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HELYÜKET KERESIK A ROMÁNIAI ALAKULATOK AZ UNIÓS TÖRVÉNYHOZÁSBAN

Pártok keringője várható
az Európai Parlamentben

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Fittyet hánynak
a felsőbb utasításra
Bár központi szinten egyezség
született arról, hogy a márciusban több tízezer, cégjegyzékből
törölt engedélyezett magánszemélyt (PFA) kérésre ingyen újra
bejegyzi a cégbíróság, megtartva
az elnevezést és adószámot, a
területi kirendeltségek sok esetben
figyelmen kívül hagyják a rendelkezést, új vállalkozást jegyeznek
be, felszámolva ennek minden
költségét. » 6.

Kormányátalakítás:
nem hajlik Johannis
Nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a miniszterelnök által a
legutóbbi kormányátalakítás során
javasolt új miniszterjelöltek – ezzel
indokolta tegnap Klaus Johannis
államfő, hogy elutasította a jelöltek kinevezését. Viorica Dăncilă
kormányfő szerint az elnök nem
volt hajlandó egyeztetni a javaslatokról. A miniszterelnök szerint
Johannis akadályozza a kormány
munkáját. » 5.

Alapkőletétel és
premier Szatmáron

Színes ideológiai kavalkád. Jelentős változásokat eredményezhet a tavaszi EP-választás az uniós törvényhozásban

Nagy politikai mozgások, helyezkedések várhatók az Európai Parlamentben a május 26-i választások után, új csoportok jöhetnek létre, és régiek
szűnhetnek meg, és ezek a folyamatok érintik a romániai politikai alakulatokat is. Összeállításunkból kiderül, hogy a kormányzó PSD-t nem nézik
jó szemmel körükben az európai szocialisták, és a kisebbik román kormánypárt, az ALDE jövője is tisztázatlan az EP-ben. Miközben az ellenzéki
liberálisok (PNL) erősíteni kívánják pozíciójukat az Európai Néppártban,
Dacian Cioloș és az USR az Emmanuel Macron-féle pártcsoporthoz igazodna. Nem valószínű ugyanakkor, hogy a Fidesz távozása esetén az RMDSZ
is elhagyná az EPP-t. » 8.

»

Ha a Fidesz
távozik az Európai Néppártból,
akkor a Ludovic
Orban vezette
PNL fontos térségbeli szereplővé avanzsálhat
az ernyőszervezetben.

Leteszik az alapkövét Szatmárnémeti új stúdiószínházának az
évekkel ezelőtt összedőlt Bem utcai
zsinagóga (Machzike Hatorah imaház) helyén. A pénteki ünnepélyes
eseményt követően a Harag György
Társulat új bemutatóját láthatja
a közönség: a Molière-darabból
készült, Scapin című előadást a
kétszeres UNITER- és Jászai-díjas
Bocsárdi László jegyzi. » 9.

Milliók élnek
mélyszegénységben
A lakosság számarányainak
viszonylatában Bulgária után
Romániában élnek a legtöbben
súlyos anyagi nélkülözésben,
ez a lakosság 16,8 százalékát,
mintegy 3,2 millió embert érint
– derül ki az Eurostat friss adataiból. » 7.

2–3.

Ajánlatos megvizsgáltatni
a fogyasztásra szánt gombát

»

4.

A fiatalokra összpontosít
a „nagykorúvá” vált TIFF »

9.

Harc az úzvölgyi magyar
temető nyugalmáért

