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Lemondott ma tisztségéről Titus Corlăţean külügyminiszter. A döntését azzal indokolta, hogy
annak ellenére, hogy a Központi Választási Iroda szerint nincs törvényes akadálya új
szavazókörzetek nyitására a diaszpórában, véleménye szerinte van, és kötelessége a
törvényesség betartása. Titus Corlăţean bejelentette, értesítette Victor Ponta miniszterelnököt is
a döntéséről, valamint hozzátette, nem fogadhatja el, hogy a Külügyminisztérium részese
legyen a Klaus Johannis és Triana Basescu féle választási intrikáknak.

Több száz választópolgár tüntetett szabad választásokat követelve tegnap este is, ezúttal
külföldön: Párizsban, Londonban, Dublinban és Bécsben, de Bukarestben is újra utcára
vonultak a választások megszervezésével elégedetlen polgárok. A demonstrálók a külföldi
szavazókörzetetek számának növelését követelték, haragjuk elsősorban Victor Ponta
miniszterelnök ellen irányult. Párizsban központjában háromszáz személy tüntetett román
zászlót lengetve. Azt skandálták: „Huszonöt éve huligánok vagyunk!”

Az év első kilenc hónapjában 7,4 század százalékkal nőtt a román ipari termelés, a kiigazított
érték szerint a bővülés 8 és fél százalék volt a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte ma
az országos statisztikai intézet. A növekedés elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhető,
amely 8,8 százalékkal bővült, a kitermelő ipar 0,6 százalékkal nőtt, az energiaipar viszont 3,6
százalékkal csökkent. Az ipari termelés növekedése kissé lassult az év folyamán, az első
félévben még 9 százalék fölötti gyorsulási ütemet jegyeztek, ami az év felénél 9 százalékra
mérséklődött, majd 7,4 százalékra lassult. A statisztikai hivatal szintén közlése szerint az ipar
marad a hazai gazdaság egyik hajtóműve az exporttal együtt.

Országszerte folytatódik ma is a Mentsd meg a gyerekeket! Alapítvány által kezdeményezett
Egy gesztus egy életért elnevezésű kampány.A kezdeményezés célja: pénzt gyűjteni a
gyerekkórházak korszerű felszerelésére, az újszülöttek elhalálozásának csökkentése végett. A
statisztikai adatok szerint minden 5 órában meghal egy 1 évesnél kisebb csecsemő
Romániába, bár a számok azt mutatják, hogy az elmúlt három évben a gyermekhalandóság
csökkent.

A Hol voltál, amikor meghalt Michael Jackson? című francia rövidfilm nyerte a 22. Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál nagydíját.A film rendezője Jean Baptiste Pouilloux.Összesen 51
alkotás versenyzett a fődíjért, öt fős zsűri választotta ki a legjobbakat: Marius Cosmeanu
újságíró, Hajdu Szabolcs filmrendező, Jakab-Benke Nándor filmkritikus és filmkészítő, Velvet
Moraru producer és Pusztai Ferenc producer. Az Erdély Magyar Televízió díját Oleg Fedchenko
ukrán rendező Vendégek az otthonomban című alkotása kapta, a legjobb elsőfilmesnek járó
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Simó Sándor Emlékdíjat Marius Iacob 24 veder, 7 egér, 18 év című munkája kapta. A Kulturális
Minisztérium díját Szőcs Petra román-magyar koprodukcióban készült Kivégzés című munkája
nyerte el, míg a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációjának díját Andrei Nicolae Teodorescu A
fekete brigád című rövidfilmje kapta. Marosvásárhely város díjával Szirmai Márton Expedíció
Magyarországról című munkáját tüntették ki.

Ma kezdődik és vasárnapig tart Bukarestben a 8. Magyar Filmhét. A filmeket az érdeklődök a
Román Nemzeti Parasztmúzeum Horea Bernea termében tekinthetik meg, a belépés ingyenes.
A főszervező a Balassi Intézet bukaresti fiókja. A filmhétről részletesebben Forró László
tudósításában hallhatnak:

{play}magyaradas/Hirado/2014-11-10Forro.mp3{/play}

Külföld

A tegnapi választáson résztvevő katalánok 80,7 tized százaléka adta le voksát a függetlenség
mellett a nem hivatalos eredmények szerint. Artur Mas katalán elnök teljes sikerként, a spanyol
kormány viszont színtiszta propagandaként és a katalánok megtévesztéseként jellemezte a
Katalónia függetlenségéről vasárnap tartott szimbolikus népszavazást, amelyen az 5,4 millió
választásra jogosult közül csaknem kétmillióan járultak az urnákhoz. Artur Mas az éjjel azt
hangoztatta, hogy az adott körülmények közt ez óriási siker. Mindenki jegyezze meg, különösen
a spanyol kormány: Katalónia ismét tanúbizonyságát adta annak, hogy saját kezébe akarja
venni a kormányzást, és elég érett ahhoz, hogy megtegye - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy
minden nemzetnek joga van dönteni jövőjéről.

