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AZ INTÉZKEDÉS SEGÍTENE A BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSÉBEN

Anonim telefonálás: 
bontanák a vonalat

Ismét fölmerült annak szükségessége, hogy a mobiltelefon-feltöltőkártyák 
csak úgy legyenek megvásárolhatóak, ha a vevő megadja a személyi adata-
it. Ezt Stelian Ion igazságügy-miniszter a bűncselekmények felderítésének 
megkönnyítésével indokolja. Mint ismeretes, az alkotmánybíróság többször 
elvetette az ilyen tárgyú jogszabályokat. Puskás Bálint volt alkotmánybíró a 
Krónikának elmondta: a taláros testület a jövőben is csak akkor hagy jóvá 
ilyen jogszabályt, ha az szavatolja a személyes adatok biztonságát.  5.»

Adat, kártya. A névtelen kártyavásárlás eltörlése esetén szavatolni kell a személyes adatok biztonságát

RMDSZ-őrségváltás
Brassó megyében
Új megyei és városi RMDSZ-elnököt 
választottak Brassóban a tavaly 
elbukott önkormányzati voksolás 
után, amikor is egyik önkormány-
zatba sem jutott be tanácsos a tu-
lipános listáról. Mindkét új vezető 
abban bízik, hogy jobbá tehetik a 
brassói, a barcasági magyarok éle-
tét. A hogyanokról faggattuk Kirsch 
Gábor megyei és Toró Tamás városi 
RMDSZ-elnököt.  3.»

Megtiltják a bér és
nyugdíj halmozását
Ha akarnak, akár hetvenéves 
korukig is dolgozhatnak a közal-
kalmazottak, amennyiben életbe 
lép a Cîțu-kormány által tegnap 
elfogadott törvénytervezet. Ám 
hiába érik el a nyugdíjkorhatárt, az 
időskori juttatást csak azt követően 
kezdik nekik folyósítani, amikor 
ténylegesen nyugdíjba mennek, 
ugyanez a jogszabályjavaslat tiltja 
meg ugyanis a fi zetés és a nyugdíj 
halmozását.  6.»

Kitüntetéseket 
adtak át Kolozsváron
Az erdélyi magyar kulturális és 
tudományos élet gazdagításáért 
magyar állami kitüntetésben 
részesítették Kolozsváron a 
főkonzulátuson kedden Egyed 
Emese irodalomtörténészt, egye-
temi tanárt, valamint Essig Kacsó 
Klára képzőművészt.  9.»

Extra adót vethetnek
ki a régi autókra
Egyre biztosabb, hogy ha nem is 
tér vissza a regadó, a bukaresti 
kormány olyan intézkedésekkel 
rukkol elő, amelyek valamilyen 
szinten büntetik azokat, akik 15 
évesnél régebbi gépkocsit vezetnek. 
Bár Florin Cîţu miniszterelnök több 
ízben is hangsúlyozta, nem adóval 
szeretné elérni a gépkocsipark 
megújulását, a kormány több tagja 
is megerősítette az egy ideje közszá-
jon forgó híresztelést.  7.»

 » Az alkotmány-
bíróság kimondta, 
hogy a törvény 
csak akkor 
alkotmányos, ha 
abban biztosíté-
kok vannak arra, 
hogy a személyes 
adatokat bizton-
ságban megőrzik.
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Értelmetlen volt 
a tanév meghosszabbítása  2.»

„Csak egy ember, aki azért jött,
hogy segítsen” – Interjú Szabó
Zsolt hargitai prefektussal  8.»
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Zöldség helyett repülőalkatrészek
az aranyosszéki Bágyonban 2–3.
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