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POLITICĂ

„Alianța Vestului, 
zero realizări în patru ani!”
Asociația Metro Urban atrage atenția că din 
2018 până în 2022, această asociere „nu a 
produs niciun rezultat semnifi cativ”. Pagina 4

ECONOMIE

Mugur Isărescu: 
„Băncile au sărit calul”
Guvernatorul Băncii Naționale a României 
spune că „băncile au sărit calul și au dus 
ROBOR-ul peste dobânda-cheie”.  Pagina 9

ADMINISTRAȚIE

1500 de garaje, demolate. 
Urmează alte 600.
1533 de garaje au fost demolate și alte 617 
urmează a fi  desfi ințate până la sfârșitul 
anului pentru a crea parcări.  Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

ACTUALITATE

Își mai aduce cineva aminte de 10 august?
Un protest „de 10 august” este organizat 

astăzi, la 4 ani de la intervenția brutală a Jan-
darmeriei în regimul Dragnea. ONG-urile ca-
re organizează protestul, între care și Corupția 
Ucide, Declic, Voluntari în Europa, VeDem 
Just, Rezistența Civică Galați, Aradul Civic, 
Reset, Geeks for Democracy și Rezistența, cer 
pedepsirea vinovaților pentru evenimentele 
din urmă cu patru ani.

Protestul va avea loc în Piața Victoriei, în-
cepând cu ora 18:00.

 „Au trecut 4 ani de când manifestația 
pașnică din 10 august 2018 – Piața Victoriei 
a fost spulberată cu violență de către autoritățile 
statului, cu ajutorul Jandarmeriei Române. 

Diasporenii veniți să protesteze în țară au fost 
tratați de către statul român cu gaze, bastoa-
ne, calomnii și manipulările de la televizor. 
Lui Carmen Dan, ministrul de Interne de pe 
atunci, nu i-a fost atribuită nicio pedeapsă 
pentru folosirea Jandarmeriei ca armă în raz-
boiul pe care îl purta puterea cu protestata-
rii. Ieșim în stradă să cerem pedepsirea 
vinovaților pentru represaliile din 10 august 
2018, printr-o anchetă corectă, reală, în spiri-
tul și litera legii și care să aibă o durată rezo-
nabilă de timp!”, transmit ONG-urile.

La 10 august 2018, când Ministerul de In-
terne era condus de Carmen Dan, Diaspora a 
protestat masiv în Piața Victoriei.

Cetățeni panicați și medici dezorganizați
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a inventat o urgență inexistentă privind distribuirea pastilelor cu iod. 
„Îndemn persoanele cu vârsta până la 40 de ani să se prezinte la medicul de familie să primească prescripţia”. Pagina 3

23 iulie, 
ziua 
cea mai 
caldă
Luna iulie, caldă și secetoasă 
la Cluj. Record de temperatură 
la Vlădeasa: +28,,8°C .
Luna iulie a fost deosebit de caldă, iar Clujul a fost printre județele 
unde a plouat foarte puțin. Aproape deloc.   Pagina 5

Încep Zilele Culturale Maghiare din Cluj. 
După trei ani, clujenii pot vizita turnul Bisericii Sf. Mihail!
Expoziții, concerte, spectacole de teatru și operă, tururi ghidate, activități pentru copii, dansuri tradiționale, proiecții de film, competiții sportive, 
degustări de vin, jocuri medievale și petreceri sunt pregătite de organizatorii Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, între 14 și 21 august.  Paginile 6-7


