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EGY HONATYA HÍJÁN MINDENKI MEGSZAVAZTA A PSD TÖRVÉNYJAVASLATÁT

Megadóztatják a sokat bírált
romániai luxusnyugdíjakat

Elsöprő többséggel fogadta el tegnapi ülésén a képviselőház a különleges nyug-
díjak megadóztatását előíró törvénytervezetet. A szenátus által korábban meg-
szavazott kezdeményezést csaknem egyhangúlag – 307 szavazattal egy ellenében 
– fogadta el az alsóház. Ha senki nem támadja meg az alkotmánybíróságon, és 
Klaus Iohannis államfő is kihirdeti, a jogszabály 85 százalékos adót vet ki a nem 
járulékbefi zetés alapján meghatározott különnyugdíjak havi 7000 lejt meghaladó 
részére. A havi 2000 lejnél nagyobb nyugdíjak 2000 lej feletti (7000 lejig terjedő) 
részét 10 százalékkal adóztatják meg. Amúgy a román állam tavaly tetemes ösz-
szeget, 9 milliárd lejt fordított a különnyugdíjakra.  7.»

Saját jövőbeni juttatásukból is elvettek. A szenátus után a képviselőház is megszavazta a különleges nyugdíjak megadóztatását

Vizsgázik 
az adatvédelem
Menet közben, a tegnapi ma-
tematikavizsgán kapták meg 
azonosítószámukat az országos 
képességfelmérőn részt vevő 
diákok, akik – adatvédelmi meg-
fontolásokból – az egyéni kód 
segítségével tudják majd meg 
eredményeiket. Az oktatási mi-
nisztérium kedden este átiratban 
értesítette az új rendelkezésről a 
tanfelügyelőségeket.  4.»

Trükközik 
a román kormány
Törvényi kiskaput kihasználva 
venné elejét a kormány, hogy az 
ellenzéki többségű parlament 
a felére csökkentse a kabinet 
által kedden 30 nappal meghosz-
szabbított veszélyhelyzetet. A 
vonatkozó jogszabály ugyanis 
csak azt mondja ki, hogy a 
veszélyhelyzet bevezetését kell a 
parlamentnek is jóváhagynia, a 
meghosszabbítását nem. A PSD 
bizalmatlansági indítvánnyal 
vág vissza. 5.»

Fizetésképtelenségi
eljárás: védőburok
A cégek tulajdonosai, ügyvezetői 
ódzkodnak a fi zetésképtelenségi el-
járástól, pedig ha időben meglépik, 
megmenthetnék a vállalkozást a 
csődtől. A lapunk által megszólalta-
tott csődbiztos szerint idén számí-
tanak a csődeljárások ugrásszerű 
növekedésére, de a járvány miatti 
korlátozások, a recesszió  hatása 
valószínűleg a jövő év második 
felében csapódik le.  6.»

Színházi előadások
szabadtéren
Kültéri előadásokat tartanak 
az erdélyi magyar színházak a 
járványügyi szabályok tiszteletben 
tartásával. A kolozsvári, maros-
vásárhelyi és temesvári társulat is 
várja közönségét, a szabadtéri szín-
padokon tartandó produkciókra a 
helyek száma korlátozott.  9.»

 » Az átla-
gos nyugdíjak 
többszörösére 
rugó luxusnyug-
díjak ügye a 
helyhatósági 
és parlamenti 
választások 
közeledtével vált 
ismét központi 
témává.
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Felújítják az árokaljai 
Bethlen-kastélyt  3.»

Újabb átkelők nyíltak meg 
a román–magyar határon  2.»
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Rendszerszintű
szindróma
a magyarellenesség
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