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JAVÁBAN ZAJLANAK A TÁRGYALÁSOK A HELYREÁLLÍTÁSI TERVRŐL

Mások Románia prioritásai,
mint az uniós átlagé

Támadások kereszttüzébe került az elmúlt napokban az országos helyreál-
lítási terv (PNRR), a bukaresti ellenzéki politikusok és a sajtó is azt hangoz-
tatja ugyanis, hogy az Európai Bizottság visszautasította a román kormány 
által kidolgozott csomagot, több ponton kifogásolva a bukaresti elképze-
léseket. Kormányzati bejelentések szerint viszont még be sem nyújtották 
a tervet, hanem csak május 31-én terjesztik be jóváhagyásra az Európai 
Bizottsághoz, a dokumentumon pedig még dolgoznak, és ezzel párhuzamo-
san elkezdődtek az informális tárgyalások, egyeztetések a brüsszeli illetéke-
sekkel. A bukaresti kormányzati illetékesek remélik, sikerül közös nevezőre 
jutni, és kezdődhetnek a rég várt fejlesztések. 7.»

Eltérő prioritások. Brüsszel szerint Bukarest túl sokat költene sztrádaépítésre, a román hatóságok szerint viszont ez létfontosságú az országnak

Szemet szúr az
ideiglenes tábla is
A háromszéki Előpatak határá-
ban kihelyezett kétnyelvű tábla 
eltávolítását követeli Dan Tanasă, 
ám a település határát jelző táblán 
már csak románul van feltüntet-
ve a megnevezés. Ráduly István, 
Kovászna megye prefektusa tegnap 
sajtótájékoztatón számolt be a tábla 
körüli bonyodalmakról. A múlt hét-
végén két-három napig volt kétnyel-
vű tábla Előpatak határában, aztán 
a román nyelvű jelzéseket újrafes-
tették, visszahelyezték.  4.»

Marad az éjszakai
kijárási tilalom
Mindaddig nem lazítanak a ko-
ronavírus-járvány miatt jelenleg 
hatályban levő korlátozásokon, 
amíg nem sikerült elérni az ötmil-
lió beoltottat – szögezte le Florin 
Cîţu miniszterelnök. Egyben több 
hétvégi oltási akciót kért. Valeriu 
Gheorghiţă, az oltási kampány ko-
ordinátora szerint növelik az oltási 
kapacitást, így elérhető az ötmillió 
beoltott júniusig.  5.»

Gazdasági fellendülés
nagyobb infl ációval
Derűlátóbb ma már az Országos 
Stratégiai és Előrejelző Bizottság 
a román gazdaság alakulása 
kapcsán, mint a télen, a nagyobb 
GDP-bővülés mellé azonban a 
korábban becsültnél nagyobb 
infl ációt és 5 lej/euró körül alakuló 
árfolyamot vetítenek előre.  6.»

Stresszoldó hatású
az alkotási folyamat
Szemák Zsuzsa képzőművész 
alkotásai tekinthetőek meg a szat-
márnémeti Szépművészeti Múze-
umban. Az alkotó, aki festészette-
rápiával is foglalkozik, a művészet 
gyógyító erejéről, műhelytitkairól 
beszélt a Krónikának. Mint vallja, 
maga az alkotás titok, ami túlmu-
tat a hétköznapi dolgokon, örökös 
harc önmagunkkal és a külvilággal 
egyaránt.  9.»

 » Több terüle-
ten egyetértés 
van, viszont 
vannak területek, 
amelyekről zajlik 
a vita az Európai 
Bizottsággal,  és 
a koalíción belül 
is arról, hogy 
mit lépnek az EB 
válaszaira.  
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Marosvásárhelynek terhére vált
az egykori népi egyetem  2.»

3.»

Kampány indult a magyar
nyelvhasználatért az iskolákban

Tőkés László javára ítélkeztek
zászlóügyben Strasbourgban 4.»
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