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Jóváhagyta a Valerian Vreme képviselő, volt távközlési miniszter elleni bűnvádi eljárás
beindítását a Képviselőház jogi bizottsága. Bogdan Ciuca bizottsági elnök szerint 17-en a
mentelmi jog felfüggesztése mellett szavaztak, ketten tartózkodtak, egy ellenszavazat volt és
egy szavazatot érvénytelenítettek. A jogi bizottság véleményezése után a parlament
plénumának kell végleges döntést hoznia a Microsoft ügyben csúszópénz elfogadásával
gyanúsított Valerian Vreme mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelte a SMURD rohammentő szolgálat. Raed Arafat
államtitkár, a Belügyminisztérium Sürgősségi Helyzetek főosztályának vezetője hangsúlyozta,
hogy az elmúlt tíz évben 12 ezer légi-orvosi műveletet hajtottak végre. Az év végéig működésbe
helyezik az ország észak-nyugati részét lefedő légi-orvosi központot – mondta Raed Arafat.

A kormány mai ülésén vitathatja meg az új személygépkocsik vásárlását ösztönző Első autó
elnevezésű programot. A tervek szerint főként a 18 és 35 év közötti fiatalok részesülnek állami
garanciában új gépkocsik részletre történő vásárlásához. A hitel futamideje maximum 7 év. A
program beindításától évente 20 ezer új gépkocsi eladását reméli a kormány.

Megkezdődött a Ploiesti Petrotel-Lukoil kőolaj-finomító újraindítása. A berendezéseket azt
követően állították le, hogy a Ploiesti ügyészség zárolta a vállalat bankszámláit és termék
készleteit egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben, amelyben állítólag 230 millió
euró kárt okoztak az államnak. Az Ügyészség most enyhítette az intézkedést, felszabadította a
vállalat bankszámláit is, ami megnyugtatta a 2500 alkalmazottat, akik féltek, hogy nem kapják
meg bérüket október 10-én.

A kormány épülete előtt tüntetett a délelőtt az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség. a
tiltakozók a társadalmi párbeszéd törvényének módosítását követelték. Bogdan Hossu szerint a
három évvel ezelőtt elfogadott jogszabály gyakorlatilag törli a bértárgyalások, akárcsak a
sztrájkolás lehetőségét. A jelenlegi kormánypártok ellenzékben megígérték a
munkatörvénykönyv sürgős módosítását, de kormányra kerülésük után erről megfeledkeztek –
mondta Bogdan Hossu a több mint 4000 embert felvonultató Alfa Kartell vezetője.

Magyar tiszteletbeli konzulátust avattak fel ma a dél-romániai Szörényváron, azaz
Drobeta-Turnu Severinben. A képviseletet az évtizedek óta a Duna-parti városban élő Molnár
Endre vállalkozó vezeti. "Igyekszünk az egész országban biztosítani a konzuli érdekvédelmet.
Megnyílt a Bulgária és Románia közötti Vidin-Calafat Duna-híd és nagyon megnőtt az átmenő
kereskedelmi forgalom, illetve a turizmus is a Vaskapu környékén, a régi Bánságnak ezen a déli
részén, Herkulesfürdő és Mehádia környékén" - magyarázta Zákonyi Botond bukaresti magyar
nagykövet, mi indokolja a szörényvári képviselet megnyitását.
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Az aradi 13 vértanúra emlékeztek tegnap koradélután a bukaresti Ady Endre Elméleti
Líceumban. A diákok rövid műsorral, gyertyagyújtással tisztelegtek a hősök előtt a nemzeti
gyásznapon. Dr. Bencze Mihály igazgató.

{play}magyaradas/Hirado/2014-10-07Bukarest.mp3{/play}

A kékfény-kibocsátó dióda (kék LED) felfedezéséért három japán kutató, Akaszaki Iszamu,
Amano Hirosi és Nakamura Sudzsi kapta az idei fizikai Nobel-díjat - jelentették be a Svéd
Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban. A bizottság indoklása szerint a három tudós 20
évvel ezelőtt felfedezett egy energiatakarékos és környezetbarát fényforrást, amellyel teljesen
új módon nyerhető fehér fény. A kitüntetettek 8 millió svéd koronával gazdagodnak, a díjátadó
ünnepséget hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának
évfordulóján rendezik.

Hongkongban egyre csökken a tüntetők száma, ám a több mint egy hete utcán lévő diákok még
nem számolták fel valamennyi demonstrációs pontjukat. Folynak a kormányzat és a
diákszervezet közötti tárgyalások előkészületei - jelentette ma a helyi média Múlt csütörtökön
Leung Csun-jing kormányzó egyeztetéseket ajánlott a diákoknak, és megnevezte a kormányzat
részéről részt vevő partnereit is. A hongkongi Diákszövetség helyettes vezetője elfogadta az
ajánlatot.

