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Din punctul meu de vedere
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Dosarul fostului ministru al Finan2elor,
Daniel Chi2oiu, intră în linie dreaptă!

În curând va fi trimis în judecată, după ce procurorii
au respins obiec2iunile ridicate de politician la ex-

pertiza din care reiese că este vinovat de producerea
accidentului în care și-au pierdut via2a doi oameni

și o a treia persoană a fost rănită grav.

A recunoscut că a
dat mită!

A fost condamnat
un medic

La 7 ani de la moartea unui pacient

În dosarul tânărului decedat în 2013, pe fondul reacţiilor adverse
la o injecţie cu un medicament de specialitate – Zypadhera, doi me-

dici au fost trimiși în judecată. Psihiatrul Ramona Herișanu, medicul
care a administrat tratamentul, se derulează la instan2a de fond.

În urmă cu 7 ani, în familia profe-
sorului pensionar Viorel Niţescu
din comuna Mihăeşti, sat Valea
Popii se abătuse o nenorocire,

fiul cel mic, Alin, înceta din viaţă,
iar profesorul Niţescu a realizat

că decesul a survenit, spune el ca
urmare a malpraxisului.

Medicul Constantin Păun, a fost condamnat definitiv la o
pedeapsă cu suspendare sub acuzaţia de fals intelectual.

Procurorii au respis
cererea lui Chiţoiu

Va fi trimis în judecată

Un bărbat din comuna Rucăr a fost con-
damnat sub acuza2ia de dare de mită.
Bărbatul a scăpat cu o pedeapsă mai
ușoară după ce a recunoscut fapta.

Astfel a primit o pedeapsă cu suspendare deși risca
să ajungă la închisoare. Deși sentin2a nu este

definitivă, este greu de crezut că se va mai schimba
ceva, dat fiind faptul că instan2a a admis acordul de

recunoaștere al inculpatului.
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