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IONUȚ CIUREA A CSIGALASSÚ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS OKAIRÓL

Amilyenek a hatóságok, 
olyanok az autópálya-építők

Teljes mértékben elégedetlen a romániai autópálya-építés munkaritmusával 
Ionuţ Ciurea, a Pro Infrastructura Egyesület elnöke. A Krónikának nyilatkozó 
szakember elsősorban a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) 
harminc éve tanúsított érdektelenségét és amatörizmusát nehezményezi, ugyan-
akkor a szerződési kötelezettségeikre fi ttyet hányó építkezési cégeket is vétkes-
nek tartja, amiért Romániában csigalassúsággal bővül a gyorsforgalmi úthálózat. 
„Ennyire vagyunk képesek: évi 35 kilométernyi sztrádára, miközben több ezer 
kilométeres korszerű, fejlett úthálózatról álmodunk” – fejtette ki lapunknak 
Ciurea, aki szerint naivság lenne csodákat várni az új szállításügyi minisztertől, 
akinek eredményessége mintegy tízezer beosztottjától függ.  7.»

 Nem látni a végét. A szakértő szerint az útügyi hatóságok és a kivitelezők egyaránt okolhatók a romániai infrastruktúra-hálózat fejletlenségével

Halállal fenyegették
Asztalos Csabát
Asztalos Csabát, az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács 
(CNDC) elnökét halállal fenyegető 
felirat jelent meg Bukarestben, a 
belügyminisztérium közelében. Az 
érintett feljelentést tett, lapunknak 
pedig elmondta: aggasztó, hogy az 
elmúlt időszakban a kisebbségek-
hez tartozó személyekkel szemben 
több uszító üzenet fogalmazódott 
meg Romániában.  3.»

A szólásszabadság
értékes, de veszélyes
Elözönlötték a közösségi oldala-
kat a „merészebb” hozzászólók, 
akik képzettebbnek gondolják 
magukat a szakértőknél, orvo-
soknál is. Ezáltal hamar elszaba-
dulnak az indulatok, egymásnak 
feszülő kommenteket olvasunk. 
Vincze Orsolya kommunikációs 
szakértőt arról kérdeztük, milyen 
veszélyekkel jár, milyen mód-
szerek léteznek a kommentelés 
szabályozására.  4.»

Kórházbotrány: 
Cîțu lemondást vár
Lemondásokat vár Florin Cîțu kor-
mányfő, miután éjszaka ürítettek ki 
a Covid-kórházzá alakított buka-
resti Foișor ortopédiai klinikát, 
ahonnan a pácienseket mentőkkel, 
személyautókkal szállították el. Bár 
a miniszterelnök meglebegtette, 
hogy ha Romániában eléri a 10 mil-
lió főt a koronavírus ellen beoltot-
tak száma, el lehet majd tekinteni 
a védőmaszk kötelező viselésétől, 
csökkent az oltakozni vágyók szá-
ma az országban. 5.»

Gazdasági haszon az
egymásra utaltságból
Számos megállapodást, köztük 
a Mátészalka–Szatmárnémeti 
gyorsforgalmi út létesítéséről, 
valamint a két ország kereskedel-
mi és iparkamaráinak együttmű-
ködéséről szóló dokumentumot 
írt alá Budapesten Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter, 
valamint Claudiu Năsui román 
gazdasági tárcavezető.  6.»

 » Egyetlen pro-
jekt sincs, amire 
azt mondhat-
nánk, jól kigon-
dolt, és időben 
kivitelezett. Mint 
ahogy egyetlen 
útépítő sincs, aki 
minden szem-
pontból eleget 
tett volna kötele-
zettségeinek.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Szűk körű gálán átadták 
az idei EMKE-díjakat  9.»

Erste Liga-győztes a Sportklub,
nagy hokitervek Háromszéken  10.»
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