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Klaus Johannis államfő nem ért egyet a büntető törvénykönyv olyan módosításával, amely
lehetővé tenné azt, hogy a közszereplők esetében ne minősüljön a továbbiakban
bűncselekménynek az érdekellentét. Az elnök közleményben üzent a képviselőknek, és
hangsúlyozta: minden rendelkezésre álló eszközzel azon lesz, hogy megakadályozza a
kezdeményezést. Mint írta: nem támogathat olyan előírást, amely gyakorlatilag törvényessé
teszi, hogy a honatyák és más közszereplők családtagjaikat, illetve rokonaikat előnybe
részesítsék, és elősegítsék számukra a bizonyos hivatali beosztások betöltését csupán
rokonsági alapon.

A legfelsőbb bíróság elnökének és a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének lemondatását
vagy leváltását kérte Klaus Johannis államfőtől tegnap Călin Popescu Tăriceanu. A szenátus
elnöke visszaéléssel vádolja Livia Stanciut és Laura Codruţa Kövesit. Tăriceanu arra
hivatkozott, hogy múlt héten a bukaresti táblabíróság jogerősen felmentett egy olyan nőt, akit
tavaly nyáron a DNA által mozgósított kommandósok vettek őrizetbe, majd fél évig előzetes
letartóztatásban ült ártatlanul, Livia Stanciu legfelsőbb bírósági elnök feljelentése alapján.
Tăriceanu azt írta az államfőhöz címzett nyílt levelében, hogy a Laura Codruţa Kövesi főügyész
által vezetett DNA, hatalmával visszaélve, hat hónapra előzetes letartóztatásba küldött egy
utóbb ártatlannak bizonyult - politikai kapcsolatokkal sem rendelkező - polgárt a bírósági elnök
rágalmazó feljelentése alapján.

Újabb állásfoglalásban marasztalta el tegnap a román Legfelső Bírói Tanács Kelemen Hunor
RMDSZ elnököt, amiért a politikus nyilvánosság előtt ismét ártatlannak minősített két jogerősen
elítélt RMDSZ-politikust. A bírák és ügyészek szakmai testülete szerint a szövetség elnöke
megsértette az igazságszolgáltatás függetlenségét, amikor az RMDSZ kongresszusán azt
állította, hogy Nagy Zsolt volt távközlési miniszter ártatlanul ül börtönben, Markó Attila volt
parlamenti képviselőt pedig azért ítélték el, mert - a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó református
kollégium visszaszolgáltatásakor - jóhiszeműen alkalmazta a törvényt. Mint ismert, a Legfelső
Bírói Tanács februárban is elmarasztalta Kelemen Hunort egy hasonló kijelentés miatt.
Az RMDSZ nem vitatja a külföldön élő román állampolgárok választójogát, de fontosnak tartja,
hogy ne lehessen visszaélni a levélben való szavazás lehetőségével – nyilatkozta Márton
Árpád, a szövetség képviselőházi frakciójának vezető-helyettese. A választási reformot
előkészítő különbizottság tagja az MTI-nek azt mondta: a liberális ellenzék nem konzultált az
RMDSZ-szel, mielőtt bejelentette, hogy június 5-én bizalmatlansági indítványt nyújt be a
kormány ellen a külföldön élők választójogának korlátozása miatt. Márton Árpád "furcsának és
értelmetlennek" tartja a bizalmi szavazás témaválasztását, ugyanis szerinte olyasmit kérnek
számon a kormányon, ami nem az ő feladata.

