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CSÖKKENTENÉ A RENDEZVÉNYEK ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMÁT A ZÖLDTÁRCA

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Környezettudatosságra
törekszenek a fesztiválok

Minden lakosra
1650 euró hitel jut
A Román Nemzeti Bank legfrissebb kimutatása szerint Románia
minden egyes lakosára 1650 eurós
bankkölcsön jut, továbbá idén
júliusban országszerte 528 085 személynek volt 30 napnál nagyobb
elmaradása a hitelek törlesztésénél. A munkahely elvesztése
vagy a családban bekövetkezett
változások miatt válik amúgy
rosszul fizető ügyféllé a legtöbb
hiteligénylő. » 6.

EMNP-feljelentés
migránsok miatt
Büntető feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar Néppárt a bukaresti kormány ellen,
amely – megítélése szerint a román alkotmányt megszegve – többedszer tett az elmúlt időszakban
olyan bejelentést, hogy Románia
kész befogadni bevándorlók csoportjait. Ezt Csomortányi István,
a párt elnöke jelentette be tegnap
Kolozsváron. » 2.

FACEBOOK/DOUBLE
FORRÁS:
RISE FESTIVAL

Rovana Plumb lehet
a román EU-biztos

Fokozatosan zöldülnek. Évről évre többet tesznek környezetükért az erdélyi és partiumi fesztiválok

Kizöldítené a romániai fesztiválpalettát a környezetvédelmi minisztérium közvitán levő törvénytervezete – a javaslat célja, hogy csökkentse a különböző
koncerteken, falu- vagy városnapokon, ünnepségeken, politikai vagy vallási
eseményeken keletkező hulladékmennyiséget, és ezáltal csökkenjen a különböző rendezvények környezetre gyakorolt negatív hatása. A Krónika által megkérdezett erdélyi és partiumi fesztiválszervezők azt mondják, ők régóta tudják,
„merre van az előre”, eddig is ebben a szellemben szervezték eseményeiket, és
– törvénnyel vagy anélkül – a jövőben is ekként kívánnak eljárni. » 4.

»

A javaslat
célja, hogy
csökkentse a különböző koncerteken, falu- vagy
városnapokon
keletkező hulladékmennyiséget.

Rovana Plumb EP-képviselőt,
korábbi környezetvédelmi minisztert választotta ki Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság
megválasztott elnöke az uniós
biztosi testület román tagjává.
A magyar biztos Trócsányi László
lesz. Az, hogy melyikük milyen
területért felel majd, a tervek
szerint ma derül ki. » 5.

Drágulhat
az „orvosszakértés”
Közel 50 százalékkal növelné
az egészségügyi minisztérium
az igazságügyi orvosszakértői
vizsgálatok árát. A Krónika által
megszólaltatott kórházigazgató
szerint a drágítás indokolt, hiszen a jelenlegi díjszabás még az
alapanyagok árát sem fedezi, sőt
a többi vizsgálat árát is aktualizálni kellene. » 8.

Sokkszerű gázáremeléstől
óvnák a lakosságot » 7.

Fölülre kerül a román név
az utcanévtáblákon is » 2.

Visszavenné az István király szállót
Nagybánya » 3.

