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AZ ADÓRENDSZER REFORMJÁT SÜRGETI A KRÓNIKÁNAK NYILATKOZÓ SZAKEMBER

Felső határt szabnának
az egészségbiztosításnak

Az adóterhek fokozatos csökkentésével párhuzamosan Dan Vîlceanu ügyvi-
vő pénzügyminiszter azt javasolja, hogy csak egy bizonyos összegig kelljen 
egészségbiztosítási hozzájárulást fi zetni, a jelenlegi rendszer ugyanis sze-
rinte méltánytalan azokkal szemben, akik többet keresnek. Florin Cîțu ügy-
vivő kormányfő is azt szeretné, ha kevesebb adó terhelné a munkabéreket. 
A Krónikának nyilatkozó szakember szerint Romániában az egész adórend-
szer – és ennek részeként az egészségbiztosítási rendszer is – átalakításra 
szorul, az igazság pedig középen van. 6.»

Hogyan lenne méltányos? Az egészségbiztosítási rendszer reformját lebegtette meg az ügyvivő pénzügyminiszter

„Van visszaút Nyugat-
Európából Erdélybe”
A munkaerőhiány miatt már egy-
re több kis- és közepes vállalkozó 
is külföldiek – többnyire távol-ke-
letiek – alkalmazására kény-
szerül – mondta a Krónikának 
Szathmáry Zsolt, a vállalkozókat 
és a gazdasági élet szempontjá-
ból fontos vezetőket tömörítő St. 
Georgius Manager Club elnöke. 
Arról is beszélt ugyanakkor, hogy 
ma már egyáltalán nem meglepő, 
hogy a Nyugat-Európát megjárt 
erdélyi magyarok vállalkozói 
céllal térnek haza.  7.»

Purcărete ismét 
Kolozsváron rendez
A mindenkori ember hatalomhoz 
való viszonyán keresztül érinti a 
ma is aktuális politikai és törté-
nelmi témákat Silviu Purcărete 
rendezésében a Macbett című 
előadás, amit a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban mutatnak 
be holnap. A rendező szerint 
a szerző, Ionesco világában a 
hatalomért harcba szálló emberek 
esetében nem beszélhetünk jó 
és rossz szereplőkről, ott minden-
ki szörnyetegként jelenik meg.  

9.»

OSK: kiaknáznák
a lehetőségeket
Bemutatta új vezetőedzőjét a Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarúgócsapa-
ta. Cristiano Bergodi szerint sok 
lehetőség rejlik a háromszékiek 
keretében, ezért bízik a sikeres 
együttműködésben. 11.»

Időtálló lelki támasz
a ferences értékrend
Játékos formában ismertetné meg 
a ferences lelkiséget, az erdélyi 
kolostorok történetét a gyerekekkel 
az Erdélyi Ferences Rendtartomány 
vetélkedője. A jövő júliusig tartó 
Ki mit tud? célja ráirányítani a 
fi atal korosztály fi gyelmét a Szent 
Ferenc-i értékekre, melyek aktuáli-
sak ma is – mondta el lapunknak 
Jonica Xénia, az Erdélyi Ferences 
Rendtartomány levéltárosa, a vetél-
kedő szervezője.  12.»

» „ Valójában 
az egész adóügyi 
rendszer rossz, 
az egészségbiz-
tosítási rendszer 
ennek a része, 
tehát az sem 
lehet jó” – fogal-
mazott Lorenzo-
vici László.
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Covid-igazolvány-pártiak
a magyar egyetemek is  3.»

A lakosság csaknem 15 százaléka
„belső migráns”  4.»

Dacian Cioloşt kérte fel
kormányalakításra Iohannis  5.»
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