Közéleti személyiségek, köztük Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere és Vákár István, a
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Kolozs megyei önkormányzat megbízott elnöke is csatlakozott a Musai-Muszáj civil
kezdeményező csoport Ezer per tavasza nevű kampányához. A többnyelvűségért indítandó per
melletti kiállásuk indokait ma délelőtt ismertették egy sajtótájékoztató keretében. Bethlendi
András, a kezdeményező kolozsvári csoport egyik tagja bevezetőként bemutatta a február 8-án
indított Ezer per tavaszanevű kampányt. Ennek előzményeként a Kolozsvári Táblabíróság úgy
döntött, hogy a Kolozs Megyei Törvényszék korábbi ítélete ellenére Kolozsváron nem
helyezhetők ki a többnyelvű helységnévtáblák. A táblabíróság perrendi kifogásokra hivatkozva
bírálta felül az alapfokú ítéletet: úgy érveltek, hogy egy külföldön bejegyzett civil szervezetnek
nincs joga a többnyelvűségért perelni Romániában. A kezdeményezők szerint eddig több mint
250-en csatlakoztak a perhez. Köztük van többek között Gergely Balázs, az EMNT régióelnöke,
Soós Anna, a Babes-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, Tonk Márton, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera
igazgatója, Marius Tabacu, a Kolozsvári Filharmónia igazgatója, Visky András, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház művészeti igazgatója és Lucian Nastasa-Kovács, a Kolozsvári
Művészeti Múzeum igazgatója is.

Kötelezővé tenné ősztől az egészségügyi nevelést az iskolákban az egészségügyi miniszter.
Nicolae Bănicioiu szerint a diákok hetente vagy kéthetente egy órában tanulhatnának az
egészséges étkezésről, az elsősegélynyújtásról, a személyes higiéniáról, az egészségügyi
rendszerről és az orvosi vizsgálatokról. Az egészségügyi nevelési órákat az iskolaorvosok,
esetenként pedig a sürgősségi mentőszolgálat képviselői vagy szakorvosok tartanák.

A bruttó hazai termék 0,85 százalékának megfelelő államháztartási többletet jegyeztek az idei
első négy hónap után - közölte a pénzügyminisztérium. A vizsgált időszakban a bevételek
csaknem 6 milliárd lejjel haladták meg a kiadásokat, ami növekedést jelent az első három
hónap után regisztrált adatokhoz képest. Elemzők szerint ez azt jelenti, hogy a kormánynak van
amiből fedeznie az élelmiszerek ÁFA-csökkentését, amely becslések szerint 5 milliárd lejes
éves bevételkiesést jelent az állami költségvetésnek. A pénzügyminisztérium adatai szerint
március végén az államháztartási többlet 4,89 milliárd lej volt. Az idei első négy hónapban a
bevételek elérték a 76 milliárd lejt, ami a GDP 10,9 százalékának felel meg. A bevételek
mértéke 12,1 százalékkal haladta meg a tavalyi hasonló időszakban jegyzett összegét.
Legnagyobb mértékben, 20 százalékkal az áfabevételek nőttek. A nyugdíjjárulékok utáni
bevételek viszont csökkentek 0,3 százalékkal.

Szatmár megyében hatalmas károkat okozott a hétfői jégverés, Máramaros megyében pedig
hat települést árasztott el a víz tegnapról mára virradó éjszaka. A hidrológusok ma három
megyére, így Szatmárra, Szilágyra és Máramarosra bocsátottak ki vörös árvízriadót. A riasztás
a Mazsa, Szilágy és Borszó patakok vízgyűjtőjére érvényes. A Szatmár Megyei Prefektúra
ugyanakkor újabb jelentést adott ki a hétfő délutáni jégvihar okozozta károkról. Eszerint 36,
főként Szatmár megye középső és észak-keleti részén fekvő településen pusztított leginkább a
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vihar. A kárjelentések alapján összeállított összegzésben több mint 23 ezer hektárnyi területről
és 47 kilakoltatott személyről számol be a kormánybiztosi hivatal. A hétfői ítéletidő 158 kutat,
csaknem 27 kilométernyi községi utat, 6 kilométer villanyvezetéket és 23 bekötő vezetéket is
tönkretett. A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn néhány óra leforgása alatt Szatmár megye
egyes területein 32 liter csapadék is hullott egy négyzetméternyi területen. A lezuhanó
jégdarabok átmérője helyeként elérte az 5 centimétert - jelentős kárt okozva csaknem kétezer
járműben.

