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Általános sztrájkot tartanak holnap a helyi közigazgatásban dolgozók. Így egy napra megbénul
a polgármesteri hivatalok és a megyei önkormányzatok tevékenysége, csupán az anyakönyvi
hivatalokban biztosítják az ügyfélszolgálatot – áll a Közigazgatásban Dolgozók Országos
Szakszervezeti Szövetségének közleményében. A közigazgatási alkalmazottak a béreikkel
elégedetlenek, szerintük ugyanis fizetésük a legalacsonyabb a közalkalmazotti kategóriák
közül, és a kormány eddig nem vette figyelembe a követelésüket.

Ismét Markó Attila előzetes letartóztatását kéri a korrupcióellenes ügyészség. Ezúttal azért,
mert az RMDSZ volt képviselője elhagyta Romániát, és így nem tudták kihallgatni a kárpótlási
ügyben. A per a legfelsőbb bíróságon zajlik. A vádhatóság április 9-én közölte, hogy vádat
emelt a kárpótlási bizottság tagjai, köztük Markó Attila ellen. Súlyos következményekkel járó
hivatali visszaélés vádjával küldték bíróság elé a bizottság volt tagjait, akik állítólag 85 millió
euró kárt okoztak az államnak azáltal, hogy a piaci értéknél jelentősen magasabb kártérítéseket
ítéltek meg a kommunizmus idején államosított ingatlanokért.

Házkutatást tartottak ma reggel a korrupcióellenes ügyészek a csíkszeredai polgármesteri
hivatal több irodájában, valamint Ráduly Róbert polgármester és Szőke Domokos
alpolgármester otthonában. A DNA ügyészei lepecsételték a hivatalnak azt a folyosóját,
amelyen a polgármester és az alpolgármesterek irodái vannak. A hivatalba való belépést pedig
megtiltották. A Digi24 televízió úgy tudja: a gyanúsítottak csúszópénzt fogadtak el több cégtől,
amelyeket cserében törvénytelen módon előnyben részesítettek a városháza által meghirdetett
közbeszerzési eljárások során. Elképzelhető, hogy Ráduly Róbert havonta tízezer euróban
részesült azért, hogy a parkolási rendszerre vonatkozó szerződést egy bizonyos vállalkozással
kösse meg az önkormányzat, ugyanakkor a mobilcéggel kötött szerződésre vonatkozó
megállapodásért ötezer eurót kaphatott. Az ügyészség a csíkszeredai elöljárókat az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály bukaresti központjában készül kihallgatni.

Megkezdődött a jogi eljárás tegnap a bukaresti ítélőtáblán Ion Ficior ellen. A peripravai
munkatábor egykori vezetőjét emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják. A Ficior által
1958 és 1963 között irányított munkatáborban a rabok nem részesültek megfelelő
élelmezésben, embertelen körülmények között szállásolták el őket, nem volt ivóvíz, a
gyógyszerek és az orvosi ellátás is teljes mértékben hiányzott. Ficior parancsnoksága alatt, 103
fogoly halt meg a munkatáborban.

Előzetes vizsgálatot indított a korrupcióellenes ügyészség a bukaresti metróvállalat által
lebonyolított közbeszerzési eljárás miatt, amelyet a spanyol Construcciones y Auxiliar de
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Ferrocarriles cég nyert meg - közölte a vádhatóság. A bilbaói cég volt az egyik résztvevője
annak a versenytárgyalásnak, amelyet a Metrorex hirdetett meg csaknem 50 metrókocsi
megvásárlására. A szerződés összértéke 440 millió euró. A közbeszerzési eljárás eredményét
korábban megfellebbezte a liciten részt vevő román Astra és a francia Alstom, de ezt az eljárást
felfüggesztették az ügyészségi vizsgálat lezárásáig. A korrupcióellenes ügyészség vizsgálatot
indított el a közbeszerzési eljárást lebonyolító bizottság három tagja ellen is, akiket azzal
gyanúsítanak, hogy bizalmas információkat szolgáltattak ki a spanyol vállalat képviselőjének, és
ezáltal sérült a közbeszerzési eljárás tisztasága.

