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Szennyezési adó: még nem
ragadós a bukaresti példa

Lavinát indíthat el a következő években a bukaresti önkormányzat minap 
hozott döntése, amelynek értelmében 2020. január elsejétől környezetvédel-
mi illetéket rónak ki a járművekre környezetvédelmi besorolásuk alapján, 
később pedig ki is tiltják ezeket a fővárosból. Erdély és a Partium legtöbb 
városában azonban nincs tervben hasonló oxigénilleték. A Krónika össze-
állításából kiderül: egyelőre mindössze Kolozsváron fontolgatnak hasonló 
intézkedést. Megtudtuk, ötlet szintjén már felmerült egyfajta környezetvé-
delmi illeték kivetése a kincses város levegőjét szennyező járművekre, de az 
önkormányzat még vizsgálja a lehetőséget. 4.»

Nem csoda, hogy szennyeznek. A Romániában forgalomba írt autók csaknem fele idősebb 15 évesnél

Menekül Johannis
Dăncilă elől
Mereven elzárkózik Klaus Johannis 
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
attól, hogy az újrázni készülő 
államfő nyilvános vitát folytasson 
Viorica Dăncilă szociáldemokrata 
pártelnökkel az elnökválasztás 
második fordulója előtt. A liberáli-
sok ürügyként azt hozzák fel, hogy 
Dăncilă miniszterelnökként nem 
akart kommunikálni Johannisszal, 
aki most inkább közvetlenül szólí-
taná meg a polgárokat.  5.»

Florea „elküldte
sétálni” helyettesét
Szolgálati autó, titkárnő és feladat-
kör nélkül maradt Sergiu Papuc, 
Marosvásárhely szociáldemokrata 
párti alpolgármestere, aki azzal 
váltotta ki felettese nemtetszé-
sét, hogy nemrég megszavazta 
a másik polgármester-helyettes, 
Makkai Gergely menesztését. 
Következő lépésként Dorin Florea 
felszólította: hagyja el alpolgár-
mesteri irodáját. 2.»

Egészségügy:
lesz pénz a bérekre
Az egészségügyben dolgozók 
időben meg fogják kapni decem-
beri fi zetésüket – ígérte tegnap 
határozottan Victor Costache 
egészségügyi miniszter. Közölte, 
a kormányban szó volt arról, 
hogy ki kell egészíteni az egész-
ségügyi rendszerre előirányzott 
összegeket, hogy ne legyenek 
fennakadások a futó programok 
és beruházások, illetve a bérek 
kifi zetése terén.  3.»

Pop-rockra bulizhat
az erdélyi közönség
A kolozsvári L’Autre Caféban és 
a csíkszentdomokosi kultúrház-
ban ad lemezbemutató koncertet 
pénteken, illetve szombaton a 
Dirty Slippers magyar pop-rock 
zenekar, amely Tim Palmerrel, 
a U2, Bon Jovi, David Bowie és a 
Goo Goo Dolls Grammy-díjas pro-
ducerével dolgozik Lobó-Szalóky 
Lázár énekes-gitáros legújabb, 
Nyitva című dalán.  12.»

 » Noha más 
városokban is 
problémát okoz a 
járművek szá-
mának jelentős 
növekedése, a 
bukarestihez 
hasonló intéz-
kedést legtöbb 
helyen egyelőre 
nem terveznek.
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Hamarosan startol a partiumi
gazdaságfejlesztés  7.»

Könyvek, írók, olvasók
találkozási pontja
Marosvásárhely  9.»

Felbontotta a Sepsi OSK László
Csaba vezetőedzői szerződését  11.»
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