A magyarországi Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetőinek lemondását és a korrupció elleni
küzdelem fokozását követelték a résztvevők tegnap este Budapesten. A demonstrálók az
adóhatóság Dob utcai Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága elől a Nemzetgazdasági
Minisztérium József nádor téri épülete elé vonultak. A minisztériumnál Vágó Gábor volt LMP-s
képviselő azt mondta, egy hét haladékot kap a kormány a NAV átvizsgálására és a NAV
vezetői arra, hogy lemondjanak. Ha mindez nem történik meg, akkor november 17-én, „a
közfelháborodás napján” a Kossuth térre vonulnak, illetve felszólítanak mindenkit arra a vidéki
városokban, hogy vonuljanak a NAV helyi központja elé.
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Meteo

Erdélyben és a Bánságban szép, napos idő várható, Moldvában és az ország déli részén
változékony lesz az égbolt, a nappali csúcshőmérsékletek azonban rendkívül magasak lesznek
az időszakhoz képest, azaz 12 és 20 fok között. Éjszakára országszerte megnövekszik a
felhőzet, az ország dél i és délkeleti részén ködképződés lehetséges, a hőmérséklet pedig -4 és
plusz 12 ok között alakul. Holnap országszerte változékony idő várható, ám marad továbbra is
a rendkívüli meleg, a nappali csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 23 fokot is. Adásunk
idején Bukarestben borult az égbolt és 14 fokot mérnek.

Választási hírek

Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök győzelmét vetítik előre az államfőválasztás
vasárnapi, második fordulójában az első forduló után kiadott első felmérések. A CSCI és a
SOCIOPOL közvélemény-kutató által közzétett egybehangzó adatok szerint Ponta a voksok 55
százalékát szerezné meg a második körben, míg Klaus Johannis csupán 45 százaléknyi
szavazatot kapna. A CSCI-felmérést november 5-én készítették 925 személy megkérdezésével,
a hibahatár 3,3 százalékos, míg a SOCIOPOL kutatása november 5. és 7. között készült 1005
fős mintán.Mint ismeretes, Ponta az első fordulóban a szavazatok 40,44 százalékát
megszerezve győzött, míg Johannis 30,37 százalékkal végzett a második helyen. Eközben Dan
Diaconescu, a nevét viselő populista párt vezetője – aki az államfőválasztáson a voksok 4
százalékát szerezte meg – közölte: a második fordulóban a miniszterelnököt támogatja. Ezzel ő
is felsorakozott a szintén Pontát támogató Corneliu Vadim Tudor és Teodor Meleşcanu mellé.
Johannis mellett eddig Monica Macovei állt ki, ugyanakkor Elena Udrea, a PMP elnöke közölte:
arra kéri szavazóit, hogy vegyenek részt a második fordulóban, és szavazzanak Ponta ellen.

A Román Állami Televíziótársaság elnöke Stelian Tanase újra meghívta a romániai
elnökválasztás második fordulójában megméretkező két jelöltet, Victor Viorel Pontat és Klaus
Johannist, hogy a közszolgálati televízió műsorában vegyenek részt nyilvános vitán.

A Keresztény-liberális Szövetség alelnöke, Teodor Atanasiu bejelentette, azt szeretnék, hogyha
a Keresztény-liberális Szövetség államelnök jelöltje Klaus Johannis, és Victor Ponta a a
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Szociáldemokrata Párt, a Szövetség Románia Haladásáért és a Konzervatív Párt jelöltje
csütörtökön, azaz november 13-án a Parlamentben vegyen részt nyilvános vitán.Atanasiu
elmondta, erről a javaslatról ma hivatalos formában is értesítik a Szociáldemokrata Pártot,
véleménye szerint a Parlament a legmegfelelőbb hely a két jelölt közötti vitára, amelyet este
nyolc órakor kezdhetnének, és elméletileg a közszolgálati televízió közvetíthetné.

Victor Ponta a a Szociáldemokrata Párt, a Szövetség Románia Haladásáért és a Konzervatív
Párt jelöltje a hétvégi külföldön és belföldön egyaránt lezajlott tüntetésekkel kapcsolatban
elmondta, teljesen jogosnak tartja a külföldön élő román választópolgárok felháborodását,
amiért az államelnöki választások első, november másodikán megszervezett fordulójában
szervezési gondok miatt nem tudták leadni voksaikat, ám azt is hozzátette, úgy érzi ezt a témát
teljes mértékben ki akarja sajátítani az ellenjelölt, azaz Klaus Johannis és a háta mögött álló,
jelenlegi államelnök Traian Basescu.Véleménye szerint ez egy piszkos játszma, amely
tulajdonképpen Románia ellen irányul, és amelynek Traian Basescu az irányítója, Klaus
Johannis csupán egy előre megírt szerepet játszik.
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