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Victor Ponta kormányfő veszi át ideiglenesen a kulturális tárca irányítását – közölték ma a
bukaresti hírügynökségek. Traian Băsescu államfő tegnap írta alá Kelemen Hunor kulturális
miniszter és miniszterelnök-helyettes felmentését a kormányzati tisztségeiből, és a törvény
értelmében a kabinet egy másik minisztere veheti át a tárca vezetését a következő 45 napra. A
Mediafax hírügynökség szerint a kormányfő a miniszteri aláírási jogokat Hegedüs Csilla
kulturális államtitkárra ruházza át. Értesülések szerint az RMDSZ elfogadhatónak tartja ezt a
megoldást. Kelemen Hunor tegnap, felmentése után úgy nyilatkozott, hogy Korodi Attila
környezetvédelmi miniszterre bízná a kulturális tárca irányítását és a miniszterelnök-helyettesi
tisztség ellátását, de a miniszterelnök feladata eldönteni, hogy kit bíz meg ezzel a feladattal.
Vákár István lett ideiglenesen a Kolozs Megyei Tanács vezetője. A megyei önkormányzat
RMDSZ-es alelnöke az időközi választások kiírásáig tölti be ezt a tisztségét. Az elnöki szék azt
követően üresedett meg, hogy a korrupció gyanújával letartóztatott és hónapok óta vizsgálati
fogságban levő Horea Uioreanu a múlt héten lemondott a Kolozs Megyei Tanács elnöki
tisztségről.

Sajnálatosnak és felháborítónak tartja a Magyar Polgári Párt Titus Corlăţean
külügyminiszternek a bukaresti holokauszt-megemlékezésen elhangzott kijelentéseit. A párt
Hargita megyei szervezetének elnöke, Salamon Zoltán úgy véli: a tárcavezető a kegyeleti jogot
és az emberi méltósághoz való jogot sértő kijelentéseket tett, amikor Nyirő József újratemetése
kapcsán nyilvánult meg az eseményen.

Románia nem tűri el, hogy a Lukoil fenyegetőzéssel próbáljon leállítani egy bűnügyi vizsgálatot
- jelentette ki Traian Băsescu államfő, aki szerint ha az orosz cég Romániában akar maradni,
akkor be kell tartania a román törvényeket. Băsescu a Lukoil-csoport alelnöke bejelentésére
reagált. Vlagyimir Nyekraszov ugyanis kilátásba helyezte, hogy bezárják a ploiești-i
Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítót, miután az ügyészség zárolta annak nyersanyag- és
árukészletét. Az orosz csoport romániai vállalatának vezetőjét 230 millió eurós kárt okozó
pénzmosással és adócsalással gyanúsítják.

Jövőre is lesz roncsautó program. Ezt Korodi Attila környezetvédelmi miniszter jelentette be. A
tárcavezető szerint a program jól működött az idén, és mindenképpen folytatni szeretnék jövőre
is. Valószínűleg, lesznek kisebb változások - mondta Korodi Attila, aki szerint jövőben a
roncsautó és az Első autó program párhuzamosan működik majd. Az idei roncsautó készletből
még 700 értékjegy maradt felhasználatlanul, de a szakminiszter szerint ezek is elkelnek az év
végéig. Így ez lesz az első év, amikor minden értékjegyet új autóra váltanak.

Továbbra is a ROMSILVA kezeli a nemzeti parkokat annak a tíz évre szóló adminisztrálási
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szerződésnek az értelmében, amelyet a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium és
az Országos Erdőgazdálkodási Hivatal írt alá Bukarestben. Összesen 16 nemzeti park, illetve a
parkok területén fekvő természetvédelmi területek tíz évre szóló adminisztrációjárról van szó.
Korodi Attila környezetvédelmi miniszter elmondta: örül annak, hogy sikerült biztosítani egy 10
évvel ezelőtt elindított munka folytonosságát.

