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Viorel Hrebenciuc szociáldemokrata képviselő és Ilie Sârbu volt mezőgazdasági miniszter, a
PSD szenátusi frakcióvezetője is gyanúsított abban a visszaszolgáltatási ügyben, amelynek
kapcsán az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály tegnap törvényszékeken, több intézménynél
és ügyvédi irodánál végzett házkutatást. A vádhatóság közleménye szerint tegnap reggel egy
időben 25 Kovászna, Brassó, Bákó megyei és bukaresti helyszínen tartottak helyszínelést. A
DNA azt gyanítja, hogy a Kovászna és Brassó megyei bíróság törvénytelenül, csúszópénz
elfogadása mellett szolgáltatott vissza több ezer hektár erdőt. Az ügyben gyanúsított Ördög
Loránd András és Gabriel Uţă Kovászna megyei bírákat, illetve Roxana Adamot, a brassói
törvényszék bíráját házi őrizetbe helyezték. Ugyanakkor utóbbi férjét, Ioan Adam Brassó
megyei PSD-s parlamenti képviselőt is vizsgálják.
A Mediafax hírügynökség szerint a korrupcióellenes ügyosztály brassói székhelyén Paul
herceget és Lia hercegnőt, Hohenzollern-leszármazottakat is kihallgatják: a DNA gyanúja
szerint a román királyi család örökösei is korrupcióhoz folyamodtak a restitúciós ügyben.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály ma a Microsoft-ügyben helyszínel Bukarestben és
Ilfov megyében, többek között Cătălin Harnageanál, a Külügyi Hírszerző szolgálat volt
igazgatójánál, Dorin Cocos, Remus Truica és Nicolae Dumitru üzletembereknél, Gabriel Sandu
volt miniszternél, Dorin Marian volt államelnöki tanácsosnál valamint a Dinu Pescariu
Alapítványnál.

Bírósági felügyelet alá helyezték Nagy Zsolt volt távközlési minisztert tegnap abban a perben,
amelyben első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Ez a lakhely elhagyásának és
megváltoztatásának tilalmát, bírósági engedélyhez kötését jelenti, valamint azt, hogy a
vádlottnak időről időre jelentkeznie kell a bíróságon vagy a rendőrségen. Az ügy fővádlottját, a
bolgár Sztamen Sztancsev pénzügyi tanácsadót 11 évre ítélték kémkedésért.

A hazaárulás-ügynek is nevezett perben Kerekes Gábor, az RMDSZ volt ügyvezető alelnöke
nevére előzetes letartóztatási parancsot bocsátott ki a legfelső bíróság, miután a bírósági
felügyeleti státust megszegve, engedély nélkül hagyta el az országot. Kerekes ügyvédje azt
állította, hogy védencével a bíróság nem közölte a felügyeleti szabályokat, és sürgősen el
kellett utaznia Németországba beteg szüleihez, ezért nem jelenhetett meg a tárgyaláson.

Ugyancsak bírósági felügyelet alá helyezték Codruț Șereș volt gazdasági minisztert, valamint az
ügy több másik vádlottját is. A volt kormánytagokat és a Credit Suisse First Boston nemzetközi
pénzügyi tanácsadó cég vezetőit abban találták vétkesnek első fokon, hogy 2005-ben és
2006-ban törvénytelenségeket követtek el állami vagy csak részben állami tulajdonú vállalatok
privatizációjakor.
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A bukaresti Nottara Színház által szervezett Fest(in) pe Bulevard nemzetközi színházi
fesztiválon vendégszerepel az Ivanovék karácsonya. Az Urbán András által rendezett előadást
a bukaresti közönség holnap, október 17-én 18 órai kezdettel láthatja a Nottara Színház Horia
Lovinescu termében a kolozsvári társulat előadásában.A Nottara Színház fesztiváljáról
Zsehránszky István színikritikus tudósít.

{play}magyaradas/Hirado/2014-10-16Nottara.mp3{/play}

Megoldódni látszik annak a 74 csángó gyereknek az ügye, akiknek elutasították az
oktatási-nevelési támogatásra benyújtott pályázatát. Erről a Moldvai Csángómagyarok
Szövetségének elnöke, Pogár László egyeztetett kedden Budapesten Potápi Árpád
nemzetpolitikai államtitkárral. Pogár László tegnap megerősítette: a gyerekeknek azért nem
ítélték meg a támogatást, mert a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség helyett a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége állított ki igazolást arról, hogy magyarul tanulnak. Helyzetüket
ismertették a nemzetpolitikai államtitkárral, Potápi Árpád pedig megígérte, hogy megoldódik az
ügy.

Külföld

Az ebolafertőzés veszélye miatt szombattól ellenőrizni fogják a párizsi Charles de Gaulle
repülőtéren a guineai Conakcryból érkező utasokat - jelentette be Marisol Touraine francia
egészségügyi miniszter. A tárcavezető azt is jelezte, hogy még a fedélzeten minden utasnak ki
kell majd töltenie egy egészségügyi kérdőívet, valamint azt, hogy a Conakryba induló járatokon
is megerősítik az ellenőrzéseket. Francois Hollande államfő ezt megelőzően közleményben
jelentette be, hogy Franciaország a guineai hatóságok kérésére újabb központokat fog
létrehozni az ebolajárvány kezelésére. Az első ilyen központot Macentában nyitották meg.
Ezenkívül Párizs olyan egészségügyi dolgozókat küld az országba, akik a guineai illetéseknek
tartanak továbbképzéséket a polgári lakosság védelme érdekében.Az ENSZ Egészségügyi
Világszervezetének tegnap kiadott, az október 12-i állapotokra vonatkozó adatai szerint az
ebolába 8997 fertőzött közül 4493 halt bele.

