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A SRI-vel ellenőrizteti az államfő Victor Ponta tegnapi kijelentéseit a Nemzeti Liberális Párt és a
Schweighofer közötti tárgyalásokra vonatkozóanAz államfő azt mondta, rendkívüli súlyos vádak
hangzottak el tegnap, és amennyiben ezek nem igazak, Victor Ponta kormányfőnek fellelnie kell
a kijelentéseiért. A miniszterelnök azt mondta, Nemzeti Liberális Párt vezetői tárgyaltak a
Schweighofer fafeldolgozó vállalat képviselőivel az erdőtörvény kapcsán, és ezt követően
félreinformálták az államfőt. Hozzátette, nem akar neveket mondani, mivel biztos benne, hogy
az állami intézmények nyomon követik az eseményeket, és a helyzetről tájékoztatják a Legfelső
Védelmi Tanácsot júniusi ülésén, amelyen az erdőtörvényt is napirendre tűzték. Klaus Johannis
a kormányfő kijelentése kapcsán azt mondta, az államelnöki hivatal szintjén már ellenőrizte, és
nem volt semmilyen egyeztetés a vállalattal vagy lobbistákkal.

Ideiglenesen betiltaná a faexportot a kormány. Erről sürgősségi rendeletet fogadna el, de az
igazságügyi minisztérium nem támogatja az indítványt, jelentette be a miniszterelnök. Victor
Ponta arra kérte a szaktárca képviselőit, találjanak megoldást jövő hétig, ellenkező esetben
menesztik őket állásukból. A kormány azt követően döntött a faexport betiltásáról, hogy a
hétvégén több városban tiltakoztak az erdőirtás ellen, és az erdészeti törvény elfogadását
követelték. A jogszabályt márciusban visszaküldte az államfő a parlamentbe, mert szerinte
olyan előírásokat tartalmaz, amelyek korlátozzák a piaci versenyt. Az erdőtörvényről azóta
élénk politikai vita alakult ki, de úgy tűnik, hogy a parlament végül változatlan formában fogja
elfogadni a kerettörvényt. Közben az is kiderült, hogy az ország legnagyobb fakitermelő
vállalata, a Schweighofer perrel fenyegeti a kormányt. Az osztrák fafeldolgozó vállalat azt
közölte, bepereli a román államot, ha az erdészeti törvényből nem távolítják el azt az előírást,
amely szerint egy cég piaci részesedése egy fafajta kitermelésében nem lehet nagyobb 30
százaléknál.

Felfüggesztette ma tisztségéből a Hargita megyei prefektus a DNA által korrupcióval gyanúsított
Ráduly Róbertet és Szőke Domokost. Korábban a Bukaresti Ítélőtábla elutasította a
csíkszeredai elöljárók fellebbezését, és újabb 30 nappal meghosszabbította a polgármester és
az alpolgármester házi őrizetét. A két elöljáró védőügyvédjeik kíséretében szerdán ismét
Bukarestben járt, ahol megkapták a nyomozati anyagot, ez azonban nem nyilvános, ezért ezzel
kapcsolatban semmilyen információt nem adhatnak ki. Ugyanakkor az ügyvédek továbbra sem
kapták meg a Bukaresti Ítélőtábla május 8-i döntésének indoklását, amellyel elutasították az
elöljárók házi őrizetének feloldására vonatkozó kérelmüket.

Házkutatást tartanak ma a Krassó-Szörény megyei tanácselnök, Sorin Frunzăverde irodájában
a korrupcióellenes ügyészek - nyilatkozták jogi források. A házkutatás a tanács alelnökének,
Ionesie Ghiorghioni-nak az ügyével kapcsolatosak, aki előzetes letartóztatásban van két
rendbeli befolyással való üzérkedés vádjával. Az ügyészek szerint az alelnök egy vállalat
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bevételeinek 10 százalékát kapta meg a tanács által velük kötött szerződésekért cserében.

Brassó, Prahova, Máramaros, Dambovita és Ilfov megyében valamint a fővárosban 42
házkutatást tart 170 rendőr a Bukaresti Törvényszék melletti Ügyészség felügyeletével,
adócsalás és pénzmosás ügyében. A becslések szerint az ügyletekkel 9 millió 300 ezer euró
kárt okoztak az állami költségvetésnek.

A Beszterce-Naszód megyei Erdészeti Igazgatóságnál is házkutatásokat tartanak a
korrupcióellenes ügyészek. Olyan szerződések ügyében vizsgálódnak, melyek eredményeként
jelentős mértékű, törvénytelen erdőirtások történtek. A Korrupcióellenes Ügyészség közölte: ma
13 Beszterce-Naszód megyei településen tartanak házkutatásokat, 2009 és 2014 között
elkövetett korrupciós ügyekben.