Külföld:

Nők és gyermekek jogaiért küzdők lettek a 2014-es béke Nobel-díj győztesei. A nők jogaiért a
tálibokkal szembeszálló 17 éves pakisztáni Malala Juszufzai és a gyermekek jogainak
védelmében folytatott harcért az indiai Kailás Szatjárti megosztva kapta a világ legrangosabb,
politikai-közéleti tevékenységért járó elismerését - jelentette be ma Oslóban a norvég
Nobel-bizottság. Idén rekordszámú, 278 jelölés érkezett a békedíjat odaítélő bizottsághoz,
köztük volt többek között az amerikai megfigyelési programot kiszivárogtató Edward Snowden
és Ferenc pápa neve is.

Fokozott egészségügyi szűrést rendelt el a brit kormány a legforgalmasabb brit határátkelő
pontokon az ebolajárványtól sújtott térségekből - így Libériából, Sierra Leonéból és Guineából érkezők esetében. Az intézkedést egyelőre a Londont kiszolgáló két legnagyobb repülőtér,
Heathrow és Gatwick, illetve a Párizsból és Brüsszelből Londonba érkező Eurostar
szuperexpresszek fő fogadó pályaudvara beléptető pontjain alkalmazzák. Közben New Yorkban
egynapos sztrájkot tartott 200 repülőgép-takarító az ebolától való félelem miatt. Az amerikai
kongresszus több tagja azt sürgette, hogy tiltsák meg az Egyesült Államokba történő beutazást
a járvány által leginkább sújtott nyugat-afrikai országokból. Szerbiában 708 embert helyeztek
megfigyelés alá az ebolajárvány megelőzése végett. A szerbiai egészségügyi minisztérium
szerint 92-en a járvány sújtotta Nyugat-Afrikából érkeztek az országba. Az ENSZ Egészségügyi
Világszervezetének adatai szerint az idei járványban eddig csaknem 4 ezren haltak meg. A
halálozási ráta mintegy 50 százalékos.

Kórházba került Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió utolsó vezetője - jelentette az orosz sajtó,
amely szerint a 83 éves politikusnak cukorbaja van. Gorbacsov egészségi gondjai miatt tavaly
áprilisában nem tudott részt venni Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök temetésén sem.

Katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították az északnyugat-olaszországi Genova városát és
környékét, miután a heves esőzések miatt először víz, majd sártenger öntötte el a várost mára
virradólag. A csaknem kétméter magas ár magával sodorta a gépkocsikat, egy 57 éves férfi
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meghalt. A városban leállt a közlekedés, zárva tartanak az iskolák. Genovában ma is esik az
eső, és az előrejelzések szerint további viharok várhatók.

A romák helyzete jelenleg nem jobb, mint negyven éve, több szempontból romlott is – állítja az
Európai Romák és Utazók Fóruma elnevezésű jogvédő szervezet. Az Európa Tanáccsal
partneri viszonyban álló strasbourgi székhelyű szervezet tegnap nyilvánosságra hozott
jelentésében megállapítja: legtöbb uniós tagállam nem tekinti elődlegesnek a romakérdést,
vagy pedig arra hivatkozik, hogy hiányoznak a pénzügyi források a helyzet javítására. A
tanulmány szerint állandósult a romákkal szembeni „nagyon nagy intolerancia", sőt rasszizmus,
és a cigányokat gyakran bűnbakként használja a politikai elit.

Négy újabb tömegsírt találtak annak a mexikói városnak a közelében, ahol több mint két hete
rendőrök diákokat hurcoltak el ismeretlen helyre. 43-an közülük azóta sem kerültek elő. Az
ország igazságügyi minisztere nem tudta megmondani, hogy hány tetem van a sírokban, mert
még folyik a feltárásuk. Múlt hét végén más tömegsírokban 28 összeégett holttestet találtak, de
még nem azonosították őket.

Nem jelent meg az észak-kóreai állampárt alapításának 69. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi rendezvényeken Kim Dzsong Un, a kommunista diktatúra vezetője. A fiatal diktátor
legutóbb szeptember 3-án szerepelt nyilvánosan. A külföldi lapok azt találgatják, hová tűnhetett
el Kim Dzsong Un, miközben a phenjani média továbbra is folyamatosan magasztalja a vezér
uralmát. Egyesek úgy vélik, hogy már nem Kim irányít Észak-Koreában, hanem vagy az
észak-koreai Nemzeti Védelmi Bizottság alelnöke vagy pedig Kim Dzsong Un húga ragadta
magához a hatalmat. Mások szerint csak átmeneti helyzetről van szó, és Kim lábtörés miatt van
távol.