Nincs áram, internet és mobilkapcsolat a kelet-ukrajnai harcok helyszínén. A Luhanszk város
közelében folyó heves szeparatista tüzérségi támadások következtében megszakadt az
áramellátás az egész megyében, az ukrán hadsereg és az oroszbarát szakadárok által
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ellenőrzött területeken egyaránt - közölte ma Hennagyij Moszkal Luhanszk megyei kormányzó.
A tisztségviselő azt mondta, hogy hétfő estétől megszűnt a mobil- és internetkapcsolat is. Az
elmúlt napokban az elektromos művek kárelhárításokat végző szakemberei többször kerültek
tüzérségi tűz alá, közülük négyen vesztették életüket, hárman súlyosan
megsebesültek.Donyeck megyében 65 településen nincs áram a harcok miatt.

Tizenkét hegymászó, közöttük több külföldi vesztette életét az utóbbi napokban a Nepálban, a
Himalája hegycsúcsai között bekövetkezett lavinaomlások következtében - tudatták ma a helyi
hatóságok.A mentési műveletek napokig is eltarthatnak. A nepáli hadsereg eddig tizenhét
külföldi hegymászót mentett ki a térségből, a sérülteket katonai helikopterekkel szállítják
biztonságos helyre.

Meteo

Estig országszerte túlnyomórészt esős, változó idő lesz, helyenként záporok és köd kialakulása
is lehetséges. A hőmérséklet csúcsértékei napközben 17 és 27 fok között alakulnak. Éjszakára
is marad a borús, de viszonylag enyhe idő 7 és 14 fok közötti hőmérséklettel. Holnap a maihoz
hasonló idő várható, lehűlésre nem kell számítani, a hőmérsékleti értékek 16 és 25 fok között
lesznek. Adásunk idején Bukarestben változékony az égbolt és 18 fokot mérnek.

Választási hírek

Monica Macovei független államelnök-jelölt egy interjúban azt nyilatkozta, véleménye szerint
eljött a függetlenek ideje, ő személy szerint a román állampolgárok, és nem a pártok elnöke
szeretne lenni.Úgy gondolom, hogy Románia elnöke becsületes, komoly, korrekt és kitartó
személy kell legyen- mondta Macovei.

Calin Popescu Tariceanu független államelnök-jelölt ma elkezdte Valcea megyei
kampánykörútját, itt az egyik találkozón megjegyezte, manapság olyan könnyen meg lehet
szerezni a doktori fokozatot, mint egy villamosjegyet.

Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje ma 17 órától a
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Székelyudvarhelyi magyar hangok című pódiumbeszélgetés házigazdájaként aktuális témákról,
többség és kisebbség viszonyáról, valamint autonómiáról beszélget Antal Lóránttal, az
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnökével és Szász Csaba újságíróval.

Roman város polgármestere, Laurentiu Leoreanu ma bejelentette, hogy ő és a városi
tanácsosok Elena Udreat, a a Népi Mozgalom Párt jelöltjét támogatják az államelnöki
választások első fordulójában.

A Keresztény-liberális Szövetség azzal vádolja a Szociáldemokrata Pártot, hogy a Román
Postán keresztül olyan leveleket juttatott el az állampolgárokhoz, amelyek szerint Klaus
Johannis, a Szövetség államelnök-jelöltje hatalomra kerülése esetén megnyirbálja a fizetéseket
és a nyugdíjakat. A Keresztény-liberális Szövetség cáfolja a levélben álló megállapításokat,
bünténynek nevezte ezek kiküldését, és azt kéri a Szociáldemokrata Párt hozza nyilvánosságra
a Postával kötött szerződését, ha létezik ilyen.

Az Országos Audiovizuális Tanács elnapolta a döntést abban az ügyben, amely Dan
Diaconescu államelnök-jelölt Romania Tv-beli szereplésével kapcsolatos. Dan Diaconescu a
választási kampány megkezdése előtt meghívottként vett részt a televízió műsorában, és ott
utalt arra, hogy miben áll majd a kampánya. Ugyankkor a választási kampány első hetében
Diaconescu volt a leggyakrabban szerepelő jelölt a Romania Tv műsoraiban.

A kormány tegnapi ülésén többek között megtárgyalta a hatóságok által beterjesztett jelentést
is, amely szerint a választási kampány kezdete óta az illetékes hatóságok 47 incidenst
regisztráltak, ezek közül 29-et bűnténynek minősítettek, 14 személyt vizsgálnak ki ezekben az
ügyekben. A kampány megkezdése óta 128 különféle kampányjellegű rendezvény zajlott
országszerte, 12 esetében megbírságolták a szervezőket, összesen 5.400 új lej értékben.
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