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NAGYOBB GAZDASÁGI VISSZAESÉS ÉS HIÁNY A KÖLTSÉGVETÉS-KIIGAZÍTÁSBAN

Bizalmatlanságot szül 
az adóügyi változékonyság

A román kormány 4,2 százalékos gazdasági csökkenésre számít idén, ami na-
gyobb visszaesést jelent a korábban közölt 3,8 százalékhoz mérten. A rövidesen 
elfogadásra kerülő költségvetés-kiigazítás nyomán ugyanakkor a hazai összter-
mék (GDP) 9,1 százalékára fog emelkedni az államháztartási hiány – jelentette 
be tegnap Florin Cîţu pénzügyminiszter. A Krónikának nyilatkozó adószakértő 
ugyanakkor úgy látja, hogy a tűzoltás jellemezte a bukaresti kormány pénzügyi 
politikáját a szükségállapot márciusi bejelentése óta eltelt időszakban, ami ártott 
az üzleti szférának, és elriaszthat potenciális beruházókat is.  6.»

Járványidőben kell a pénz. A költségvetés-kiigazítás során növeli a kormány az egészségügynek kiutalt összegeket is

Újabb karanténok 
és vírusrekord
A két héttel ezelőtt fogana-
tosított vesztegzár 14 napos 
meghosszabbítását javasolják 
a hatóságok Zilahon, Szilágy-
csehben és Zsibóban – jelentette 
be tegnap Virgil Ţurcaş, Szil-
ágy megye prefektusa. Mától 
Szatmárnémeti és Beszterce 
is vesztegzár alatt áll. Közben 
országos szinten ismét rekordot 
döntött az egy nap alatt korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizál-
tak száma.  4., 5.»

RMDSZ: egészség- és 
munkahelyvédelem
Egészségvédelmi, oktatási, 
valamint munkahelyvédelmi és 
gazdaságélénkítési intézkedések 
sorozatára van szükség Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök szerint. 
Ezeket a javasolt intézkedéseket 
gyűjtötte a tegnap ismertetett 
programba a decemberi parla-
menti választásokra készülő ala-
kulat. Az RMDSZ korainak tartja a 
tanévismétésről beszélni.  3.»

Tárolókkal a biciklis
közlekedésért
Úgy tűnik, nyitott kapukat dön-
get több erdélyi és partiumi vá-
rosban is az a törvény, ami arra 
kötelezné az önkormányzatokat, 
hogy a közintézmények környé-
kén kerékpártárolókat alakítsa-
nak ki.  A biciklisek szerint az 
sem mindegy, milyenek lesznek 
ezek a standok.  4.»

Elhunyt Benkő
László zenész
Hosszas betegség után, 77 
évesen meghalt Benkő László 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
magyar zenész, billentyűs, az 
Omega együttes alapítója. „A 
magyar rockzene meghatározó 
alakját rajongók és tisztelők 
milliói gyászolják itthon és kül-
földön egyaránt” – írták zenész-
társai. 12.»

 » „Ha Románia 
azt akarja, hogy 
komolyan ve-
gyék nemzetközi 
szinten, akkor 
kiszámíthatónak, 
következetesnek 
kell lennie” – húz-
ta alá Debreczeni 
László. 
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Kihirdette Iohannis
a Trianon-törvényt  5.»
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Uniós zsarolásként
bevetett pénzügyi elvonások 12.1–2.
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