, trezorierul PSD, în care
procurorii DNA îl acuzau de utilizarea sub-
venţiilor în alte scopuri şi delapidare. Con-
cret, parlamentarul era acuzat că a folosit
banii partidului pentru a-şi cumpăra o lo-

cuinţă în Pipera. În plus, acesta a mai fost ju-
decat că ar fi scos din patrimoniul partidului
o limuzină de lux pe care ulterior a vândut-o
soţiei sale fără să achite banii în contul PSD,
decât un an mai târziu. Completul de trei ju-

decători l-au găsit vinovat pe Mircea Dră-
ghici şi l-au condamnat la 5 ani înschisoare
cu executare. Decizia nu este defintivă, fiind

atacată cu apel de Mircea Drăghici. 

Candidaţi surpriză,
la PSD Argeş!

Sâmbătă, în cadrul unei întâlniri care a avut
loc la Albota, PSD Argeș a desem nat candida-
.ii la alegerile parlamen tare. Surprize mari

apar și la Camera Deputa.ilor și la Senat,
PSD Argeș venind cu candida.i noi, oameni

cunos cu.i  în plan profesio nal, nu în politică. 

Escrocul a ajuns la închisoare!
Un piteştean în vârstă de 35 de ani, a

fost condamnat la 4 ani închisoare
după ce a comis trei înşelăciuni. Bărba-
tul a obţinut peste 62.000 de lei păcă-
lindu-i prin telefon pe cei cărora le-a

luat sume enorme. Acesta a fost ridicat
de oamenii legii şi dus la închisoare
după ce sentinţa a rămas definitivă. 

3
pagina

2
pagina

3
pagina


