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BENYÚJTOTTA KÖZÖS BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁT AZ USR–PLUS ÉS AZ AUR

Megpecsételődhet
a Cîţu-kormány sorsa

Megpecsételődni látszik a Florin Cîţu vezette bukaresti koalíciós kormány 
sorsa: a vidékfejlesztési terv miatt  a miniszterelnök és az USR–PLUS között 
kirobbant konfl iktust a hétvégén sem sikerült elsimítani, így az eddigi ko-
alíciós partner a szélsőséges AUR-ral közösen bizalmatlansági indítványt 
nyújtott be a kabinet ellen. Pászkán Zsolt elemző a Krónikának nyilatkozva 
úgy vélekedett: a miniszterelnök vélhetően azért erőltette a koalíciós válsá-
got kirobbantó vidékfejlesztési terv elfogadását, mert a tisztújító pártkong-
resszus előtt meg akart felelni a PNL helyi „kiskirályai” elvárásainak. 5.»

Bizonytalan jövő. A pénteki kormányülést is az USR–PLUS miniszterei nélkül tartották meg

Elvennék a határon
túliak szavazati jogát
A közelgő magyarországi parla-
menti választások a pártpolitikai 
csatározások színterére emelhetik 
a határon túli magyarokat. Az 
ellenzék táborában újra felmerült 
a magyar állampolgársággal is 
rendelkező külhoniak jogának 
korlátozása. A Demokratikus 
Koalíció (DK) megvonná a szava-
zati jogot, de a Jobbik is vitatja a 
jelenlegi szabályozást.  6.»

HPV elleni oltás
tiniknek is
A 14 és 18 év közötti lányokra is 
kiterjesztették a HPV (humánpa-
piloma-vírus) elleni ingyenes ol-
tást biztosító programot, jelentet-
te be Ioana Mihăilă egészségügyi 
miniszter. A tárcavezető az erről 
szóló miniszteri rendeletet pénte-
ken írta alá, így már nem csupán 
a 11–14 éves lányok részesülhet-
nek az ingyenes védőoltásban, 
hanem a 14–18 éves korosztály 
is.  3.»

Pótérettségi 33
százalékos sikerrel
Az idei pótérettségi óvások 
elbírálása utáni, végleges ered-
ményei szerint a résztvevők 32,9 
százalékának sikerült a vizsgája; 
ez 2,6 százalékkal jobb arány az 
első eredmények után közöltnél – 
tájékoztatott pénteken az oktatási 
minisztérium.  3.»

Női alkotók szem léje
Sepsiszentgyörgyön
Kortárs romániai és magyaror-
szági női rendezők alkotásait 
mutatja be a hétvégén kezdődött 
sepiszentgyörgyi Eva FilmMa-
kers Fest, amelynek nyitónapján 
a magyarországi Kocsis Ágnes 
rendező fi lmjeivel ismerkedhetett 
a közönség. A szeptember 10-ig 
tartó szemle arra törekszik, hogy  
visszaállítsa az egyensúlyt a női 
és férfi  alkotók között a fi lmművé-
szetben.  9.»

 » A kabinet le-
vélben értesítette  
a nyugati part-
nereket, hogy az 
USR–PLUS egy 
„szélsőséges, 
antiszemita párt-
tal szövetkezve” 
akarja megdönte-
ni az Európa-ba-
rát kormányt.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Oldódik a marosvásárhelyi
jégpálya körüli patthelyzet  2.»

Megőrzés és összetartás
a magyarremetei szórványban  4.»

Jazztől voltak hangosak
Kolozsvár zöldövezetei  12.»
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