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EVENIMENTE INTERNE 
 
 
 
- Justiţie 
* Curtea de Apel Bucureşti judecă dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare 
(ICA) în care inculpat este şi Dan Voiculescu 
 
- Economic 
* Factura consumatorilor casnici pentru energia electrică va scădea, în medie, cu 2,6%, iar cea 
pentru consumatorii industriali, cu 4%, în urma ieftinirii energiei pe bursă şi a reducerii taxei de 
cogenerare  
* Producătorii de gaze naturale sunt obligaţi de la această dată să tranzacţioneze anumite 
volume pe bursă, aceeaşi obligaţie urmând să fie valabilă de la începutul lui 2015 şi pentru 
furnizorii de gaze naturale 
* Începând cu această dată salariul minim pe economie va crește de la 850 la 900 de lei, 
conform unei decizii a Guvernului 
 
- Cultură 
* Are loc deschiderea oficială a ediţiei cu numărul trei a „Bucharest Jazz Festival” - ora 18:00, la 
Hanul Gabroveni, Str. Lipscani nr. 84-90. Evenimentul se deschide cu vernisajul expoziției de 
afișe poloneze, dedicate uneia dintre cele mai mari colecții private din lume, având ca temă afișul 
polonez de jazz 
* În perioada 25 iunie - 1 iulie, în Parcul Herăstrău, se desfăşoară cea de-a II-a ediţie a 
„Festitalia – un pic de Italia în Bucureşti”. Cu ocazia trecerii de la preşedinţia greacă a Uniunii 
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Europene la cea italiană, Festitalia dedică Greciei, o seară de muzică şi dansuri - ora 20:00. 
Evenimentul este organizat de Ambasada Italiei şi Institutul Italian de Cultură, în parteneriat cu 
Creart – Centrul de Creaţie Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Green Revolution, 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, al ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti), al RO.AS.IT. (Asociaţia Italienilor din România) şi al Ambasadei Greciei. Parteneri 
media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Internaţional 
* Copiii între 5 şi 18 ani sunt aşteptaţi, în perioada 1 iulie - 1 august, la Atelierul de creativitate al 
Muzeului Naţional al Ţăranului Român 
 
Aniversări - Comemorări  
 
- Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi (Calendarul Creştin-Ortodox 2014) 
 
- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din 
România - Sărbători principale 2014) 
  
- "Ziua Muzicilor Militare" în România; după aplicarea Regulamentului Organic din 1/13.VII.1831, 
în structura noilor batalioane de "miliţii" ale Armatei permanente au intrat, începând slujba sub 
drapel, şi "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, dintr-un 
tambur, 24 de muzicanţi şi opt toboşari)  
 
- 1822, 1/13: Restabilirea domniilor pământene prin numirea, de către Poarta Otomană, a lui 
Ioan (Ioniţă) Sandu Sturdza în Moldova (1822-1828), şi a lui Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828) 
în Ţara Românească; se punea astfel capăt regimului fanariot, instaurat în 1711 în Moldova şi în 
1716 în Ţara Românească  
 
- 1866: A fost promulgată prima Constituţie a României (în vigoare - cu unele modificări din 
1879, 1884 şi 1917 - până în 1923, când a fost înlocuită de Constituţia României Mari), redactată 
după modelul Constituţiei Belgiei din 1835, considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan 
european; era un act de factură liberală care proclama suveranitatea națională, stabilea libertăți 
și drepturi cetățenești şi prin care se instituia principiul separării puterilor în stat 
 
- 1999: A fost înfiinţată Direcţia Generală de Informaţii a Apărării (DGIA), serviciul de spionaj al 
Armatei Române – 15 ani  
 
 

EVENIMENTE EXTERNE 
 
- Strasbourg: Prima sesiune a noului Parlament European în cadrul căreia are loc alegerea 
preşedintelui Legislativului european (1 – 3 iul.) 
 
- Bruxelles: Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, participă la evenimentul 
„Care sunt opțiunile strategice ale Europei?” 
 
- Bruxelles: Comisia Europeană adoptă două comunicări privind îmbunătățirea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în UE și în țările terțe 
 
- Bruxelles: Comisia Europeană propune „Inițiativa privind locurile de muncă ecologice” pentru a 
sprijini crearea de locuri de muncă în cadrul economiei verzi. Inițiativa va fi prezentată împreună 
cu o comunicare privind economia circulară și un plan de acțiune verde pentru IMM-uri 
 
- Washington: Discurs pe teme economice al preşedintelui american, Barack Obama 
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Aniversări - Comemorări 
 
- Ziua Naţională a Republicii Burundi; aniversarea proclamării independenţei - 1962   
 
- Ziua Naţională a Canadei; întemeierea Confederaţiei Canadiene - 1867   
 
- 1646: S-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof şi matematician german; a elaborat, 
independent de Newton, calculul infinitezimal; a încercat să creeze o logică bazată pe utilizarea 
simbolurilor, fiind un precursor al logicii matematice; unul din cei mai importanți filozofi de la 
sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea şi unul din întemeietorii 
iluminismului german (m. 1716)     
 
- 2001: A murit Nikolai Ghenadievici Basov, fizician sovietic, laureat al Premiului Nobel pentru 
Fizică în anul 1964, împreună cu Aleksandr Prohorov și Charles Hard Townes, pentru munca lor 
de pionierat în domeniul maserilor și laserilor (n. 1922) 
 
- 2002: Curtea Penală Internaţională, primul tribunal permanent însărcinat cu pedepsirea 
crimelor de război, şi-a început activitatea la Haga 
 
- 2013: Croaţia a aderat la Uniunea Europeană, fiind cea de-a 28-a ţară componentă a blocului 
comunitar; este prima ţară care s-a alăturat UE de la aderarea, în 2007, a României şi Bulgariei – 
1 an   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 


