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Lemondott ügyvezető elnöki tisztségéről is Liviu Dragnea, de a végleges döntést a
Szociáldemokrata Párt Végrehajtó Bizottsága hozza meg szerdán. Dragnea a vezetőtanács
előtt nyújtotta be lemondását ma, de annak tagjai nem értettek egyez azzal, mert szerintük
Traian Basescu 2012-es felfüggesztési kampányát a szociáldemokraták a liberálisokkal együtt
bonyolították le. A politikai tisztséget pedig csak korrupció esetén veszti el az érintett személy –
hangsúlyozta Victor Ponta szociáldemokrata elnök. Alina Gorghiu a Nemzeti Liberális Párt
társelnöke szerint a Szociáldemokrata Párt megnyilvánulásaival megpróbálja megőrizni
tisztségében Liviu Dragneát. Véleménye szerint nem a mozgósítást ítélte el a törvényszék,
hanem a népszavazáskor történt csalásokat. Liviu Dragnea lemondása miniszteri tisztségéről,
megfelelő reakció a Legfelsőbb Törvényszék ítéletére – értékelte Klaus Johannis államfő, aki
várhatóan ma tárgyal Victor Ponta miniszterelnökkel a fejlesztési miniszter személyéről.
Ugyancsak ma délután öt órakor sajtótájékoztatót tart Klaus Johannis – jelentette be az
Államelnöki Hivatal.

Kizártnak tartja a Korrupcióellenes Ügyészség vezetője, hogy a vádhatóság emberei közül
bárkit beszerveztek volna a titkosszolgálatok. Laura Codruta Kovesi főügyész ezt a PRO
TV-nek adott interjújában fejtette ki tegnap. Az illetékes elmondta, kollégái szakmai és erkölcsi
tisztességére alapozza állítását. Mint megjegyezte, nem hinné, hogy a Román Hírszerző
Szolgálatnak szüksége lenne ügynökökre a DNA-ban. A médiában vita alakult ki arról, vajon
vannak-e titkos ügynökök az ügyészek között, miután Traian Basescu volt államfő és Calin
Popescu Tariceanu szenátusi elnök azt sugallta, hogy az igazságszolgáltatás a SRI befolyása
alatt áll. Az alkotmány szerint a bírák és ügyészek semmilyen más tisztséget nem tölthetnek be,
legfeljebb az oktatásban vállalhatnak szerepet.

Fennállásának negyed évszázadát ünnepelte a hétvégén Csíkszeredában a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete, amelyet 1990 márciusában alakítottak meg lelkes újságírók, felismerve a
szakmai szervezet létrehozásának szükségességét. A hétvégén az alapítók közül is ott voltak
néhányan a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem aulájában tartott ünnepi ülésen, ahol
áttekinthettük az újságíró szervezet elmúlt 25 évének rövid történetét. Szombaton Hargita
megye tanácsának dísztermében szakmai előadásokkal folytatódott az ünnepi
rendezvénysorozat. Turos Lóránd, az Országos Audiovizuális Tanács tagja, az audiovizuális
szabályozásról beszélt, megemlítve az analóg földi televíziós sugárzás megszűnését. Erről
kértem meg tájékoztassa hallgatóinkat.
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Csaknem hetven százalékkal csökkent az első negyedévben a Petrom olajtársaság nyeresége
a tavalyi hasonló időszakhoz képest - közölte ma a vállalat. A dokumentum szerint a
kőolaj-kitermelés eredményei estek vissza jelentős mértékben főleg amiatt, hogy mintegy 50
százalékkal esett a kőolaj világpiaci ára. Szintén a kőolaj alacsony ára miatt a Petrom 30
százalékkal csökkenti az idei beruházásait, aminek következtében várhatóan kevesebb
szénhidrogént termel ki majd a tavalyi évhez képest. A Petrom Románia második legnagyobb
vállalata a forgalom alapján a Dacia gépkocsigyártó után.

