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ÉLETEKET MENTENÉNEK: TOVÁBB SZIGORODIK A ROMÁNIAI KRESZ

A jogosítványba kerülhet a 
vezetés közbeni telefonozás

Facebookon élőben közvetített halálos baleset, vezetés közbeni telefonálás, 
üzenetküldés okozta közúti baleset – súlyosabb vagy kevésbé súlyos formá-
jában szinte mindennap hallunk hasonló történeteket. És mégis azt látjuk, 
hogy nagyon sok sofőr fi ttyet hány a telefonálást tiltó szabályozásra. Látva, 
hogy a korábbi szabályozás mit sem ér, a kormány úgy döntött, szigorít rajta. 
A szociálliberális kabinet tegnapi napirendjén szereplő jogszabály-módosí-
tás értelmében szigorúan tilos vezetés közben a mobiltelefon vagy bármilyen 
más, szöveg, fotó- vagy videóanyag rögzítésére, visszaadására alkalmas esz-
köz (például táblagép) használata. A tetten ért sofőrt 9–20 büntetőpontnak 
megfelelő bírsággal sújthatják, de akár a jogosítványát is bevonhatják 30 
napra. A Krónikának nyilatkozó illetékesek üdvözlik a kezdeményezést. 2.»

Törvényi szigor a biztonságosabb közlekedésért. Nagyobb büntetésekkel vennék rá a sofőröket, hogy ne telefonozzanak vezetés közben

Ismét a Ligetben lesz 
a Vásárhelyi Forgatag
Kézhez kapták a Vásárhelyi Forga-
tag szervezői az aláírt jóváhagyást 
a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivataltól, amelyben leszögezik, 
hogy idén – akárcsak az utóbbi 
három évben – a Liget ad otthont 
a fesztivál rendezvényeinek. 
A szervezők megpróbálták a vá-
rosközponthoz „közelebb” hozni 
a Forgatagot.  4.»

Elégedetlenek
az infrastruktúrával
Romániában a legalacsonyabb az 
infrastruktúrával való általános elé-
gedettség az Ipsos Mori nemzetközi 
felmérése szerint, amely a világ 28 
országában több mint húszezer vá-
laszadó megkérdezésével készült. 
A romániai lakosság mindössze öt 
százaléka értékelte pozitívan a köz-
létesítmény-hálózatot, leginkább 
az autópályák, a közutak és az 
árvízvédelmi beruházások hiányos-
ságait kifogásolták.  6.»

Leszámolnának az
egyéni érdekekkel
Többen vettek részt idén az EMI-tá-
borban, mint tavaly – értékelt a 
vasárnap zárult eseménysorozat 
főszervezője. Az utolsó panel-
beszélgetésen az erdélyi magyar 
nemzeti kerekasztal létrehozásá-
nak előmozdítását szorgalmazta 
az EMNP és az MPP elnöke, az 
RMDSZ nem képviseltette magát 
a beszélgetésen.  8.»

Richard Gere, az
olasz „kampányarc”
Hollywoodi sztár állt az Olaszor-
szágot évek óta ostromló beván-
dorlók mellé, de Richard Gere 
szolidaritási akciója közvetett mó-
don akár növelheti is az idő előtti 
választásokra készülő Matteo 
Salvini Liga-vezető népszerűsé-
gét, aki hamarosan egy új koalíció 
élén miniszterelnök lehet. A mig-
ráció képezi a központi kérdést az 
itáliai belpolitikában. 5.»

 » A másodperc 
töredéke alatt 
kell fékezni, vagy 
irányt váltani, 
ám ez nem lehet-
séges, ha a sofőr 
közben másra 
fi gyel – mondja 
a gépjárműveze-
tő-oktató.
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Erdélystat: biztatóak
a népmozgalmi statisztikák  3.»

Menetrendszerűen
kisikló turistavonatok  4.»

Újra növekedésnek indult az infláció,
drágulnak az élelmiszerek  7.»
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