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Traﬁcul de copii,
„meserie” cu acte
în regulă

Theo Evans: „Sunt
fericit că mă aﬂu din
nou la Tg-Jiu!”
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CERCETĂRI Obştea Plaiurile Muşeteştilor, în procese civile, penale şi de conştiinţă

Primarul comunei
Muşeteşti, pus sub
urmărire penală
Ion Ciobea, primarul
comunei Muşeteşti, e
urmărit penal pentru
mai multe fapte, iar
dacă se va dovedi
că e vinovat, riscă
pedeapsa cu închisoarea. O instanţă a
Judecătoriei Târgu Jiu
a hotărât desfiinţarea
rezoluţiei Parchetului,
care iniţial dispusese
neînceperea urmăririi
penale şi trimite cauza la procurori pentru
începerea urmăririi
penale împotriva sa
pentru săvârşirea
infracţiunilor de abuz
în serviciu, fals, uz de
fals, trafic de influenţă, fals în declaraţii şi
fals privind identitatea.

Ninel Potârcă, preşedintele
Patronatului Oamenilor de
Afaceri Romi din România, a
găsit o nouă cale de câştig.
Acesta a anunţat, zilele trecute, că va candida la cea mai
înaltă funcţie în stat, aceea de
preşedinte al României, din
partea romilor.
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Profesorii au
un nou Statut
Deşi la acest moment legile
şcolii sunt motiv de discordie între
cele două partide ale coaliţiei
guvernamentale, PDL mergând
pe un proiect propus de Preşedinţie iar PSD sprijinind varianta
Ministerului Educaţiei condus de
Ecaterina Andronescu, există o
dezbatere publică pe legile propuse de ministerul de resort.
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Ultima
noapte
antisovietică,
prima zi
antifascistă

Pagina 7

Despre
slăbiciunile
președintelui
editorial de Cornel Şomâcu

Voturile
romilor,
calea lui
Potârcă spre
o înţelegere
prezidenţială
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Gaura
neagră…
din buget

Câştigăm
la Urdari
editorial de Radu Angheloiu
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editorial de Aura Stoenescu
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Cu 65 de ani în urmă, în
după-amiaza zilei de 23 august 1944, fuseseră arestaţi
mareşalul Ion Antonescu şi
colaboratorii săi, la câteva ore
se formase un guvern prezidat
de generalul C. Sănătescu iar
seara, la 22.30, se difuzase
proclamaţia către ţară a regelui Mihai I prin care se anunţa
ieşirea României din războiul
alături de Germania şi alăturarea ei coaliţiei antihitleriste.
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