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Deputatul Rădulescu 
cercetat de DNA!Cătălin Rădulescu este 

urmărit penal de pro-
curorii Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie fiind suspec-
tat că ar fi obţinut ilegal 
titlul de revoluţionar. 

Potrivit achetatorilor, în urma unor 
declaraţii false, parlamentarul ar fi 
încasat ilegal indemnizaţia lunară 

de 2.000 de lei., din anul 2015. 
Cătălin Rădulescu susţine că 
„este o mizerie”, declarând că 
poate dovedi cu martori că a 
participat activ la revoluţia 
din 89, riscându-şi viaţa şi 

fiind bătut de securişti pentru 
că s-a opus regimului ceauşist. 

La Bascov,

Maşina a lovit ţeava de 
gaze, izbucnind incendiul

Un accident ce ar fi putut avea 
urmări dramatice a avut loc ieri 

la Bascov, la intrare în pasaj. 

Totul din vina unui şofer nea-
tent care a trecut de pe o bandă 

pe alta, fără să se asigure. 
Acesta a lovit un Sandero pe 

care l-a proiectat într-o ţeavă 
de gaze. În urma impactului 

conducta s-a rupt iar scânteile 
au provocat un incendiu. 

14 centre de VACCINARE 
împotriva COVID-19

În Argeş,

La nivel judeţean au fost stabilite centrele des-
tinate campaniei. Primele doze de imunizare 

vor ajunge la personalul medical şi la persoane 
a căror vârstă este de peste 60 de ani. 
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