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Teljes a zűrzavar a piacon
a kormány adópolitikája miatt

Teljes káoszt okozott a piacokon a legfrissebb adóügyi módosításokat tar-
talmazó, hírhedt 114-es sürgősségi kormányrendelet. Bár az alkalmazási 
módszertan híján sok esetben egyelőre csak találgatások vannak, azok is 
elégnek bizonyultak arra, hogy lejtmenetbe állítsák a Bukaresti Értéktőzs-
dét (BVB) a bankok körüli bizonytalanságok miatt, az áramszolgáltatókat 
sújtó intézkedések nyomán pedig egyes érintett cégek a kiszivárgott infor-
mációk szerint azzal fenyegetőznek, hogy lekapcsolják a villanyt. 6.»

Zuhanásban.  A Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett cégek szakértői számítások szerint egyetlen nap alatt 4,3 milliárd lejt veszítettek

Kartelleztek
az utazási irodák
Összejátszottak a turisztikai 
ügynökségek annak érdekében, 
hogy ne csökkentsék egy bizonyos 
szint alá az általuk kínált szolgál-
tatások és turisztikai csomagok 
árát – lebuktak, most fi zethetnek. 
A Krónikának nyilatkozó szakem-
ber szerint ez átalakíthatja a piacot. 
Az érintettek közben az ígérik, hogy 
a turisták nem sínylik meg.  7.»

Folytatódó politikai 
adok-kapok
Minden érintett a saját igazát 
hangoztatja a visszaeső bűnözők 
ügyében. Miközben Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter szerint az 
igazságügyi tárca ellenőrizte a ked-
vezményes szabadlábra helyezésről 
szóló törvényt, a büntetés-végrehaj-
tás adatai szerint 14 ezren éltek az 
általa nyújtott kedvezményekkel. 
A PSD közben tagadja, hogy a med-
gyesi gyilkos is köztük volt. 5.»

Strasbourgban a
magyar diákpanaszok
Hat erdélyi magyar érettségiző 
keresete átesett az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának előzetes 
vizsgálatán, mert vannak arra 
utaló jelek, hogy Románia 
megsértette a románvizsga miatt 
megbukott panaszosok jogait. 
A Székely Figyelő Alapítvány 
szerint diszkriminatív, hogy a 
kisebbségi tanulóknak több tan-
tárgyból kell vizsgázniuk. 2.»

Amikor a petrovaiak
dacoltak Ceaușescuval
Éppen harminc éve annak, hogy 
az 1989-es temesvári forradalom 
előszele megcsapta a máramarosi 
Petrova lakosait, akik fellázadtak 
a kommunista diktatúra fa-
lurombolásban kimerülő terü-
letrendezési és szisztematizálási 
terve ellen. A hatóságok, a párt 
kapitulálni kényszerült a felajzott 
néptömeg előtt. 9.»

 » Az energiapi-
acot, a bankszek-
tort és a tőzsdét 
is alaposan 
megbolygatta az 
elmúlt napokban 
a január elsejétől 
hatályba lépett 
adóügyi csomag.
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„Megszállják”
a temesvári magyar házat  3.»

Elismerés a magyar diákokat oktató
romántanároknak  4.»

Nagy késéssel jutnak hozzá
pénzükhöz a patikák  4.»
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