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Johannis nem meneszti Kövesit
Nem menti fel tisztségéből Laura Codruţa Kövesit, az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) főügyészét Klaus Johannis államfő. Johannis 
emlékeztetett: a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) nem tá-
mogatta Tudorel Toader igazságügy-miniszter Kövesi menesztésére vo-
natkozó javaslatát. Kiemelte, hogy a két álláspont szöges ellentétben áll 
egymással, ezért elemzést kért az államfői hivatal erre szakosodott in-
tézményeitől. Ennek nyomán arra a megállapításra jutott, hogy a minisz-
ter javaslata szubjektív, állást foglalt vele a közelmúlt politikai vitájában. 
Emellett a tárcavezető a saját szája íze szerint értelmezte a CSM és az 
alkotmánybíróság korábbi határozatait. Liviu Dragnea PSD-elnök egyéb-
ként leszögezte: nem tervezik az államfő tisztségéből való felfüggesztés-
ét Kövesi menesztésének elutasítása miatt.

ET: jogsértett magyarok Romániában
A romániai magyarság jogsérelmeiről és a kisebbségi jogok európai 
szintű védelmét célzó Minority SafePack európai polgári kezdeménye-
zésről tájékoztatta az RMDSZ az Európa Tanács (ET) rasszizmussal és 
intoleranciával foglalkozó szakértői bizottságának romániai látogatás-
ra érkezett küldöttségét. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős 
ügyvezető alelnöke a hétfői találkozót követően megállapította: a Rassz-
izmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) munkatársai tisz-
tában vannak a magyar kisebbséget érintő problémákkal, értesültek 
Mihai Tudose volt miniszterelnök kijelentéseiről, a médiában időnként 
megjelenő gyűlöletbeszédről, illetve a sporteseményeken tapasztalt 
magyarellenes megnyilvánulásokról is. Az RMDSZ képviselői a talál-
kozón úgy tájékoztatták az ECRI ötödik romániai terepszemléjét végző 
emberi jogi szakértőit, hogy Románia kettős mércét alkalmaz a nemze-
ti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, szimbólumaik használata 
kapcsán. Az ECRI legutóbbi Romániáról szóló, 2014 júniusában közzé-
tett negyedik országjelentése főleg a romák hátrányos megkülönbözte-
tése miatt bírálta Bukarestet, ugyanakkor a magyarságot is sérülékeny 
közösségek között említette.

Bérvita az egészségügyben 

Abszurd helyzet alakult ki az egészségügyben, miután múlt hét végén 
több alkalmazott kézhez kapta az egységes bértörvény alkalmazása utá-
ni első, márciusi fizetését. Vannak ugyanis olyan munkavállalók, akik-
nek bére a minisztériumi ígéreteknek megfelelően megkétszereződött, 
másoknak ellenben több száz vagy ezer lejjel csökkent a juttatása. So-
rina Pintea egészségügyi miniszter javaslata szerint – „pillanatnyi megol-
dásként” – a hiányt a kórházak saját bevételükből pótolhatják, így azon-
ban újabb furcsa helyzet állhat elő: a menedzsereknek dönteniük kell ar-
ról, hogy a rendelkezésre álló többletpénzt beruházásokra vagy pótlékok-
ra költik. Az egészségügyi alkalmazottak közül az orvosok és az ápolók 
jártak jól, a kisegítő személyzet viszont kevesebbet keres.

Növekszik a banki hitelkamat
A Chartered Financial Analyst Románia szakértői szerint az elkövetke-
ző egy évben a lej–euró-árfolyam eléri a 4,73 lejt, miközben a háromha-
vi bankközi kamatláb, a ROBOR 3M is 3 százalékig emelkedik a jelenle-
gi 2 százalék körüli szintről. Utóbbi pedig azt jelenti – hívják fel a figyel-
met a pénzpiaci elemzők –, hogy aki most a 30 évre lekötött jelzáloghitel 
törlesztőrészleteként mintegy havi 1200 lejt fizet, annak a ROBOR megug-
rásával már havi 1368 lejt kell törlesztenie. Ha pedig ehhez még hozzáad-
juk, hogy az elkövetkező 12 hónapban 4 százalék körüli inflációval szá-
molnak az elemzők, akkor kimondható, hogy hiába nőttek enyhén a bé-
rek, a lakosság nem érzi meg a pozitív hatását.

Nem támogatják a MOGYE egyesülését
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar 
tagozata egyhangú döntést hozott arról, hogy ellenzi a MOGYE és a román 
nyelven oktató állami Petru Maior Egyetem egyesítését. A 2019 őszére ter-
vezett tényleges egyesüléshez az oktatásügyi tárca jóváhagyása is szük-
séges. A magyar tagozat képviselői korábban szakvéleményt készítet-
tek az egyesülési tervről, majd látván, hogy szempontjaikat figyelmen kí-
vül hagyták, kivonultak a két egyetem közös egyesítési bizottságából. Az 
egyesülés utáni egyetem döntéshozó testületében, a szenátusban a rek-
tor számítása szerint 21,7 százalékot tennének ki a magyarok, a magyar 
tagozat számításai szerint ez az arány 18 százalékos lenne. 