Idén is, immár 11. éve folytatja a kormány azt az iskolásoknak és egyetemistáknak szóló
programját, amely azt célozza, hogy az állami oktatási rendszerben tanuló hátrányos helyzetű
diákok számítógépet vásárolhassanak. A programban mindazok a diákok részt vehetnek, akik
27 évnél fiatalabbak, és családjukban az egy főre eső jövedelem nem több, mint 150 lej.A
kormány 200 eurós értékjegyeket bocsát ki, ezek idén halványkék színűek lesznek, mint ismert
az értékjegyek színe és sorszáma biztonsági okokból évente változik.Az Oktatási Minisztérium
által támogatott projektnek idén közel 18 ezer diák lesz haszonélvezője, akik június 24 és július
30-a között juthatnak hozzá az értékjegyekhez, amelyeket augusztus végéig válthatnak be
számítógépre.

1815. május 14-én, Mennybemenetel napján tartottak először magyar nyelvű református
istentiszteletet Bukarestben. Sükei Imre szőkefalvi református lelkész a szokásnak megfelelően
a Cismigiu park platánfái alatt hirdette Isten igéjét a Bukarestben élő magyaroknak – mondta el
az ünnepi Istentiszteleten Zsold Béla lelkész a bukaresti Calvineum református templomban
összegyűlt híveknek. Az egyház több rendezvényt is tervez a 200 éves évforduló tiszteletére, a
következő, szombat délutáni eseményről Zsold Béla lelkész számol be hallgatóinknak.

25 éves a romániai újságírók szakmai szervezete a MÚRE, amely Csíkszeredában tartja
jubileumi emlékülését holnap és holnapután. A kétnapos rendezvényen felidézik az egyesület
történetét, azokat az embereket, akik ebben szerepet vállaltak. Ugyanakkor szó lesz szigorúan
szakmai kérdésekről is, például arról milyen a média szabályozás ma Romániában, milyen
körülmények között kell dolgozzon a romániai magyar sajtó. Az emlékülésen kerül sor a a
Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel közösen meghirdetett pályázat győzteseinek díjazására. A
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verseny témája a következő volt: mi is az a szelfi és mi jut erről eszébe a pályázóknak.

Külföld

Az Európai Unió 20 ezer menekült befogadását tenné kötelezővé a tagállamoknak 2017-ig,
közülük 750-en Romániába kerülnének.Ha az Európai Tanács is elfogadja a javaslatot, már
idén életbe léphetne egy új „menekültelosztó” mechanizmus. Ennek alapján – Nagy-Britannia,
Írország és Dánia – kivételével minden tagállamnak kötelező lenne részt venni benne. Az
elosztás figyelembe venné a nemzeti össztermék nagyságát, a lakosság számát, a
munkanélküliséget, és hogy korábban hányan igényeltek menekültstátuszt.

Tizennégy ember, köztük kilenc külföldi vesztette életét egy kabuli vendégház elleni
támadásban, amelyet csütörtökre virradó éjjel követtek el tálib fegyveresek - közölték afgán
illetékesek és az ENSZ helyi missziójának képviselői.Egy név nélkül nyilatkozó afgán
rendőrtiszt szerint a külföldi halálos áldozatok között egy amerikai, egy olasz és négy indiai
állampolgár van. A többi áldozat állampolgársága egyelőre nem ismert. Korábbi jelentések még
öt külföldi vendég haláláról szóltak.A tálibok szerdán este támadták meg az afgán főváros egyik
előkelő negyedében lévő, általában külföldiek által látogatott vendégházat, amelyben mintegy
hetvenen, leginkább külföldiek - főleg indiaiak és törökök - ünnepséget tartottak.

Emmanuelle Bercot francia rendező Fel a fejjel című filmjének díszbemutatójával tegnap este
hivatalosan kezdetét vette a 68. cannes-i filmfesztivál.A május 24-ig tartó seregszemle hivatalos
versenyprogramjában 19 alkotás - köztük Nemes Jeles László Saul fia című műve az egyetlen
kelet-európai és az egyetlen első filmként - verseng a fődíjért, az Arany Pálmáért. A magyar
versenyfilm világpremierje holnap lesz.

Meteo

Erdélyben és a Bánságban változékony, esős idő lesz ma, és valamivel hűvösebb, mint tegnap,
17 és 23 fok közötti csúcshőmérséklettel. Moldvában és az ország déli részén viszonylag szép
idő várható, ám pedig záporok- zivatarok kialakulása lehetséges, a nappali csúcsértékek 23 és
30 fok között alakulnak. Éjszaka országszerte megnövekszik a felhőzet, esőre, szélre
számíthatunk és 6 és 16 fok közötti hőmérsékletre. Holnapra is marad a túlnyomórészt esős
idő, 17 és 25fok közötti nappali csúcsértékekkel. Adásunk idején Bukarestben egyelőre süt a
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nap és 23 fokot mérnek.
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