Ismét Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórháznak hívják a székelyföldi
Kovászna fürdőváros nemzetközi elismertségű intézményét – áll a Nicolae Bănicioiu
egészségügyi miniszter tegnap kibocsátott rendeletében. A miniszteri rendelet fénymásolatát
Tamás Sándor tette ki tegnap este a közösségi oldalára. Kovászna megye önkormányzatának
elnöke közleményben mondott köszönetet mindazoknak, akik aláírásukkal tiltakoztak az ellen,
hogy a minisztérium április elején önkényesen Teculescu-Benedekre módosította az intézmény
nevét. A kérvényt több mint 29 ezer ember írta alá.

Ismét napirendre kerül az új erdészeti törvény kérdése, miután Klaus Johannis államfő
újratárgyalás végett visszaküldte azt a Parlamentnek. Az újratárgyalási eljárásról Molnár Zsolt,
az RMDSZ képviselője, a Környezetvédelmi bizottság tagja elmondta, hogy ezúttal csak az
államelnök által kifogásolt kérdéseket vitatják majd meg. Az RMDSZ azonban továbbra is
fenntartja eredeti elveit, miszerint meg kell szüntetni az illegális fakitermelést, vissza kell
szorítani a monopolhelyzet-közeli nagyvállalatokat, illetve előnyös helyzetbe kell hozni a hazai
erdőtulajdonosokat és faipari vállalatokat. Mint ismeretes, az államelnök csaknem egy hónappal
ezelőtt küldte vissza felülvizsgálatra a nemrég megszavazott erdészeti törvényt, kifogásolva a
monopolhelyzet elkerülését, valamint a hazai bútoripari cégek elővásárlási jogát elősegítő
cikkelyeket.

Indul a Tengerpart mindenkinek tavaszi kiadása. A május 4-től június 19-ig tartó program
keretében a legmagasabb árak nem haladják meg a tavaly szeptember és október közötti
időszak árait. Mamaia–Konstanca vidékén a hatnapos üdülés hatéjszakás szállással, reggeli
nélkül személyenként legtöbb 205 lejbe kerül egy egycsillagos szállodában, 235 lejbe a
kétcsillagos szállodában és 265 lejbe a háromcsillagos szállodában. Az all inclusive
szolgáltatást nyújtó háromcsillagos hotelekben öt éjszakai szállásért 765 lejt kell fizetni
személyenként, a négycsillagos hotelekben 875 lejt, az ötcsillagos szállodákban 985 lejt.
Országos szinten 70 turisztikai iroda lépett be a programba, amelynek tavaszi kiadásában
legalább 10 ezer turista üdülhet alacsonyabb áron a román tengerparton.
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Új vezetője van a Román Kulturális Intézetnek. A szociáldemokraták által javasolt Radu
Boroianu kinevezését tegnap szavazta meg a szenátus. A liberálisok Iulian Tănaset javasolták,
de őt kevesebb támogató voksot szerzett, mint Radu Boroianu, aki Románia legnagyobb
aukciósházát, az Artmarkot alapította. Boroianu korábban több kormányban államtitkári
tisztséget töltött be, legutóbb 2014-ig a kulturális minisztériumban. A román kultúra külföldi
terjesztésére létrehozott intézményt eddig Lilian Zamfiroiu vezette, aki a hét elején mondott le
erről a tisztségről.

Árvízre vonatkozó sárga jelzésű figyelmeztetést bocsátott ki ma a vízügyi hatóság. A
figyelmeztetés ma éjszakáig érvényes, és elsősorban a Szeben, a Feketeügy, a Lotru, a
Bisztra, a Bega, a Berzava folyót érinti. A szakemberek szerint leginkább Szeben, Kovászna,
Hunyad, Gorj, Caraș-Severin megyében emelkedik meg a folyók vízszintje a lehullott jelentős
mennyiségű csapadék miatt.

Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke telefonbeszélgetést kezdeményezett Orbán Viktor
magyar miniszterelnökkel a halálbüntetésről szóló kijelentései miatt. Tegnapi pécsi
sajtótájékoztatón Orbán Viktor a halálbüntetés mellett foglalt állást, amikor az újságírók a
kaposvári trafikos gyilkosságról kérdezték. A magyar kormányfő szerint „a halálbüntetés
kérdését Magyarországon napirenden kell tartani, és tudatni kell, hogy semmitől sem riadunk
vissza”. Martin Schulz elmondta, amint megtörténik a beszélgetés Orbán Viktorral, tájékoztatást
ad majd annak eredményéről. Havasi Bertalan, a magyar Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője
ma az MTI-nek azt nyilatkozta, a témában európai szinten is konzultációkat kell folytatni, így
Orbán Viktor kormányfő ezúttal is örömmel áll az Európai Parlament elnöke rendelkezésére.

Romániában és Magyarországon is csak „részlegesen szabad” a sajtó a Freedon House éves
jelentése szerint. A világranglistán, amelyet Norvégia és Svédország vezet 10-10 ponttal,
Magyarország a 71., Románia a 84. helyet foglalja el. A szervezet 0-100 pontot oszt ki az
alapján, hogy egy országban mennyire erős a sajtóra nehezedő, a politika, vagy az üzleti,
alvilági érdekek felől érkező nyomás, de számításba veszik a sajtó önkorlátozását, az
öncenzúrát is. Ideális esetben nulla pontot osztanak ki, a legrosszabb esetben 100-at.

Az Európai Bizottság tegnap Strasbourgban közzétette a 2015 és 2020 közötti időszakra szóló
európai biztonsági stratégiajavaslatot. A dokumentum hangsúlyozottan támogatja a tagállamok
együttműködését a biztonsági fenyegetések kezelése érdekében, és szorgalmazza a fokozott
közös erőfeszítéseket a terrorizmus, a szervezett bűnözés, illetve a számítástechnikai
bûűnözés elleni küzdelemben. A brüsszeli bizottság szerint célszerű lenne létrehozni egy
úgynevezett kiválósági központot, amely a 2011-ben létrehozott uniós szintű átfogó hálózatra
építve gyűjtené és terjesztené azt a szakértelmet, ami a - zömmel iszlamista - radikalizálódás
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elleni küzdelemmel kapcsolatban felhalmozódott.

Megállították a lángok terjedését a csernobili atomerőmű körül kialakított tiltott övezetben. Az
erdőtűz a Csornobilszka Puscsa nevű vállalat területén keletkezett. Tegnap este mintegy 400
hektáron égett az erdő, és a tűz az erőmű irányában terjedt. Arszen Avakov ukrán
belügyminiszter ma közölte: tegnap estére gyöngült a térségben a szél, így a tűzoltók meg
tudták fékezni a lángokat a főbb tűzgócoknál is. Avakov tájékoztatása szerint az erdőtűzzel
érintett térségben fokozták a járőrözést, riadóztatták a Nemzeti Gárdát és a
belügyminisztériumnak alárendelt egységeket is. "Nincs ok a félelemre" – mondta.

Ezrével próbálják elhagyni a lakosok a nepáli fővárost, Katmandut, de a kevés autóbusz miatt
nagy a tülekedés. A távozni akarók zöme nem katmandui, csupán a fővárosban dolgozik, és
vidéki otthonába szeretne visszatérni, már csak azért is, mert nincs híre a családjáról. A nepáli
belügyminisztérium ma déli közlése szerint ötezer fölé emelkedett a szombati, 7,9-es erősségű
földrengés halálos áldozatainak száma az országban.

Időjárás:

Estig országszerte borús, esős marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 9 és
19 fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint
Erdélyben, az ország nyugati és északi részén a lehulló csapadék mennyisége elérheti akár a
30-40 litert is négyzetméterenként. Helyenként jeges esőre kell számítani. Holnap országszerte
felmelegszik az idő, a nyugati megyékben felszakadozik a felhőzet, máshol továbbra is borús,
csapadékos idő várható. A nappali hőmérséklet csúcsértékei 14 és 20 fok között lesznek.
Bukarestben most változékony az idő és 21 fok van.
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