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Lemondott az Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóság elnöke és alelnökei. A Victor
Pontához címzett levelükben azzal magyarázzák lépésüket, hogy a hivatal számtalan büntetést
kapott a bíróságoktól, mert nem fizette ki idejében a kártérítéseket. A helyzet tovább
súlyosbodott, amikor az intézményt felelőssé tette az egyik törvényszék a visszaszolgáltatások
lassúsága miatt. Victor Ponta a következő kormányülésre ígért megoldást, hiszen, mint mondta:
az intézmény kényes helyzetben van, egyfelől sürgetik a visszaszolgáltatást, másfelől alaposan
meg kell vizsgálniuk minden esetet, hogy elkerüljék az illegalitásokat. Victor Ponta szerint ezt
kell orvosolnia a kormánynak.

A kormány folytatja a munkahelyteremtést célzó intézkedések foganatosítását – jelentette be
Victor Ponta, miután az Országos Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozta, hogy 6,5
százalékos volt a munkanélküliség januárban, ami fél százalékos csökkenést jelent a tavalyi év
első hónapjához képest. Az adatok szerint a 15-74 éves korosztályban az állástalanok száma
607 ezer, ami kétezerrel kevesebb, mint decemberben és 41 ezerrel, mint 2014 januárjában.

A jövő hónap közepe után megkaphatják a betegek azt a 23 új gyógyszert, amelyek felvételét
az ártámogatott vagy ingyenes szerek listájára még tavaly novemberben hagyta jóvá a
kormány. Vasile Ciurche, az Országos Egészségbiztosító Pénztár elnöke szerint a késést az
okozza, hogy eddig a 23 új gyógyszerből csak 17 esetében véglegesítették a kezelési
eljárásokat, a többinél még a szakbizottságok megalakulására várnak.

A Képviselőház és a Szenátus négy órától kezdődő együttes ülésén szavaz Eduard Hellvig
liberális európai parlamenti képviselő jelöléséről a Román Hírszerző Szolgálat elnöki
tisztségébe. A parlamenti szakbizottság múlt héten hét szavazattal egy ellenében jóváhagyta
Klaus Iohannis államfő javaslatát. A parlamenti alakulatok közül csak Népi Mozgalom Pártja
jelentette be, hogy Hellvig kinevezése ellen szavaz.

Jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte ma a Legfelső Bíróság Serban
Bradisteanu főorvost, amiért 2012-ben akadályozta a korrupcióért letöltendő börtönbüntetésre
ítélt Adrian Nastase volt miniszterelnök rabosítását. Nastase 2012 júniusában - amikor elõször
ítélték el korrupcióért - lőfegyverrel öngyilkosságot kísérelt meg, de a letartóztatására érkező
rendőr közbelépése nyomán csak könnyebben sérült meg. A nyakán megsebesült politikust a
mentő a bukaresti Floreasca sürgősségi kórházba vitte, ahol Bradisteanu csaknem egy hétig az
általa vezetett szívsebészeti klinikán tartotta a szociáldemokrata politikust, indokolatlanul
hátráltatva börtönkórházba szállítását. A szívsebészként nagy hírnévnek örvendő Serban
Bradisteanu korábban maga is a Szociáldemokrata Párt szenátora volt.
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Több mint 360 ezer XI és XII osztályos diáknak kezdődött meg ma a román nyelv és irodalom
vizsgával a próbaérettségi. Holnap magyar nyelv és irodalomból, március 4-én a kötelező,
március 6-án pedig a választható tantárgyból írnak a diákok. Az utolsó megmérettetésen csak a
végzős diákok vesznek részt. Az eredményeket március 12-én függesztik ki.

Nagyszebenben pénzgyűjtési kampány kezdődik a Brukenthal Nemzeti Múzeum
restaurálására. A helyi önkormányzat a majdnem kétszáz évvel ezelőtt megnyílt legrégebbi
romániai múzeum épületét szeretné tatarozni.

Ügynöklét a magyar politikai filmek tükrében címmel szervez a Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézete mától szerdáig, minden nap 18 órai kezdettel politikai filmnapokat a
rendszerváltás 25. évfordulójához, valamint a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához
kapcsolódóan. A többnapos filmvetítés keretében a letűnt rendszerre és annak
következményeire fókuszálnak az ügynökök szemüvegén keresztül. A filmeket angol és román
felirattal vetítik az intézetben. A vetítéseket román nyelvű beszélgetések követik meghívott
szakemberekkel. Moderátor: Demeter András István

Csütörtökön délután fél hattól a bukaresti Balassi Intézet Fiatal feltalálók projektjének keretében
a Nomad Sky Bar-ban mutatkozik be a világhírű startup a Prezi, amely profi prezentációk
elkészítéséhez nyújt segítséget.

A Petőfi Művelődési Intézetben ma az intézet jelenéről és jövőjéről szerveznek
kerekasztal-beszélgetést 18 órától. Holnap délelőtt idősek klubja lesz, majd este nyolctól felcsíki
táncoktatás kezdődik. Március 6-án pénteken játékestet szervez a Petőfi Művelődési
Központban a Bukaresti Magyar Diákszövetség, majd szombaton nőnapi bulira várják az
érdeklődéket 18 órától az RMDSZ Nőszervezete és a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
szervezésében.