Külföld:

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex jelentősen kiterjeszti kutatási és mentési
tevékenységét a Földközi-tenger térségében - közölte a szervezet, röviddel azután, hogy Ban Ki
Mun ENSZ-főtitkár cselekvésre szólította fel Európát a menekültválság kezelése érdekében. A
varsói központú ügynökség közleményben tudatta, hogy a nyári szezonban 3 repülőgépet, 6
járőrhajót, 12 járőrcsónakot, 2 helikoptert és 15 szakértői csapatot bocsát a Triton elnevezésű
tengeri mentőművelet rendelkezésére. A tájékoztatás szerint emellett a menekültek kimentését
szolgáló misszió működési területét is kiterjesztik. A művelet erőforrásait legalább kétszeresére
emelő lépésre egy hónappal azután került sor, hogy az unió megháromszorozta azt a pénzt,
amelyet a lélekvesztőkön Észak-Afrika felől Európába tartó, bajba került illegális migránsok
mentésére eddig fordított.

Megkezdték a mérsékelt szíriai felkelők kiképzését Törökországban. Ankara és Washington az
Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet elleni harcra készíti fel a lázadókat - jelentette be a
török külügyminiszter. Az Anadolu török állami hírügynökség arról számolt be, hogy a kiképzés
"kis csoportokkal" kezdődött meg. A tájékoztatás szerint a misszióban részt vevő török és
amerikai kiképzők a helyszínre érkeztek. Ankara és Washington közösen döntött arról, hogy a
jelentkezők közül kik vehetnek részt a programban.

Egyre agresszívabbnak nevezte Oroszország és a kelet-ukrajnai szakadárok magatartását
Barack Obama amerikai elnök, aki tegnap a washingtoni Fehér Házban fogadta Jens
Stoltenberg NATO-főtitkárt. Stoltenberg az amerikai erők európai jelenlétének fontosságát
hangsúlyozta. A NATO-főtitkár szerint a megbeszélésen egyetértés alakult ki abban, hogy a
szövetségnek új biztonsági környezettel kell szembenéznie, és szükség van az Egyesült
Államok vezető szerepére. A Krímmel és Ukrajnával kapcsolatban sürgette a minszki
megállapodás végrehajtását és az orosz egységeknek az országból történő kivonását.
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Már több mint ezeregyszáz halálos áldozatot szedett a rendkívüli hőség április közepe óta India
déli és keleti részén – közölték a hatóságok. Az ázsiai ország kiterjedt részein, köztük
Újdelhiben a hőmérő higanyszála helyenként 45 Celsius-fokig emelkedett. A hőség számos
helyen áramkimaradásokat is okozott. Hírügynökségi jelentések szerint a helyzet Ándhra
Prades és Telangána államban a legrosszabb. Előbbiben 852-en, utóbbiban 266-an vesztették
életüket.

Ismét Angela Merkelt választotta a világ legbefolyásosabb nőjének a Forbes magazin. A német
kancellár megszakítás nélkül ötödik éve vezeti a listát, amelyen ezúttal Hillary Clinton amerikai
politikus a második, Bill Gates emberbaráti tevékenységéről ismert felesége, Melinda Gates
pedig a harmadik. A tekintélyes amerikai pénzügyi magazin tegnap ismertetett összesítésében
a száz legbefolyásosabb nő túlnyomórészt a technológia, a politika, az üzleti és a pénzügyi élet,
a média, a szórakoztatóipar, illetve a karitatív szervezetek világából került ki. Hatásukat a
Forbes többek között a vagyonuk és a sajtóban való megjelenésük alapján számította ki.

Időjárás:

Estig országszerte esős, többnyire borús marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérsékleti
értékek 10 és 27 fok között alakulnak. Holnap is csapadékos időre számíthatunk országszerte.
A nappali hőmérséklet csúcsértékei 12 és 22 fok között lesznek. Bukarestben most változékony
az idő és 25 fok van.
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