Görögország alig tudott kifizetni a Nemzetközi Valutaalapnak egy 750 millió eurós
adóssághányadot, amely a múlt héten vált esedékessé – írta Alekszisz Ciprasz görög
miniszterelnök és az IMF vezérigazgatója, Christine Lagarde levélváltásából idézve a Financial
Times. A törlesztési hányadot Athén végül egy ritkán használt „vészhelyzeti IMF-számla”
aktiválásával fizette ki, vagyis gyakorlatilag az IMF-től vett fel kölcsönt ahhoz, hogy az IMF-nek
fizetni tudjon – írta a Financial Times.

A kelet-ukrajnai válság békés rendezéséről, a minszki egyezmények megvalósulásáról kezd
tárgyalást Moszkvában Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai
ügyekkel foglalkozó államtitkár-helyettese. Victoria Nuland korábban azt mondta, az Egyesült
Államok határozottan kiáll a minszki megállapodások teljes körű alkalmazása mellett és aktívan
részt kíván venni a folyamat támogatásában.

Az embercsempészek elleni földközi-tengeri katonai misszió létrehozásáról szóló döntést várja
az uniós országok védelmi, valamint külügyminisztereinek mai brüsszeli tanácskozásától
Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Elmondta: miután ma
meghozzák a döntést, az ENSZ Biztonsági Tanácsa valószínűleg határozatot hoz. A szóban
forgó nemzetközi jogi dokumentum arról szól, hogy a béke veszélyeztetése esetén a Biztonsági
Tanács akár katonai intézkedéseket is elrendelhet. A BT-ben vétójoggal rendelkező oroszok
eddig azt jelezték diplomáciai úton, hogy nem adnák meg a felhatalmazást az uniós
haditengerészeti művelethez.

Biztonságunk és közös értékeink több irányból is támadás alatt állnak, ezért nagy szükség van
a transzatlanti együttműködésre és szolidaritásra - mondta Alexander Vershbow, a NATO
amerikai főtitkárhelyettese a szervezet parlamenti közgyűlésének tavaszi ülésszakán ma,
Budapesten. A szövetség főtitkárhelyettese a plenáris ülésen kiemelte: a NATO jól halad a
tavalyi walesi csúcstalálkozón meghatározott célok megvalósításában, de több területen
nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség. Alexander Vershbow hangsúlyozta: a NATO és az EU
közötti együttműködés fontosabb, mint valaha, koordinálni kell a tevékenységüket, összhangba
kell hozni a megközelítéseiket.
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Két robbanás történt néhány perces eltéréssel ma Törökország déli részén az ellenzéki
kurdbarát Népi Demokratikus Párt irodáiban, hat ember megsebesült. Törökországban június
7-én parlamenti választásokat tartanak, amelyben az alakulat jelentős szerepet kaphat.
Amennyiben a párt eléri a törvényhozásba kerüléshez szükséges 10 százalékos küszöböt,
akkor megakadályozhatja a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártját abban, hogy többséget
szerezzen az alkotmánymódosításhoz. Recep Tayyip Erdogan elnök azt tervezi, hogy a
választásokat követően az alkotmány módosításával kiszélesíti az államfői jogköröket, így
szilárdítva meg a hatalmát.

Ötszázan haltak meg az utóbbi napok harcaiban Irakban. Az iraki hadsereg hadfelszerelését,
egyebek közt páncélozott járműveit hátra hagyva menekült el a városból, amely annak ellenére
esett el, hogy védői komoly légi támogatást kaptak az Egyesült Államok vezette, az Iszlám
Államra csapásokat mérő nemzetközi koalíciótól. A helyi hatóság szóvivője arról tájékoztatott,
hogy az ötszáz halott között katonákon kívül civilek is vannak. Nyolcezren elmenekültek a
városból, melynek lakossága amúgy is már igencsak megcsappant. Áprilisban ENSZ-adatok
szerint 114 ezren hagyták el Ramádit és a környező falvakat a harcok miatt.

Estig dél-nyugaton és a Déli-Kárpátokban napos, máshol változékony meleg marad az idő. A
hőmérséklet 19 és 28 fok között lesz. Holnap tovább melegedik az idő, a Bánság és a Partium
kivételével futó záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 6 és 18,
holnap napközben a csúcsértékek 20 és 30 fok között lesznek. Bukarestben most változékony
az égbolt és 25 fok van.
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