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Visszautasította Traian Basescu államfő Bíró Rozália és Claudiu Manda kinevezését a
Művelődésügyi Minisztérium, illetve a költségvetési tárca élére. Az elnök már korábban is bírálta
Victor Ponta miniszterelnök javaslatait a két miniszteri tisztség betöltésére, s Bíró Rozáliának
felrótta, hogy nem tud jól románul. Amennyiben a miniszterelnök továbbra is ragaszkodik a két
tárcavezető kinevezéséhez, akkor az Alkotmánybíróság dönthet a kérdésben. Kelemen Hunor
RMDSZ elnök az Agerpressnek megerősíette, hogy továbbra is kitart Bíró Rozália jelölése
mellett. Korábban, már volt egy ilyen konfliktus az államfő és Calin Popescu Tariceanu volt
miniszterelnök között, aki Norica Nicolait jelölte igazságügyminiszternek, de azt az elnök nem
fogadta el. Akkor az Alkotmánybíróság olyan döntést hozott, ami Varga Attila alkotmányjogász
szerint nem levezethető az alaptörvényből, nevezetesen azt, hogy az elnök nem utasíthatja el a
miniszterelnök javaslatát, de egyszer mégis megteheti.

Székelyföld autonómiáját kérő petíciót szavazott meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Az
előterjesztett tervezetet hosszas vita után a 13 magyar tanácstag egyöntetűen támogatta, míg a
négy román tanácstag a szavazást is megtagadta, arra hivatkozva, hogy a nemmel való
szavazással is legitimálnának egy törvénytelen határozatot. A 153 székelyföldi önkormányzat
közül Sepsiszentgyörgy 26-ikként fogadta el az SZNT által szorgalmazott petíciót.

Több mint 31 ezer nyugdíjas részesül pénzügyi amnesztiában annak a törvénytervezetnek az
értelmében, amely felmenti a nyugdíjak egy részéhez jogtalanul jutó személyeket a
pénzösszegek visszatérítésétől - írja a Mediafax. A hatóságok szerint a 31 ezer személy közül 9
ezer esetben a nyugdíjasok "hibáztak", míg 21 ezer esetében adminisztratív jellegű hiba történt
a nyugdíjak összegének meghatározásakor.

Romániában 1687 lej volt júniusban a nettó átlagbér, 0,3 százalékkal nagyobb mint a májusi, és
5 százalékkal nagyobb mint az előző évi júniusi összeg – közölte ma a statisztikai hivatal. A
legnagyobb fizetéseket (átlagban bruttó 4707 lejt) a kőolajiparban, a legkisebbeket (átlagban
bruttó 981 lejt) a vendéglátóiparban jegyezték. Az országos bruttó átlagbér júniusban 2344 lej
volt, 0,3 százalékkal nagyobb a májusi összegnél. A statisztikai hivatal adatai szerint a
tanügyben 0,4 százalékkal nőtt, a közigazgatásban és az egészségügyben pedig 0,1, illetve 0,5
százalékkal csökkent a nettó átlagbér.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta Marosvásárhely polgármesterét és
jegyzőjét a település egynyelvû utcanévtábláinak a magyar közösséget hátrányosan
megkülönböztetõ jellege miatt - közölte kedden a Transindex portál. A tanács figyelmeztetésben
részesítette a város polgármesterét és jegyzőjét, továbbá hat hónapos határidõt szabott a
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kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztésére. A polgármesteri hivatal múlt szerdán cserélte ki
kétnyelvűre három marosvásárhelyi utca névtábláit.

A veteran autók gyűjtői menthetik meg a leselejtezéstől a 70-es években készített Dacia
személygépkocsikat, közölte a Rador hírügynökséggel a a Román Retromobil Club. A
szervezet tájékoztatása szerint az ócskavastelepeken rozsdásodó autók közül az év első
felében 34-et újíottak fel a klub tagjai. Amint Ovidiu Magureanu, a klub Dacia szakosztályának
vezetője elmondta, ezek az autók nemzeti értéket jelentenek, nem szabad engedni, hogy
beolvasszák őket.

