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FLORIN CÎȚU MENESZTETTE MINISZTERÉT, DAN BARNA KORMÁNYT BUKTATNA

Totális háború a két vezető
román kormánypárt között

Súlyos válsággá mélyült a Florin Cîţu és az USR–PLUS között a vidékfejlesz-
tési program miatt kirobbant válság. A kormányfő menesztette a program 
jóváhagyását szabotáló Stelian Ion igazságügy-minisztert, emiatt az USR–
PLUS a miniszterelnök lemondását követeli, és bizalmatlansági indítványt 
hirdetett, amihez az AUR-t nyerné meg partnernek. A Nemzeti Liberális Párt 
vezetősége azonban kiállt a miniszterelnök mellett, és sajtóértesülések sze-
rint kompromisszumos javaslatokkal békítené ki az USR–PLUS-t. 5.»

Szétesőben? Stelian Ion igazságügy-miniszter (középen, jobbján Dan Barna, balján Florin Cîțu ) menesztése felrobbanhatja a kormánykoalíciót

Felpörgetik az
erdélyi honosítást
Szűk két hónapjuk van még hátra 
igényelni a magyar állampolgár-
ságot azoknak az erdélyi magya-
roknak, akik részt szeretnének 
venni a jövő évi orszá ggyűlési 
választásokon – hívták fel a 
fi gyelmet az EMNP és az EMNT 
képviselői. A két szervezet a ma-
gyarországi megmérettetésen és 
a népszavazáson való részvételre 
biztatja a magyarokat.  2.»

RMDSZ: folytatódik 
a „tulipánok harca”
Továbbra sem ismeri el egymás 
tisztújítási folyamatát a marosvá-
sárhelyi RMDSZ két csoportosu-
lása. A megyei szabályzatfelügye-
lő bizottság a Kovács Levente 
által vezetett csapatnak adott 
igazat, de Kali Istvánék fellebbe-
zése következtében az országos 
testület az ügy újravizsgálásáról 
döntött.  3.»

Dokfi lmfeszt
Nagyszebenben
A mindennapi élet zajából a mo-
zivászonra „desztillált” életképe-
ket, emberi sorsokat mutatnak 
be azok a szerzői dokumen-
tumfi lmek, amelyeket a vasár-
nap kezdődő nagyszebeni Astra 
fesztiválon láthat a közönség – 
mondta el a Krónikának a szemle 
művészeti igazgatója, Kató Csilla. 
A kínálatban szereplő alkotások 
a világ mai állásáról is szólnak.  

17.»

„Bearanyozták” a
paralimpiát az úszók
Újabb két aranyérmet ünnepelt 
csütörtökön Magyarország a to-
kiói paralimpián: Konkoly Zsófi a 
paralimpiai csúccsal nyerte a 100 
méteres pillangóúszás döntőjét 
S9 kategóriában, míg Pap Bianka 
100 méter háton lett bajnok 
S10 kategóriában; előző nap 
mindketten ezüstérmet szerez-
tek.  19.»

 » Klaus Io-
hannis államfő 
csütörtökön jóvá 
is hagyta Ion 
leváltását, ami 
azt jelzi, hogy a 
kormányfő mö-
gött áll a konfl ik-
tusban.
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Duplázás: költséges tél elé néznek
a nagyszalontai gázfogyasztók  6.»

Élelmiszer-drágulást is eredményez
az energia árának emelése  15.»
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