Pártja választási győzelmét jelentette be az észt kormányfő. A szavazatok csaknem 100
százalékának összeszámlálása alapján az Észt Reformpárt a voksok 27,7 százalékát szerezte
meg. A legjelentősebb ellenzéki párt, a Moszkva-barát Észt Centrumpárt a szavazatok 24,7
százalékát nyerte el. Az Észt Reformpárt így a 101 parlamenti képviselői helyből 30-at kap, az
Észt Centrumpárt 27-et. A reformpárt eddigi koalíciós partnerének, a szociáldemokratáknak 15,
a konzervatív nemzeti Pro Patria-Res-Publicának (IRL) 14, a Liberális Pártnak 8, a Konzervatív
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Néppártnak pedig 7 helye lesz. Más párt nem érte el a bejutáshoz szükséges öt százalékot.
Valószínűleg Taavi Roivas miniszterelnök kap kormányalakítási megbízást, de szélesítenie kell
a koalíciót, mert kizárólag a szociáldemokratákkal nem tud többségi kormányt alakítani. A
választási részvételi arány 63,7 százalék volt, a legmagasabb 1995 óta.

Pártokon és tagállamokon átívelő összefogást kezdeményez Ujhelyi István, az MSZP európai
parlamenti képviselője a roamingdíjak eltörlése érdekében - közölte a politikus irodája. Az
MSZP alelnöke vállalhatatlannak nevezi, hogy a szakminiszterek tanácsa egy előterjesztés
szerint az idei év vége helyett csak három évvel később számolná fel az unión belül a
mobiltelefonos barangolási díjakat, miközben az Európai Bizottság és az EP már megállapodott
a kérdésben.

A mezőgazdasági minisztériumon belül Szlovéniában ma megkezdte munkáját az első
élelmiszer-ombudsman, hivatalos nevén az élelmiszer-ellátás folyamatait védő személy, aki a
termelők, a feldolgozók és a fogyasztók közötti tisztességes viszonyt hivatott védeni - közölte a
szlovén sajtó.

Kisinyovban a Transznisztriai háború kitörésének 23. évfordulójára emlékeznek. Habár a
Moldova Köztársaság hadserege és az Oroszország által támogatott szeparatisták közötti
harcok néhány hónap után megszűntek, a transznisztriai helyzet nem oldódott meg, ez egyike a
volt Szovjetunió területén befagyasztott konfliktusoknak.

Az ausztrál hatóságok tiltott övezetté nyilvánították az Iszlám Állam terrorszervezet egyik
központjának tartott iraki Moszul városát, így az ausztrál állampolgároknak törvényes indok
nélkül tilos lesz belépniük az érintett körzetbe - jelentette az AP amerikai hírszolgálat. A
terrorizmus elleni új ausztrál törvények értelmében akár tízévi börtönbüntetéssel is sújtható az,
aki törvényes indok nélkül belép a felsorolt területekre, vagy ott tartózkodik. A szintén a
dzsihadista csoport uralta szíriai Rakka tartomány decemberben került fel erre a listára.

A líbiai fegyverembargó további szigorítására szólított fel az ENSZ egy friss jelentésben, amely
szerint a kormány nem képes megakadályozni az illegális fegyverkereskedelmet a káoszba
süllyedt afrikai országban.

Elindult Csehországba az első autóbusz, amely cseh nemzetiségű ukrán állampolgárokat szállít
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anyaországukba a cseh kormány áttelepítési programja keretében - jelentette a TASZSZ orosz
hírügynökség. A cseh kormány programot dolgozott ki, amelynek köszönhetően 135 cseh
nemzetiségű ukrán állampolgár új környezetébe történő beilleszkedése idejére, 6-12 hónapra
ingyenes lakhatást kap a cseh belügyminisztériumtól. Tavaly októberig az északnyugat-ukrajnai
Volinyi területen élő több mint hetven család fordult azzal a kéréssel a cseh kormányhoz, hogy
nyújtson nekik segítséget az őseik hazájába való visszatéréshez. A Volinyi terület a történelmi
Volhínia nyugati része, jelenleg közigazgatási egység Északnyugat-Ukrajnában. A 19. század
második felétől kezdve mintegy 50-60 ezer cseh vándorolt ki a nevezett területre. A volinyi
csehek egy része a második világháború után visszatért Csehországba. A 90-es évek elején két
hullámban mintegy 5-6 ezer volinyi cseh költözött át Csehországba. A Volhíniában élő csehek
mai számát egyes források mintegy 20 ezerre becsülik, más források szerint a számuk 5-6 ezer.

Estig az ország déli és keleti részén változékony, máshol túlnyomórészt borús lesz az idő,
csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 8 és 16 fok között van. Holnap Máramarosban,
Erdélyben és Moldvában esőre, máshol változékony, száraz időre kell számítani. A hőmérséklet
hajnalban -8 és +3, holnap napközben a csúcsértékek 5 és 17 fok között lesznek, a
legmelegebb a dél-keleti megyékben várható. Bukarestben most süt a nap és 15 fok van.
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