Milo Djukanovic a montenegrói elnök
Milo Djukanovic, a Szocialisták Demokratikus Pártjának elnöke a voksok 
54,1 százalékát szerezte meg a vasárnapi elnökválasztáson, és ezzel is-
mét ő lett a kis Adria-parti ország köztársasági elnöke. Milo Djukanovic 
már vasárnap késő este bejelentette győzelmét. Véleménye szerint a sza-
vazatok többségének megszerzése azt jelenti, hogy a montenegróiak elkö-
telezettek az európai értékek és az ország európai integrációja mellett. A 
másik hat jelöltnek azt üzente, meggyőző választási győzelmet aratott, és 
ebből is látszik, hogy a többieknek át kell gondolniuk politikai állásfoglalá-
sukat, és be kell látniuk, hogy semmi jó sem származik abból, ha Monte-
negró eddig elért eredményeit kétségbe vonják, és meg akarják változtat-
ni az eddigi irányvonalat. Montenegró 2006-os függetlensége óta ez volt a 
harmadik elnökválasztás. A választás győztese, Milo Djukanovic 27 éve, 
29 éves kora óta vezeti az országot, hat mandátumban ötször miniszter-
elnökként, egyszer pedig köztársasági elnökként állt Montenegró élén.

Nem történt orosz–amerikai konfliktus 
Az orosz külügyminiszter szerint a 
folyamatos kétoldalú katonai kap-
csolattartás miatt nem volt nagy a 
kockázata annak, hogy az orosz és 
az amerikai fegyveres erők közvet-
len összetűzésbe keveredjenek a 
Szíriában szombaton végrehajtott 
nyugati légitámadás során, de a bi-
zalom Oroszország és a Nyugat kö-
zött végképp fogytán van. Szergej 
Lavrov (képünkön) a BBC televízió 
hétfő esti adásában elmondta: az orosz és az amerikai hadsereg nagyon 
profi módon tárgyalt a nyugati akció alatt és tárgyal egymással tovább-
ra is a szíriai helyzetről és más ügyekről. „Most már kezdjük elveszíte-
ni a nyugati barátainkba vetett bizalom utolsó maradványait is, ők ugyan-
is azt a kifacsart logikát részesítik előnyben, hogy a büntetés ténye egy-
ben a bizonyíték is” – fogalmazott az orosz külügyminiszter. A szíriai vá-
rosban a nyugati szövetségesek szerint a szíriai hadsereg április 7-én ve-
gyifegyver-támadást követett el, és erre válaszul hajtotta végre az ame-
rikai, a brit és a francia haderő a szombat hajnali összehangolt légitáma-
dást szíriai vegyifegyver-létesítmények ellen.

Zavargások Franciaországban
Zavargásokba torkolltak a dél-franciaországi Montpellier-ben és a nyu-
gat-franciaországi Nantes-ban szombat este tartott kormányellenes 
tüntetések. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint 63 embert elő-
állítottak, közülük 43-at őrizetbe is vettek. Kilenc rendőr megsérült az 
összecsapásokban. A megmozdulás elején mintegy kétszáz, arcát elta-
karó ember a rendőrökre támadt azt kiabálva, hogy „nemzeti rendőrség, 
a tőke kiszolgálója”. A fiatalokból álló tömeg több helyet követelt az egye-
temeken. A tiltakozók festék- és füstbombákkal dobálták a rendőröket, 
akik könnygázzal válaszoltak és kordonok közé szorították a menete-
lőket. A menet átvonult Montpellier belvárosán, ahol a tömeg kirakato-
kat tört be. Franciaországot erős sztrájkhullám rázza meg Macron el-
nök tervezett munkaügyi reformjai miatt.

Védővámokat vezet be az Európai Unió
Az európai uniós külügyminiszterek álláspontot fogadtak el az EU keres-
kedelmi védelmi eszközeinek modernizálásáról, amely magasabb im-
portvámok kiszabását tenné lehetővé a dömpingáruknál – közölte az Eu-
rópai Unió Tanácsa hétfőn. A külügyek tanácsának Luxembourgban elfo-
gadott álláspontja szerint a lépéssel  erősödhet az uniós gyártók védel-
me a tisztességtelen verseny miatti  károkkal szemben. Az új szabályo-
zás tervezhetővé, átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé teszi az EU-s kereske-
delem védelmi eszközeit, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára. A kereskedelemre vonatkozó új védelmi eszközök elfogadá-
sa különösen időszerűnek nevezték, miután az amerikai protekcionista 
nyomás és a szabályokra épülő kereskedelmi rendszer értékeinek és el-
veinek egyre nagyobb veszélyeztetése miatt még fontosabb, hogy az unió 
megfelelő eszközökkel rendelkezzen.

Új Brexit-népszavazást akarnak
Új kampányszervezet alakult vasárnap Londonban színészek, ismert 
közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével an-
nak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság meg-
szűnésének feltételrendszeréről. A főszervező, az X-Men és a Star Trek 
sorozatokból is világszerte ismert színész, Sir Patrick Stewart szerint 
a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás óta sokan ösz-
szehangolt erőfeszítéseket tesznek a Brexitről folyó vita elhallgattatá-
sára. A legfrissebb felmérések szerint eltolódás tapasztalható azok ja-
vára, akik hibának tartják az EU-tagságról rendezett 2016-os referen-
dum eredményét. A legnagyobb brit közvélemény-kutató, a YouGov leg-
utóbbi átfogó vizsgálata kimutatta, hogy jelenleg a brit választók többsé-
ge rossz döntésnek tartja a kilépést. 
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