Időjárás:

Estig a nyugati megyékben derüs, Erdélyben, a délnyugati megyékben borús, néhol ködös,
Molvában pedig változékony marad az idő. A hőmérséklet csúcsértékei 16 és 26 fok között
alakulnak. Holnap Erdélyben és a délnyugati országrészben borús, máshol napos időre kell
számítani. A hőmérséklet csúcsértékei 17 és 26 fok között lesznek. Bukarestben most
fátyolfelhős az égbolt és 20 fok van.
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Választási hírek:

A Központi Választási Iroda bejelentette: a szavazólapok első oldalán található az első nyolc
államfőjelölt - így Kelemen Hunor, Klaus Iohannis, Dan Diaconescu, Victor Ponta, William
Brînză, Elena Udrea, Mirel Mircea Amariţei és Teodor Meleşcanu - neve, míg a második oldalon
a többi hat jelölt – így Gheorghe Funar, Szilágyi Zsolt, Monica Macovei, Constantin Rotaru,
Călin Popescu-Tăriceanu és Corneliu Vadim Tudor – neve található.

Kelemen Hunor, az RMDSZ államelnök-jelöltje szerint a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek párbeszédet kell folytatnia a vegyes házasságban élő erdélyi magyarokkal,
ugyanis a közösség nem mondhat le a két kultúrához kötõdõ magyarokról. A Kolozsváron
felszólaló Kelemen Hunor hozzátette: nemcsak a vegyes házasságban élő magyarokra, hanem
a románokra is számít, de úgy véli, hogy román-magyar viszonylatban egyelőre nem léphető át
az etnikai választóvonal Romániában.

Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt a Szövetség Románia Haladásáért és a Konzervatív Párt
jelöltje Moldva Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozását nevezte külpolitikája egyik
fontos célpontjának.

A Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata-Liberális Párt alkotta Keresztény-liberális Szövetség
színeiben induló Klaus Iohannis véleménye szerint is Romániának tartozásai vannak a Pruton
túl élőkkel szemben, függetlenül attól, hogy Bukarestben épp milyen kormány van hatalmon.

Elena Udrea, a Népi Mozgalom Párt vezetője Brăilán azt igérte, hogy megépíti a Duna-hídat. A
jelült ma Olt megyében találkozik a választókkal.

Monica Macovei független jelölt 300-ra csökkentené a parlamenti képviselők számát. Az
európai parlamenti képviselő szerint gazdasági hanyatlás van, rengeteg a szegény sorban élő
ember, és nem engedhetjük meg egy költséges parlament fenntartását.

Gheorghe Funar független jelölt szerint románi elnökének hazafinak, nemzetszeretőnek és
Istenfélőnek kell lennie. A jó elnök szereti a román népet, nemcsak az itthon élő, hanem a
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világban élő összes románokat.

Dan Diaconescu, a Dan Diaconescu Néppárt jelöltje szerint olyan államfőre van szükség, aki
elsősorban az országot szereti, másodsorban pedig nagyon őszinte, nem lop, nem volt bezárva,
és nem nyúl a közpénzekhez, ahogyan azt a politikai vezetők az utóbbi 25 esztendőben tették.

Corneliu Vadim Tudor, a Nagyrománia Párt elnökjelöltje sűrgös gazdasági intézkedésekbe
kezdene, így többek között 10 százalákra csökkentené a hozzáadott értékadót, és szintén 10
százalékra az egységes adókulcsot is.

Teodor Meleşcanu függetlenként induló államelnök-jelölt azt nyilatkozta, hogy ő nem
titkosügynök. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy törvénybe ütköző cselekedetnek számít, ha
valaki leleplez egy aktív vagy akár tartalékos titkosügynököt.

Călin Popescu-Tăriceanu független államelnök-jelölt Galacon azt mondta: Iohannis egy fajta
emberarcú Băsescu. A Cotroceni-palota ugyanis nem olyan munkahely, ahová felvesznek, s
majd menetközben kitanulod a mesterséget. Oda szükség van az elmúlt évek tapasztalataira.
Johannisnak pedig csak polgármesteri tapasztalatai vannak.
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