Rövid tűzpárbaj alakult ki a dél-koreai és az észak-koreai parti őrség járőrhajói között ma,
miután Szöul állítása szerint egy északi hajó határsértést követett el. Az incidens a
Sárga-tengeren, annak a Jonpjong-szigetnek a közelében történt, ahol 2010 végén
észak-koreai ágyútűz két civillel és két dél-koreai tengerésszel végzett. A tűzpárbaj a dél-koreai
fél szerint mintegy tíz percig tartott, kár vagy sebesülés nem történt. Az incidens mindössze
három nappal azután történt, hogy az Ázsiai Játékok záróünnepségére váratlanul Dél-Koreába
látogatott az észak-koreai kommunista vezetőség három magas rangú tagja, köztük Hvang
Pjong Szo, az észak-koreai Nemzeti Védelmi Bizottság alelnöke, azaz gyakorlatilag a hatalom
második számú birtokosa.

Látványos üvegpadlót és a mozgássérültek számára is teljesen megközelíthető
környezetkímélő tereket kapott a párizsi Eiffel-torony első szintje. A világ leglátogatottabb
fizetős turistalátványosságának teljesen felújították és átalakították az 57 méteres
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magasságban lévő első szintjét, ahol eddig kevés látogató állt meg. Az 1889-ben megnyílt
Eiffel-torony naponta 25-30 ezer látogatót fogad a hét minden napján, amely évente hétmillió
embert jelent, 85 százalékuk külföldi turista. A francia nevezetességet a világ egyik legsűrűbben
látogatott építményének tartják, 2013-ban 73 millió eurós forgalmat bonyolított le.

Estig országszerte borús, esős marad az idő. A hőmérséklet nem haladja meg a 18 fokot.
Holnap már csak a déli megyékben lesz eső, máshol változékony száraz időre számíthatunk. A
hőmérséklet hajnalban 1 és 13, holnap napközben 14 és 22 fok között lesz. Bukarestben most
esik az eső és 13 fok van.

Választási hírek

Victor Ponta a Szociáldemokrata Párt a Szövetség Románia Haladásáért és a Konzervatív Párt
jelöltje az egységre, az újjáépítésre és a tiszteletre épülő programmal indul az
elnökválasztáson.

Kelemen Hunor az RMDSZ elnökjelöltje az Alkotmány megváltoztatását tartja fontosnak és az
új alaptörvényből kiinduló törvényes keret létrehozását, amely több garanciát adjon a nemzeti
kisebbségeknek jogaik tiszteletben tartására. Kelemen Hunor ma délután 5 órától a Romániai
Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári székhelyén részt vesz és beszédet mond a
Holokauszt 70. évfordulója alkalmából szervezett Emlékezés és főhajtás napjai
nyitóünnepségen.

Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje a szövetségi Románia mellett szállt síkra,
amely a másikkal szembeni tiszteletre, a sokszínűség megőrzésére, a nyitásra és a toleranciára
alapuljon. Szilágyi Zsolt ma éjféltől a Nasul TV-ben vesz részt választási műsorban.

Gheorghe Funar független jelölt uniós szintű nyugdíjakat akar Romániába. Szorgalmazza
továbbá a minimálbér, a gyereknevelési támogatás és a szociális segélyek minimális értékének
emelését.

Klaus Iohannis a Keresztény-Liberális Szövetség jelöltje a nyugdíjhoz való jogot szavatolja.
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Megígérte, hogy elnöki mandátuma alatt nem történhet meg, hogy a nyugdíjak folyósítása
megkérdőjeleződjön.

Elena Udrea az újraiparosítás és a román mezőgazdaság fellendítése mellett teszi le a garast.
Véleménye szerint olyan kormányra van szüksége az országnak, amely képes munkahelyeket
teremteni, elérni, hogy itthon román termékeket fogyasszunk és exportáljuk is az
élelmiszereinket.

Teodor Meleşcanu magát tartja az egyetlen alkalmas személynek az államelnöki tisztség
betöltésére, hiszen eddigi karrierje során minden tisztséget betöltött, amelyben az államfőnek
hatásköre van. Volt védelmi miniszter, a Külföldi Hírszerző Szolgálat igazgatója,
külügyminiszter.

Monica Macovei független jelölt ma Ploiesti-en kampányol. Elnökké választása esetére az ígéri,
hogy ellenőrzik az elmúlt 25 évben végzett privatizálásokat és visszaszerzik ezekből a
pénzeket, ahol lehet. Az oktatásnak a GDP 6 százalékát jelentő finanszírozást ígért.

Európa hetedik hatalmává akarja Romániát alakítani Călin Popescu-Tăriceanu független
államelnök-jelölt. A közigazgatás és az oktatás reformját helyezte kilátásba megválasztása
esetére, akárcsak a születési arányszám növelését.

Constantin Rotaru a Szocialista Alternatíva Pártjának államelnök-jelöltje ingyenes, minőségi
oktatást ígér, munkahelyet minden román állampolgárnak, decens lakást minden családnak és
ingyenes, minőségi orvosi ellátást. Véleménye szerint ezt a korrupció kiküszöbölésével, a
bürokrácia felszámolásával és a parlament felelőssé tételével lehet elérni.
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