Monica Mavovei európai parlamenti képviselő bejelentette, hogy függetlenként fog indulni az
elnökválasztásokon. Ugyanakkor a Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Liberális Párt által
létrehozott Keresztény Liberális szövetsége hétfőn nevezi meg államfő-jelöltjét, aki minden
valószínűség szerint Nagyszeben polgármestere Klaus Johannis lesz.

Külföld

"Rendkívüli lépések megtételét" követelte az ENSZ Biztonsági Tanácsában New Yorkban
kedden (helyi idõ szerint) Vitalij Csurkin orosz ENSZ-nagykövet a kelet-ukrajnai humanitárius
helyzet drámai romlására hivatkozva, a nyugati hatalmak azonban Moszkvára hárították a
felelõsséget a kialakult helyzetért. Csurkin megismételte Moszkva követelését, hogy hagyják
jóvá "humanitárius misszió" indítását a harcok sújtotta Donyeck és Luhanszkb városokba, s
felajánlotta, hogy Oroszország kész a szükséges segélyszállítmányokat eljuttatni a térségbe a
Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) ellenõrzése mellett. Rosemary A. DiCarlo amerikai
ENSZ-nagykövet azonban visszautasította ezt, azt hangoztatva, hogy az ENSZ ügynökségei és
különbözõ segélyszervezetek "már a helyszínen vannak, s ha kell, készek növelni
erõfeszítéseiket".

Nyomozás indult a hétvégi érpataki bábuakasztás ügyében közösség elleni uszítás bűntettének
gyanújával. A magyarországi Legfőbb Ügyészséghez az izraeli nagykövetség fordult az
Érpatakon történtek miatt. Érpatakon szombaton rendezett Dicsőség a névtelen palesztin
hősöknek! Igazságot Palesztinának! címmel "önkormányzati és civil tiltakozást" a helyi
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önkormányzat, az Érpataki Modell Országos Hálózata és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom. Ezen Orosz Mihály Zoltán polgármester - a YouTube-on közzétett felvétel szerint beszéde végén felakasztatott két, Simon Peresz volt izraeli államelnököt és Benjamin
Netanjahu miniszterelnököt ábrázoló bábut. Az esetről az Independent is cikkezett.

Kétnapos ülést kezd ma az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti bizottsága, hogy
megvitassa a Nyugat-Afrikában kitört Ebola-járvány miatt szükséges intézkedéseket - közölte
az ENSZ egyik szóvivõje. A rendkívüli tanácskozás célja a javaslatok szerint kinyilvánítani, hogy
a járvány nemzetközi aggodalomra okot adó vészhelyzetet teremtett az egészségügyi
intézményrendszerben, s ennek megfelelõ ideiglenes intézkedéseket javasolni a járvány
nemzetközi terjedésének megfékezésére - tette hozzá.

Az Egyesült Államok tegnap közölte, hogy "valószínûleg" részt vesz majd a Kairóban kezdődő
izraeli-palesztin tárgyalásokon, miután jelentõs szerepet játszott abban is, hogy létrejöjjön a
tűzszünet a Gázai övezetben. Izrael közel egy hónapja folytatott gázai övezeti háborúját
követõen kedden némák maradtak a fegyverek. A felek reggeltől betartották az egyiptomi
közvetítéssel létrehozott 72 órás tûzszünetet, amely lehetõséget ad számukra, hogy Kairóban
tárgyalásokat kezdjenek egy hosszabb távú megállapodásról.

METEO

Mehedinti és Krassó Szörény megyékben narancssárga színű árvíz-riadót rendeltek el,
ugyanakkor Gorj és Mehedinti megyékben ma még érvényben van a sárga színű viharjelzés is.
Az ország többi részén az elkövetkező 24 órában többnyire felhős, csapadékos időre
számíthatunk, kivételt csak Nagyszeben és kolozsvár, valamint a főváros környéke képez, ahol
az egész napos napsütést semi nem zavarja meg. A hőmérsékleti csúcsértékek 24 – 31 fok
körül alakulnak.
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