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KISEBBSÉGI KORMÁNY ALAKULHAT A KABINET MENESZTÉSE NYOMÁN

A NAP ÍRÁSAIBÓL

„Superman fejre állt”,
megbukott a Cîțu-kormány

Elkerülhetetlen volt
a „kórházzárlat”
Súlyos következményekkel jár,
hogy harminc napra felfüggesztik a nem sürgősségi esetnek
minősülő kórházi beutalásokat,
műtéti beavatkozásokat, kezeléseket és vizsgálatokat, viszont
ez a döntés elkerülhetetlen volt
– jelentették ki a Krónikának nyilatkozó szakemberek a hatóságok
döntésére reagálva. » 4.

Nettó 10 százalékkal
emelik a minimálbért
Január 1-től nettó 10 százalékos
minimálbér-emelést előirányzó
határozatot fogadott el hétfői
ülésén a kormány. Raluca Turcan
munkaügyi miniszter bejelentése
szerint 2022. január 1-től a bruttó
minimálbér értéke 10,9 százalékkal, 2300 lejről 2550 lejre emelkedik. » 7.
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Télen is négynapos
munkahét

Mi jön utánuk? Mindössze 11 hónap elteltével távozik hivatalából a Florin Cîțu vezette bukaresti kabinet

Ahogyan azt a parlamenti aritmetika alapján sejteni lehetett, megbukott a
román Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ Florin Cîțu miniszterelnök
vezette kormánya tegnap a parlamenti szavazáson. A bizalmatlansági indítvány vitáján az ellenzék szószólói élesen bírálták a jobbközép kabinetet,
a kormányfő pedig a hatalomból távozó USR-re zúdított össztüzet, egyebek
mellett „dilettánsok társaságának” nevezve korábbi partnereit. A PSD szakértői kormány felállítását, majd előre hozott választásokat akar, az ügyvivő
kormányfő szerint „minden lehetséges forgatókönyv elképzelhető”, míg
az USR hajlandó tárgyalni a koalíció újraalakításáról, amelyre viszont az
RMDSZ szerint kevés az esély. Klaus Iohannis bejelentette, csak a jövő héten hívja konzultációra a pártelnököket. » 5.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
szkeptikusnak
mutatkozott a
hárompárti koalíció újraalakításával kapcsolatban, szerinte
a kisebbségi
kormányzás maradt az egyetlen
variáns.

Kezdődik
a Filmtettfeszt
Bár valószínűleg a járvány miatt
kevesebb nézője lesz a 21. alkalommal szervezendő Filmtettfeszt
Erdélyi Magyar Filmszemlének, a
ma kezdődő, négynapos fesztivál
gazdag kínálattal várja a mozi
szerelmeseit – jelentették be a
szervezők tegnap Kolozsváron.
A rendezvényen közönségtalálkozókat is tartanak. Mivel mindennap változnak az esetszámok,
érdemes folyamatosan követni az
esemény honlapját. » 9.

Milliók rezsijét
kompenzálja az állam

Vizsgálóbizottság: nem történt
környezetrombolás a Révi-szorosban
»

»

A kísérlet sikeres volt, a cégvezető
és az alkalmazottak visszajelzése
szerint is jó kezdeményezésnek
bizonyult a négynapos munkahét
bevezetése a gyergyószentmiklósi
Tig-Rad System vállalatnál. Ezért
úgy döntöttek, télen is így folytatják. » 6.

3.

»

4.

Arculcsapás a maradék szász
közösségnek Iohannis kijelentése

»
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