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ROMÂNIA
 Noua Lege a Sãnãtãþii ar trebui aprobatã
pânã la finalul sesiunii parlamentare din varã,
pentru cã actualul sistem medical nu
funcþioneazã corect: deºi fondurile alocate au
crescut de 5 ori faþã de anul 2000, prestaþiile
sunt în continuare proaste, a spus preºedintele
Bãsescu.
 Ministrul Ladislau Ritli a declarat cã s-a
început lucrul la noua Lege a Sãnãtãþii ºi cã,
probabil, consultãrile pe aceastã temã vor dura
între trei ºi ºase luni. Ritli a confirmat cã noua
lege va include ºi o serie de detalii din vechiul
proiect retras.
 Fiecare contribuabil va fi asigurat pentru un
pachet de servicii de bazã:
prevenþie, analize anuale gratuite, investigaþii ºi
intervenþii chirurgicale doar la recomandarea
medicului.
 Accesul la medic se face în funcþie de gravitatea bolii: dacã ai o boalã gravã, intri mai
repede. Dacã eºti urgenþã, intri imediat. Se introduce coplata pentru mersul la doctor.
 Dacã medicul recomandã o intervenþie chirurgicalã, dar nu e urgenþã, intri pe lista de
aºteptare, pe pachetul de bazã. O asigurare
suplimentarã poate grãbi procedurile.
 În situaþia în care vor fi ºi ambulanþe de stat,
ºi private, sunând la 112 va veni cea mai
apropiatã Salvare. Dacã va fi privatã, va fi
dotatã la fel ca cea de stat.
 Elevii ºi studenþii între 18 ºi 26 de ani vor beneficia de asigurare medicalã doar dacã unul din
pãrinþi are asigurare.
 În urma consultãrilor Putere-Opoziþie,
Parlamentul a fost convocat în sesiune extraordinarã, pentru a dezbate situaþia creatã de
protestele de stradã. USL a cerut demisia
Guvernului ºi alegeri anticipate, Cabinetul Boc a
propus un Pact politic.
 Premierul Boc l-a revocat telefonic pe ministrul
de Externe, Teodor Baconschi, care se referise la
protestatari ca la “mahalaua ineptã ºi violentã”.
Acesta a spus cã vorbele i-au fost rãstãlmãcite.
 Noul ministru de Externe va fi liderul UNPR,
Cristian Diaconescu.
 Mai mulþi parlamentari PNL, între care
Adriana Sãftoiu ºi Ludovic Orban, ºi-au dat
demisia din Legislativ, sperând sã deschidã astfel
drumul spre noi alegeri. Demisiile individuale nu
duc însã la dizolvarea Parlamentului.
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