
TÖRTÉNELMI CSÚCSON A ROMÁNIAI KITERMELÉS ÉS FAFELDOLGOZÁS

Erdőirtás feketén-fehéren, 
amennyi belefér

Csúcsot dönt idén a romániai erdőkitermelés és fafeldolgozás üzleti forgal-
ma. Folyamatosan nő az ágazatban érdekelt vállalkozások száma, hiszen 
ez a fajta gazdasági tevékenység viszonylag egyszerű, ráadásul nincs meg-
felelőképpen szabályozva egy olyan országban, amelyet gyakorlatilag nem 
érdekel a környezetvédelem, a nyersanyagforrások fenntarthatósága. Emi-
att óriási méreteket ölt a törvényes, de az illegális fakitermelés is. Rendszer-
szintű problémákkal szembesülünk, és a helyzet egyre romlik – szögezte le 
megkeresésünkre Kovács Csongor, a Zöld Erdély Egyesület elnöke. 8.»

Bottal üthetik a nyomát. Romániában évente 38,6 millió köbméter fát vágnak ki, ám állítólag csak 18,5 millió köbméter után adóznak

Bezárták 
a börtönkapukat
Ellenszavazat nélkül, csupán 
néhány tartózkodás mellett 
fogadta el tegnap a képviselőház 
azt a jogszabályt, amely eltörli  a 
rossz börtönkörülmények között 
fogva tartott bűnözők korábbi 
szabadlábra helyezését lehetővé 
tevő törvényt. Mint ismeretes, a 
vitatott jogszabály miatt több- 
ezernyi elítélt szabadulhatott idő 
előtt, közülük pedig sokan ismét 
erőszakos bűncselekményeket 
követtek el.  5.»

Kiskorúak épségével
„kereskednek”
Hiábavalónak bizonyul a hatósági 
fi gyelmeztetés, majd az azt követő 
pénzbírság: számos kereskedő 
még így is hajlandó alkohol- és 
dohánytermékekkel kiszolgálni 
a kiskorúakat. Az eladók csak az 
üzleti profi tra hajtanak, hidegen 
hagyja őket a tizenéves gyerekek 
egészségkárosítása. A hatóságok 
javarészt tehetetlenek.  2.»

Erdélyi művészeket
is díjaztak Pesten
Az erdélyi kulturális életben 
tevékenykedő személyiségeket 
is elismeréssel tüntetett ki a 
Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) Budapesten: irodalmár, 
fotóművész, néprajzkutató, he-
gedűművész, népművelő is díjat 
kapott. 9.»

Magánosítási
sikertörténet készül?
Állami vállalatok tőzsdére vitelét 
helyezte kilátásba az elmúlt 
napokban a nemrég beiktatott 
nemzeti liberális párti (PNL) 
kormány. Králik Lóránd egyetemi 
adjunktus a Krónika megkeresé-
sére úgy vélekedett, ez sikertörté-
net is lehet, de valószínűleg nem 
tudnak minden állami vállalatot 
bevezetni a tőzsdére, hiszen ott 
a nyereséges vállalatokat „látják 
szívesen”.  6.»

 » A Green-
peace Románia 
környezetvé-
dő szervezet 
becslése szerint 
óránként három 
hektár erdő tűnik 
el az országban.
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Mentik a menthetőt 
Herkulesfürdőn  3.»

Eltörölték az extra jövedéki adót, 
olcsóbbá válhat az üzemanyag  7.»

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
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Kasmíri miniszterelnök: Indiában is
bűnös tevékenység az autonómia 5.
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