
NEM KELL KIFIZETNIÜK A KÓRHÁZI ELLÁTÁST A PÓRUL JÁRT BETEGEKNEK

Talárosok segélynyújtása 
az önhibából balesetezőknek

Az alkotmánybíróság kimondta: ellentmond az alaptörvényben szavatolt 
jogoknak a vonatkozó törvény eddig érvényben lévő kitétele, miszerint az 
önhibájukból szerencsétlen balesetet szenvedő pácienseknek ki kell fi zetni-
ük a mentővel szállítás, a kórházi beutalás, kezelés költségeit. Az eddig ér-
vényben levő előírás felháborította az érintettek többségét, hiszen – amint 
egy szülő a Krónikának elmondta – például egy pórul járt kiskorú tízna-
pos kezeléséért akár 10 ezer lejt is behajthatnak. A lapunknak nyilatkozó 
kórház igazgató szerint méltányos döntés született. 3.»

Orvosolták a méltánytalanságot. Az önhibából történő balesetek elszenvedőit is megilleti az ingyenes sürgősségi ellátás és kórházi kezelés

Átszövi az országot
a korrupció
Nem túl vállalkozóbarát ország 
Románia, legalábbis az Európai 
Bizottság friss felmérése szerint. 
Az üzleti szféra képviselői szerint 
túl gyakran változnak a törvé-
nyek, rossz az infrastruktúra, 
bonyolult az ügyintézés, ráadásul 
továbbra is elterjedt jelenség a 
korrupció. A korrupció legelter-
jedtebb megnyilvánulása amúgy a 
kenőpénz.  6.»

Védelmi pénzt
szedtek a PSD-sek
Huszonnégy órára őrizetbe vették, 
és Bukarestbe szállították tegnapra 
virradóra Cristian Ispravnic Arad 
megyei tanácsost, a temesvári 
regionális út- és hídügyi igazga-
tóság vezetőjét, illetve hét másik 
személyt, akiket az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
hétfőn kihallgatott egy Arad és 
Temes megyei közintézményeket és 
magánszemélyeket érintő korrupci-
ós ügyben.  4.»

„Lehull” Adrian
Năstase csillaga
Elveszíti Románia Csillaga 
érdemrendjét a korrupció miatt 
elítélt Adrian Năstase: Klaus 
Johannis államfő közölte, kezde-
ményezte az állami kitüntetések 
visszavonását az elítélt szemé-
lyektől. Az elnök elmondta, már 
el is kezdte az érdemrendek 
visszavonásának folyamatát, 
és reményei szerint a folyamat 
rövidesen le is zárul.  5.»

Drágítást követelnek
a kolozsvári taxisok
A polgármesteri hivatal udvarán 
tüntettek tegnap a kolozsvári taxi-
sok, így tiltakozva az ellen, hogy 
a városvezetés többszöri kérésük 
ellenére sem hajlandó drágítani 
a viteldíjat. A városháza udvarán 
összegyűlt több tucat taxis azt 
vetette az önkormányzat szemére, 
hogy hiába kérik, hat éve nem 
emelte a tarifákat, emiatt már nem 
éri meg bérfuvarozással foglalkoz-
ni a kincses városban.  4.»

 » Nemhiába 
tették fel sokan 
a kérdést: ha a 
balesetet szen-
vedő rendelkezik 
egészségbiztosí-
tással, miért nem 
jogosult ingye-
nes ellátásra.
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„Méltósággal” mondott le Mircea
Duşa Maros megyei prefektus  2.» Faimport váltja a falopást  7.»

Karácsonyvarázs a nagykárolyi
Károlyi-kastélyban  12.»
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