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Rejtett aknák kerülnek elő 
az állami költségvetésből

Az már biztos, hogy idén lényegesen meghaladja a maastrichti szerződésbe 
foglalt, a hazai össztermék (GDP) 3 százalékának megfelelő összeget a román 
állami költségvetés hiánya, a nemrég beiktatott liberális kormány illetékesei 
pedig egyelőre azt sem zárják ki, hogy jövőre is a kritikus szint fölé kúszik a 
büdzsé defi citje. Márpedig 3 százalékosnál nagyobb hiány esetén az Európai 
Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat Románia ellen, és forrásmeg-
vonások jöhetnek. Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 
szerint nem kell rögtön a legrosszabb forgatókönyvre gondolni. A politikus 
kiemelte ugyanakkor, hogy sorra kerülnek elő a költségvetésben a megbukta-
tott szociáldemokrata kormány „pénzügyi ügyeskedései”, a „rejtett aknák”, 
amelyek miatt nagy lesz a hiány, így meglátása szerint tulajdonképpen má-
sodlagos, hogy mi lesz erre az Európai Unió válasza. 7.»

Árnyék vetül a költségvetésre. Még az sem biztos, hogy jövőre sikerül 3 százalék alatt tartani az államháztartás hiányát

Hamut szór a fejére
az RMDSZ
Nem döntött jól az RMDSZ, ami-
kor megszavazta a jogszabályt, 
amely lehetővé teszi a veszélyes 
bűnözők idő előtti szabadlábra 
helyezését – ismerte be Korodi 
Attila képviselőházi frakcióve-
zető, aki szerint a parlamentnek 
kell módosítania a törvényt. 
Raluca Turcan miniszterel-
nök-helyettes viszont közölte: a 
kormány felelősségvállalással 
akarja elfogadtatni a jogszabály 
módosítását.  5.»

Sokan dolgoznak
minimálbérért
Látványosan, 37 százalékról 41 
százalékra nőtt a minimálbér 
aránya az országos átlagbérben a 
2014–2019-es periódusban – derül 
ki a kormány által készített elem-
zésből. A számok alakulásának 
oka többnyire a szociáldemokrata 
kormányok által a közszférában 
kieszközölt agresszív fi zetéseme-
lésekben keresendő, a magán-
szektorban viszont egészen más 
az állás.  6.»

Temesvári
emlékezetpolitika
December 12–16. között rendezik 
meg az 1989-es temesvári forrada-
lom magyar évfordulós rendez-
vényeit a bánsági városban. Az 
erdélyi magyar emlékezetpoli-
tikai diskurzust meghonosítani 
szándékozó szervezők olyasmire 
is vállalkoznak, amire „egy nor-
mális társadalomban nem lenne 
szükség”. 4.»

Nem térhet vissza
tisztségébe Makkai
Visszautasította a bíróság tegnap 
Makkai Gergely leváltott marosvá-
sárhelyi alpolgármester kérését, 
hogy nyilvánítsák semmisnek 
a lemondatásáról szóló tanácsi 
határozatot. Az ítélet nem jogerős, 
a volt alpolgármesternek joga van 
fellebbezni.  2.»

 » „Önmagában 
nagy gond az, 
hogy magas a 
költségvetési 
hiány, az másod-
lagos, hogy mi 
lesz az Európai 
Unió válasza” – 
mondta Winkler 
Gyula.
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Beérett a nagyváradi
homlokzatfelújítási program  3.»

A román védelmi minisztériumra
bíznák a katonatemetőket  4.»

Szász Csanád népdalénekes:
„minden fellépés egy létrafok”  12.»
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