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MAJDNEM TELJESEN ÁTLÁTHATÓVÁ VÁLTAK A BANKI PÉNZMOZGÁSOK

Hadüzenet az adócsalásnak,
a terror pénzelésének

„A feketegazdaság általában nem banki átutalással működik, azonban ez a 
törvény mégis jó lépés az átláthatóság, a digitalizáció felé” – értékelt a Kró-
nika megkeresésére Bordás Attila bankpiaci szakember, akit azt követően 
kerestünk meg, hogy tegnaptól az adóhatóságnak betekintése nyílt minden 
bankszámlába. A LAM Mikrohitel Rt. igazgatóhelyettese szerint a módosí-
tástól nem kell tartania annak, aki törvényesen jár el. 7.»

A „Nagy Testvér” fi gyel. Minden banki tranzakcióra, bankszámlára rálátása van mostantól az Országos Adóhatóságnak

Felgyorsítanák
az oltási kampányt
Felgyorsítanák az illetékesek a ko-
ronavírus elleni oltási kampányt. 
Valeriu Gheorghiţă, a kampány 
koordinátora leszögezte: 15-étől 
indulhat is a második fázis, amely 
elején az idősotthonok lakóit és a 
dialízisre szoruló vesebetegeket 
oltják be. Egyébként tegnap újabb 
150 000 adagnyi vakcina érkezett 
az országba.  5.»

Marad a város háza
megnevezés
A magyar anyanyelvű polgárok 
tájékoztatását szolgálják a magyar 
feliratok – ez áll a bukaresti ítélő-
tábla döntésének indoklásában. 
A táblabíróság tavaly jogerősen 
elutasította a magyarellenes 
kezdeményezéseiről elhíresült Dan 
Tanasă által vezetett szervezetnek 
a gyergyószentmiklósi városháza 
felirat eltávolítására vonatkozó 
keresetét, most nyilvánossá vált az 
ítélet indoklása is. 4.»

Buszozás: a karantén 
mindent felülír
Jó hír, hogy a koronavírus-járvány 
enyhülése következtében e héttől 
Magyarországról már karantén-
kötelezettség nélkül be lehet 
jönni Romániába, de ez még nem 
elegendő ahhoz, hogy az Erdély 
és Budapest között járó vagy más 
anyaországi városokba tartó, rend-
szeres buszforgalom újrainduljon. 
Majd, ha Magyarország felé is sza-
bad lesz a határátkelés – érvelnek 
a busztársaságok.  6.»

Kulturális műsor
indult diákoknak
Ismert költők, írók, irodalomtör-
ténészek, kritikusok izgalmas 
időutazás keretében közelítik meg 
a magyar irodalom különböző 
korszakait abban a kéthetente 
jelentkező műsorban, amely most 
indult el Alter-tanterv címmel. 
A sorozat a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház, az Erdélyi Magyar 
Írók Ligája és az Erdélyi Magyar 
Televízió együttműködésében 
született.  9.»

 » „Nem az a 
megoldás, hogy 
az arab országok-
hoz hasonlóan 
teljes felügyelet 
nélkül hagyjuk a 
pénzügyi moz-
gásokat” – vallja 
Bordás Attila.
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Cseke Attila fejlesztési miniszter:
több szerepet kaphatnak
a helyi közösségek  3.»

Egyesek mennének, mások
maradnának a csíksomlyói tűz után

9.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
10

0
7




