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A regionális együttműködés és a magánszféra bekapcsolódásának fontosságát hangsúlyozta
Victor Ponta miniszterelnök a számítógépes biztonsággal foglalkozó regionális konferencián.
Sorin Ducaru, a NATO főtitkár-helyettese arról beszélt, hogy a román iparban vannak olyan
kiváló központok a kibernetikai biztonság területén, amelyek potenciálját érdemes terjeszteni a
gazdasági környezetben. Bruce Andrews az amerikai kereskedelmi miniszter helyettese
ismertette az amerikai stratégiát, amely a kormány és a magánszektor együttműködésén alapul.
A regionális biztonsági konferencián 20 amerikai számítógépes vállalat ismertette
tevékenységét és szerepét az amerikai számítógépes biztonsági stratégiában.

Csökkent áprilisban az éves infláció, amely 0,65 százalék volt a negyedik hónapban - közölte
az Országos Statisztikai Intézet. Márciusban 0,8 százalékot mértek, miután az első két
hónapban egyformán 0,4 százalék volt az éves infláció. A negyedik hónapban a fogyasztói árak
átlagban 0,1 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest, legnagyobb mértékben, 0,33
százalékkal az élelmiszerek drágultak. A nemzeti bank pénteken lefelé módosította az idei
inflációs előrejelzését, miután a kormány júniustól kiterjesztette a 9 százalékos kedvezményes
áfát valamennyi élelmiszerre. Ezért a jegybank 0,2 százalékra csökkentette inflációs
előrejelzését a korábban közölt 2,1 százalék helyett. 2016-ra 1,9 százalékos inflációt vetítettek
előre a korábban közölt 2,4 százalék helyett. A jegybank arra számít, hogy 2016 után a
fogyasztói árak az 1,5-3,5 százalékos célsávban, 2 százalék körül stabilizálódnak. A román
központi bank szintén a múlt héten 25 bázisponttal, 1,75 százalékra csökkentette az
alapkamatot, ami újabb történelmi mélypontnak számít. Tavaly augusztus óta ez volt a hetedik
csökkentés.

Mától vitatják meg az Erdőtörvény-tervezetét a képviselők, miután Klaus Johannis elnök
visszaküldte a jogszabályt a parlamentbe. Az államfő több olyan előírást kifogásolt, amelyek
szerinte a kivágások felgyorsításához vezethetnek. Korábban a szenátus elutasította az
államelnök felülvizsgálati kérelmét, és eredeti formájában fogadta el a törvényt a
szociáldemokrata és az RMDSZ-es honatyák szavazatával. A végleges döntést valószínűleg
holnap hozza meg a Képviselőház.

Van pénz a hatos metró megépítésére, amennyiben a sürgősséggel benyújtott tervet júniusig
jóváhagyják – jelentette ki Ioan Rus. A szállításügyi miniszter a Szenátus szakbizottságában
hangsúlyozta, az Északi Pályaudvart Otopenivel összekötő vonal megépítésével Bukarest a
legjobb földalatti hálózattal rendelkező európai fővárossá válna – közli az Agerpres. A
tárcavezető a 2020-ig érvényes szállításügyi terv szakbizottsági vitáján hangsúlyozta, a terv
nem a Szociáldemokrata Párté, hanem az egész országra érvényes ezért, mindenkinek
támogatnia kellene, annál is inkább, hogy az Európai Bizottság is várhatóan jóváhagyja.
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Megszavazta a Szenátus a gyanúsítottak előzetes letartóztatását nehezítő törvénymódosítást,
amelyben a sajtó egy része és több ellenzéki politikus a korrupció elleni harc fékezésének
szándékát látja. A tavaly februárban hatályba lépett büntető eljárás szerint egy gyanúsított
személyi szabadságát az ítélethozatal előtt akkor korlátozhatják, ha a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján "ésszerű a gyanúja" annak, hogy a terhelt bűncselekményt követett el. A
törvénymódosítást kezdeményező három kormánypárti szenátor szerint ez oda vezetett, hogy a
kivételesnek szánt intézkedés szabállyá vált. A tegnap megszavazott új változat szerint már
csak "bizonyítható alapos gyanú" esetén rendelhetné el a bíró az előzetes letartóztatást. A
törvénymódosítást a képviselőháznak is meg kell még vitatnia.

Visszakapta a Főpolgármesteri Hivatal azt a hét hektár területet a Herăstrău parkban, amelyet a
Turisztikai Iroda Rt. egy cégnek adott el. A fővárosi Ítélőtábla semmisnek nyilvánította az
Ifjúsági és Sportminisztérium által kiállított tulajdonjog-igazolást és helyet adott a bukaresti
Sportul Studentesc Sportklub és a Főpolgármesteri Hivatal fellebbezésének.

Több mint 6300 gyereket írattak be tegnap országszerte az óvodákba az iratkozási időszak első
napján. Az Oktatásügyi Minisztérium szerint a gyerekek fele a fővárosban jelentkezett az
óvodákba.

