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Iohannis: Fiscul să îi 
execute pe corupţi!

Şeful statului susţine că 
ANAF a recuperat doar 10% 
din prejudiciile aduse statului 
de persoane condamnate în 
2014 în dosare de corupţie.

Parlamentari certaţi 
cu legea fac legile ţării

Din cei 564 de aleşi aflaţi în 
funcţie, 52 sunt fie condamnaţi, 
fie urmăriţi penal, fie trimişi în 
judecată pentru conflict de in-
terese ori corupţie.

Adio, gaze de şist. 
Chevron se retrage

După proteste violente, com-
pania americană Chevron a con-
firmat că pleacă din România și 
că renunţă la proiectele de ex-
ploatare a gazelor de șist.

Înapoi în timp
Sorin Cehan

«Mulți din acel neam, româ-
nii, ucid, masacrează și fură 
pentru câțiva euro», declară 
europarlamentarul Gianluca 
Buonanno. Un român s-a sinu-
cis în închisoare. «Un român 
în minus», «Sper că a suferit», 
«ceilalți să îi urmeze exem-
plul, să le punem la dispoziție 
frânghie și săpun». Comentar-
ii pe Facebook ale unor agenți 
de la penitenciar. 

«Există violul ca instrument 
de oprimare și dominare, o 
medalie de prezentat în pub-
lic drept simbol al virilității. 
Să faci astfel încât să violezi 
înainte de a fi violat, modelul 
de referință este marele in-
fractor Cămătaru.» Fragment 
dintr-un articol din Panorama 
scris de un jurnalist italian 
care a vizitat România.
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«Sunt mândră de ce am realizat»

«Noi nu 
suntem 
țigani»
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Un documentar britanic 
despre români a supărat 
comunitatea de la Londra

Roxana Mara Liche, cake-designer și realizator de emisiuni TV
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