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13 consilieri 
în comisia de 
sistematizare 

a circulaţiei!

A scăzut 
numărul 
cazurilor de 
coronavirus
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şi Constantin Neguţ în 1994
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Horoscopul zilei

Văicăreli şi poveşti!
Eşti în faţa unei situaţii în 

care e nevoie de viteză, de re-
acţii prompte. Nu ai voie nici 
să prelungeşti lucrurile mai 
mult, nici să dai totul peste 
cap intrând în panică.  (pag.4)
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Antonia Diaconu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism a fost cercetată 

disciplinar în 2019, din cauza unor comunicate de presă  posta-
te de Asociaţia “Mişcarea pentru apărarea statutului procurori-
lor” legate de cazul “Caracal”, din conducerea căreia face parte.  

Într-o zi, 12 decese 
la pacienţi infectaţi  

cu COVID-19
Din raportările făcute zilnic 

de Direcţia de Sănătate Publi-
că Argeş, constatăm că, deşi 

numărul de cazuri noi privind 
infectările cu Sars Co-v 2 se 

menţine în limite rezonabile, 
creşte zilnic numărul decese-

lor la pacienţi infectaţi. 
Ieri a fost înregistrat un 
record nedorit privind 

numărul deceselor, fiind 
12 pacienţi care au pierdut 

lupta în virusul ucigaş. 

Cercetat disciplinar

Procurorul a învins 
Inspecţia Judiciară

Patron târât în instanţă 
de firme celebre!

Un piteştean, în vârstă de 41 
de ani, a fost trimis în judecată 
pentru punere în circulaţie a 
unui produs purtând o marcă 

identică sau similară cu o mar-
că înregistrată, pentru produse 

identice ori similare. 
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