A vallásoktatásról és a magyar, valamint román nyelvű római-katolikus, illetve görög-katolikus
oktatás megszervezéséről írt alá ma megállapodást a Romániai Püspöki Konferencia, a
Vallásügyi Államtitkárság és az Oktatásügyi Minisztérium. A szaktárca közlése szerint a
megállapodás hasonló a román ortodox egyházzal tavaly, illetve az erdélyi református és az
unitárius egyházzal idén aláírt jegyzőkönyvekhez. Az oktatásügyi minisztérium idén minden
Romániában hivatalosan elismert felekezet képviselőivel szándékszik együttműködési
megállapodást aláírni.

A kisebbségi közösségek tudják a legjobban, hogy melyek azok a jogok, amelyek megilletik
őket – hangsúlyozta Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke, aki Laczikó
Enikővel, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkárával együtt fogadta a Kínai
Népköztársaság Állami Etnikai Ügyek Bizottságának miniszteri rangú alelnökét. Guan Peijunt
ismertette az országa területén élő 56 őshonos kisebbségi közösség helyzetét, amelyek, mint
mondta az ország lakosságának 8,9%-át jelentik. Borbély László hangsúlyozta: 50 év
kommunizmus alatt, és főként annak az utolsó 15 évében, a kisebbségi jogokat semmibe
vették, az anyanyelvi oktatás szférája nagyon leszűkült, nem voltak többnyelvű feliratok, a
hagyományos elnevezéseket csak románul lehetett megjeleníteni. Elmondta, hogy az RMDSZ
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által benyújtott, és a kisebbségek által is támogatott kulturális autonómia tervezetét már 10 éve
tárgyalja a parlament.

Pályakezdők jelentkezését várják arra a román-magyar műfordítói műhelyre, amelyet Bukarest
mellett, Mogosoaian szervez a Balassi Intézet bukaresti központja és a Román Kulturális
Intézet. A két ország kulturális intézete június 22. és 26. között szervezi meg a műfordítói
műhelyt a Palatele Brancovenesti Kulturális Központtal együtt. A jelentkezéseket június 1-ig
várják - közölte bukaresti Balassi Intézet. Az ötnapos műhelyen a résztvevők gyakorlati képzést
kapnak, illetve találkozhatnak szerzőkkel, szerkesztőkkel, irodalomkritikusokkal. A műhely célja,
hogy a résztvevők elmélyítsék szakmai tudásukat, és jártasságra tegyenek szert a kortárs
román irodalomban. A szeminárium munkáját Demény Péter író, műfordító irányítja. Az ott
készült fordítások egy részének publikációs lehetőséget biztosítanak a szervezők. A
jelentkezőknek az irodalmi szövegek értő olvasásához, és a kétnyelvű műhelymunkán való
hatékony kommunikáció érdekében kiváló magyar és román nyelvtudással kell rendelkezniük.
Szakirányú végzettség és publikáció nem feltétel. A szervezők június 10-én hirdetik ki a nyertes
pályázók névsorát.

Újra nagy erejű, a Richter-skála szerinti 7,4-es fokozatú földrengés rázta meg ma helyi idő
szerint dél körül Nepál keleti részét - közölte az amerikai földtani intézet. Beszámolók szerint a
földmozgás miatt legalább négyen életüket vesztették. A rendőrség legalább három halottról
tud, összesítése szerint a sérültek száma meghaladja a háromszázat. Két halottja van a
földrengésnek Indiában, a Nepállal szomszédos Bihár államban. Az újabb földrengés miatt
bezárt Nepál egyetlen nemzetközi repülőtere Katmanduban.

Francois Hollande francia elnök kubai látogatásán találkozott a kubai forradalom "atyjával", a 88
éves Fidel Castróval, amit "történelmi pillanatnak" nevezett újságíróknak nyilatkozva. A
találkozóra Castro otthonában kerítettek sort, és zárt ajtók mögött tartották meg. Az utolsó
pillanatig nem hozták nyilvánosságra ennek tervét.

Kialakult az új, egypárti konzervatív brit kormány személyi összetétele. A négy legnagyobb
súlyú tárca élén nem történt váltás: George Osborne maradt a pénzügyminiszter, Theresa May
a belügyminiszter, Philip Hammond a külügyminiszter és Michael Fallon a védelmi miniszter.
David Cameron miniszterelnök hétfőn saját pártjából állított új embereket azokra posztokra,
amelyeket eddig a csütörtöki parlamenti választáson gyakorlatilag megsemmisült liberális párt
tagjai töltöttek be. A brit Konzervatív Párt, amely 2010-től a csütörtöki parlamenti választásokig
a Liberális Demokratákkal koalícióban kormányzott, a választásokon minden előzetes
közvélemény-kutatási eredményre rácáfolva abszolút többséget szerzett az alsóházban, így
1992 óta első ízben alakíthat önállóan kormányt.
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Estig Erdélyben változékony máshol túlnyomórészt napos, meleg marad az idő. A hőmérséklet
18 és 24 fok között lesz. Holnap a déli megyékben változékony lesz az égbolt, máshol futó
záporokra, zivatarokra kell számítani. A hőmérséklet hajnalban 5 és 15, holnap napközben a
csúcsértékek 19 és 27 fok között lesznek. Bukarestben most változékony az égbolt és 23 fok
van.
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