
Începe consursul aso-
ciațiilor de proprietari!

Marșul copiilor împo-
triva poluării

Constructorii Drumu-
lui Expres și ai Auto-
străzii în top

DTO – sponsor la 
handbal

8 zile, 3 meciuri, 2 
competiții!
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Suntem şi pe

www.curier.ro
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”Tik-Tok-
ul bate 
BAC-ul!”

Campa-
nie Uma-
nitară de 
Paște
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A doua fina-
lă din lupta 
pentru su-
praviețuire!

SP⚽RT2

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744.499.871.

Pragul hoției votat
de senatorii PSD și PNL

Un amendament controversat a fost votat 
miercuri, în unanimitate, de senatorii din 
coaliție, PSD-PNL-UDMR. Este vorba de un 
proiect de lege care prevede modificarea 
Codului Penal și introducerea unui prag de 
250.000 lei pentru abuzul în serviciu. Par-

lamentarii au „reînviat”celebra Ordonanță 
13, care în ianuarie 2017 a scos sute de mii 
de oameni în stradă după ce a fost adoptată 
prevederea potrivit căreia abuzul în servi-
ciu putea fi considerat infracțiune numai 
dacă paguba era de peste 200.000 lei. PAGINA12

Constatare neplăcută după Simu-
lările la Evaluare și Bacalaureat:

Taximetrist amenințat 
cu CUŢITUL de CLIENT

Un taximetrist piteștean a dat dovadă de multă prezenţă de spirit miercuri seara, când un 
client l-a ameninţat cu un cuţit. Şoferul nu s-a pierdut cu firea și a urmat un traseu care să-l 
ducă prin faţa sediului Poliţiei Municipiului Pitești acolo unde a oprit și a fugit în curte. 

În comă de la o palmă

Un bărbat se zbate între 
viaţă și moarte iar altul 
se află în arest în urma 
unei altercaţii. Cei doi, 
ambii trecuţi de prima 
tinereţe, se aflau în faţa 
unui local din comuna 
Domnești. 

Amândoi era băuţi și s-au contrazis. Ca să-l facă să tacă, la un moment dat, unul i-a dat o palmă 
celuilalt. Gestul a avut urmări dramatice. Victima a căzut, s-a lovit cu capul de asfalt și acolo a 

rămas. Cel rănit a ajuns în stare critică la spital, a fost  operat la cap de două ori și ieri starea lui 
era, în continuare, foarte gravă. Tot ieri, cel care l-a lovit a fost prezentat Judecătoriei Curtea de 

Argeș cu propunerea arestării preventive, sub acuzaţia de vătămare corporală. PAGINA3PAGINA
3

CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9485   • USD - 4.5545   • GRAMUL DE AUR - 288.1415

S-au ferit  
să vorbească la te- 

lefon cu presa


