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A KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT VÁRJÁK A KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYTÓL

Pénz, paripa, függetlenség 
kell az „erdők DNA-jának”

Csak akkor tud hatékony lenni egy környezetvédelmi ügyosztály, ha a gaz-
dasági és politikai érdekektől függetlenül tud eljárni – jelentették ki egy-
behangzóan a Krónika által megkérdezett környezetvédelmi szakemberek, 
akiket azt követően faggattunk, hogy a parlament a héten elfogadta az „erdők 
DNA-jaként” emlegetett intézmény létrehozásáról szóló törvénytervezetet. Az 
intézmény hatáskörébe egyebek mellett az illegális fakitermeléssel, a környe-
zetszennyezéssel és a védett területek állat- és növényvilágának elpusztításá-
val kapcsolatos bűncselekmények kerülnek majd. A törvény indoklása sze-
rint Romániában évente 20 millió köbméter fa tűnik el nyomtalanul, vagyis 
kétszer annyi, mint amennyit legálisan termelnek ki, és évente 20 ezer ember 
veszti életét a légszennyezés okozta betegségek következtében. 17.»

Újabb hadüzenet az illegális fakitermelőknek. Kérdéses egyelőre, hogy mennyire tud hatékonyan fellépni a leendő erdészeti nyomozó hatóság

Elkészült a váradi 
mélygarázs
Elkészült, és a tervek szerint 
szombattól már használatba is 
veheti a lakosság a nagyváradi 
Kossuth (Independenței) utcai 
mélygarázst, mely kétségtelenül az 
Ilie Bolojan vezette adminisztráció 
egyik legidőigényesebb beruházá-
sa.  17.»

Soós: büntetés
Florea regnálása
„Ezen a napon emlékezünk és 
emlékeztetünk mindenkit a 
polgármester örökzöld ígéreteire 
és rossz döntéseire” – jelentet-
te ki csütörtökön, Dorin Florea 
megválasztásának 20. évfordu-
lóján kihívója, Soós Zoltán, aki 
egy „műalkotás” felavatásával is 
érzékeltette véleményét az elöljá-
ró munkásságáról.  2.»

Szándékos
alkotmánysértés?
„A romániai politikum nem akarja 
megnyugtatóan rendezni a kü-
lönnyugdíjak kérdését, különben 
alkotmányos megoldást találna” 
– jelentette ki Puskás Bálint volt 
alkotmánybíró a különleges nyug-
díjak 85 százalékig terjedő adója 
kapcsán. Közben a parlamenti 
pártok is egymást vádolják azzal, 
hogy valójában nem akarják a 
különleges nyugdíjak összegének 
csökkentését.  6.»

Veszélyhelyzet:
folytatódik a csörte
Miközben Ludovic Orban minisz-
terelnök azt mondja: törvényesen 
járt el, amikor nem jóváhagyás-
ra, csak tájékoztatásul küldte el 
a parlamentnek a veszélyhely-
zet meghosszabbításáról szóló 
rendeletet, a PSD arról beszél: a 
kabinet olcsó trükkhöz folyamo-
dott a parlament megkerülése 
érdekében. Puskás Bálint volt 
alkotmánybíró szerint a kor-
mánynak és a parlamentnek is 
igaza lehet. 5.»

 » Az Ecopolis 
tanulmánya az 
erdőirtások kap-
csán azt állapí-
totta meg, hogy 
a gyanúsítottak 
99,5 százaléka 
megússza a 
börtönt, sőt 60 
százalékuk elke-
rül mindenféle 
büntetést.
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„Új normalitás” közepette nyitnak
a templomok  4.»

Magyar vízilabdacsillagokat
gyászol a sportélet  19.»
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