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BIZALMAT SZAVAZOTT A PARLAMENT A FLORIN CÎŢU VEZETTE KABINETNEK

Új kormányt hozott
az ünnepre az angyal

Ismét teljes jogú kormány áll Románia élén, miután a bukaresti parlament 
két háza szerdai együttes ülésén bizalmat szavazott a Florin Cîţu eddigi pénz-
ügyminiszter vezette jobbközép, PNL–USR–PLUS–RMDSZ-kabinetnek. A kép-
viselők és szenátorok 260-186 arányban szavazták meg a kormányt. Cîţu arról 
beszélt: a kabinet legfőbb célja az, hogy az ország túlléphessen az egészség-
ügyi és a gazdasági válságon. A nyugdíjpont és a gyermeknevelési támogatás 
emelésének mikéntjét is tartalmazza a kormányprogram, amely szerint nem 
lesznek új adók, és ezer kilométer autópálya is megépül az elkövetkező négy 
évben. A koronavírus-járvány miatt bajba jutott turizmust eközben állami 
támogatással és újabb üdülési csekkekkel egyaránt támogatni akarják.

Kezdődhet a munka. A Florin Cîţu vezette kabinet ellenzéki közjáték közepette megkapta a bizalmat a törvényhozásban

Járványfüggő
iskolanyitás
Az oktatási intézmények újranyi-
tása csak akkor történhet meg, 
amikor mindez nem veszélyezteti a 
lakosság egészségét – nyilatkozta 
szerdán Sorin Cîmpeanu leendő 
oktatási miniszter, akit vitatott 
múltja miatt máris védelmébe kel-
lett vennie Ludovic Orban PNL-el-
nöknek.  2.»

A lakosság alig
harmada kér oltást
A romániai lakosság alig 30 szá-
zaléka mondja azt, hogy igényelni 
fogja a jövő év első felében a 
koronavírus elleni vakcinát az 
oltási kampány keretében, 29 
százalék elutasítja az oltást, szin-
tén 29 százalékra rúg azoknak az 
aránya, akik még nem döntöttek a 
témában – derül ki az Avangarde 
közvélemény-kutató által készített 
felmérés eredményeiből. A lakos-
ság 70 százaléka elutasítja az álta-
lános vesztegzárat, és mindössze 
16 százalék támogatná az általános 
korlátozó intézkedést. 2.»

Éjféli misék
koronavírus idején
A koronavírus-járvány megféke-
zése érdekében foganatosított 
intézkedések miatt jóval éjfél 
előtt tartják meg idén a hagyomá-
nyos karácsonyi „éjféli miséket” 
a nagyváradi, a gyulafehérvári, 
a szatmári és a temesvári egy-
házmegyében egyaránt. Fontos 
ugyanakkor, hogy a szertartáso-
kat a járványügyi intézkedések 
betartása mellett meg lehet tarta-
ni a templomokban. 3.»

 » Florin Cîţu 
a vállalkozások 
támogatására 
és a bürokrácia 
csökkentésére is 
ígéretet tett, egy-
ben az adórend-
szer egyszerűsí-
tését is kilátásba 
helyezte.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a karácsonyi munkaszüneti
napok miatt december 28-án,

hétfőn jelenik meg.

Áldott karácsonyt kívánunk!
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