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Primăria Sfântu
Gheorghe continuă
programul de
digitalizare a şcolilor
din municipiu
lll pag.3

facebook.com/covasnamedia

Sita Buzăului
se alătură colectei
de cărți pentru
Biblioteca TAM
lll pag.8

Enigma celei mai noi parcări
cu plată din Sfântu Gheorghe
Din 15 ianuarie, parcarea pe strada Fânului se face cu taxă, deși condițiile
lll pag.4–5
sunt de departe la fel cu cele din parcările din centrul orașului

Centrul de
Excelență
prelungește
apelul pentru
cei mai buni
profesori
lll

pag.5

Copil călcat
pe trecerea
de pietoni
de o șoferiță
de 71 de ani
lll

pag.3

Noi ordine
de protecție
împotriva
soților violenți
lll

pag.6

Semințe de
fructe și legume
autohtone în
dar, la Sfântu
Gheorghe
lll

Justiţia, o vorbă de Gargamel inventată
Trăim ca într-un banc mişto, spus de-un prost care uită poanta. Ministrul Gargamel desfiinţează Justiţia. El îi propune premierului „hehe” o
OUG care să extindă aplicarea contestaţiei în anulare la toate procesele
judecate de completurile de cinci judecători, considerate ilegale de CCR,
din 2014 încoace. Asta ar însemna 370 de condamnări revizuite, adică
rejudecate. Şi mai are o idee Gargamel – nu-i a lui, i-a fost livrată de presa
independentă, dar a înghiţit-o, că nu putea s-o ignore, dădea prost. Ideea

e că şi procurorii pot face recurs în anulare la sentinţele de achitare pronunţate de aceleaşi completuri ilegale de cinci judecători. Alte procese revizuite, alţi sau cam aceiaşi judecători.
Vă daţi seama în ce ţară trăim şi ce ne-aşteaptă? Cam câţi judecători
credeţi că vor fi duşi cu targa, dacă nu cumva cu pluta, direct din sălile tribunalului către primitoarele ospicii româneşti?

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

pag.8

SPORT
 Rezultate excelente pentru
juniorii de la Sepsi OSK 
Amical cu Haladas pentru
Sepsi OSK  Cristina Vasile
Rut, câștigătoare a Cupei
RMA
lll pag.2

