
A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) kilátásba 
helyezte: kilép a kormánykoalíci-
óból, ha a román szenátus elfo-
gadja azt a módosító indítványt, 
amellyel törölnék az új oktatási 
törvényből Románia földrajzának 
és történelmének anyanyelvű 
oktatását a kisebbségi diákok 
számára. Emil Boc megígérte, 
erre nem kerül sor.

Hírösszefoglaló

Az új román oktatási törvény 
a közelmúltban lépett ha-
tályba, s számos kedvező 

előírást tartalmaz a nemzeti kisebb-
ségek számára. Az RMDSZ a jog-
szabály egyik legfőbb vívmányának 
tekinti azt az előírást, miszerint a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó 
diákok az általános iskola felső ta-
gozatában és a középiskolában is 
anyanyelvükön tanulhatják Romá-
nia földrajzát és történelmét. Most 
azonban éppen ezt a kitételt töröl-
né a jogszabályból Mircea Giurgiu 
független parlamenti képviselő, aki 
módosító indítványt nyújtott be 
a törvényhozásban. Az indítvány 
először a képviselőházhoz került, 
amely azonban hétfőn sem tűzte 
napirendre a tervezetet, a megsza-
bott határidő lejárt, és a jogszabály 
az indítványozó által benyújtott 

formában kerül a szenátus elé. 
A határidő lejárta miatt ugyanis a 
képviselőház által „hallgatólago-
san” elfogadottnak nyilvánították a 
tervezetet.

Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke szerint a kormánykoalíció 
„megszűnik létezni”, ha a szenátusban 
nem sikerül megakadályozni a mó-
dosító indítvány elfogadását. Azon-
ban a pártelnök tegnap tárgyalásokat 
folytatott Emil Boc miniszterelnök-
kel – derül ki egy tegnapi RMDSZ-
közleményből, és ígéretet kapott arra, 
hogy az indítvány meg fog bukni a 
szenátusban. Problémát jelenthet, 
hogy a szenátusban a kormánykoalí-
ció törékeny többséggel rendelkezik, 
csupán egy szenátorral vannak töb-
ben a kormányoldalt képviselők az 
ellenzéki honatyákhoz képest.

Bűncselekménynek fog minő-
sülni az is, ha valaki törvény-
telenül öt köbméternél keve-

sebb fát vág ki vagy szállít – jelentet-
te be Borbély László. A környezet-
védelmi miniszter tegnapi, Traian 
Igaş belügyminiszterrel közösen 
tartott sajtóértekezletén elmondta: 
2011-ben, az Erdők Nemzetközi 
Évében elsődleges fontosságú, hogy 
hangsúlyosabban odafigyeljünk a 
ROMSILVA és Környezetvédelmi 
Alap keretén belül támogatott újra-
erdősítési akciókra, valamint az ille-
gális erdőkivágás mértékének csök-
kentését szorgalmazó ellenőrzésekre. 
Hozzátette: az illegális erdőirtások, 
falopások mértékének csökkentésé-
vel kapcsolatosan tavaly márciusban 
kértem legelőször a Belügyminiszté-
rium segítségét, majd ezt követően 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
szakembereivel közösen kidolgoz-
tunk egy ellenőrzési akciótervet, 
amely 2010 óta működik – mond-
ta az erdészeti miniszter, kiemelve: 
2011-ben az országos ellenőrzési ak-
ciók során az ellenőrzőszervek több 
mint 193 millió lej értékben róttak 
ki büntetéseket és 3403 bűnügyi 
aktacsomót eszközöltek, melyből je-
lenleg 2300-at juttattak el az ügyész-
séghez. A vizsgálatok eredménye-
ként a hatóságok idén összesen 30 
889 köbméter faárut koboztak el. 
– Az illegális erdőkivágás megállítá-
sa érdekében tavaly módosították az 

erdőgazdálkodással kapcsolatos jog-
szabályokat. Elsősorban megnövel-
ték a bírságok értékét, kibővítették 
a bírságolható cselekedetek terüle-

tét és az ellenőrző, büntető szervek 
körébe bevonták a csendőrséget, a 
határőrséget, valamint a vészhelyzeti 
felügyelőséget (ISU).
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Ország – világ

Igaş és Borbély: fellépnek az illegális fakitermelés ellen fotó: medIafax

emil Boc: nem módosul a törvény

hírfolyam

> Tizenöt magyar hely lesz a rendőr
akadémián. 15 magyar helyet hirdet meg az 
idén az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia 
magyar nemzetiségűek számára. A jelentkezés-
sel kapcsolatos információk, tudnivalók várha-
tóan a jövő hét folyamán kerülnek fel az aka-
démia honlapjára, a www.academiadepolitie.
ro oldalra.

> Magyarország lesz a díszvendég Bu
karestben. Magyarország lesz a díszvendég 

a bukaresti nemzetközi könyvvásáron, a 
Bookfesten, amely öt napon keresztül könyv-
bemutatóknak, írók és műfordítók pódiumbe-
szélgetéseinek, a Duna-stratégiáról szóló kon-
ferenciának és számos zenei koncertnek lesz 
a színhelye. Bretter Zoltán, a Bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézet igazgatója és Grigore 
Arsene, a Romániai Kiadók Egyesületének 
(AER) elnöke tegnapi bukaresti sajtóérte-
kezletén felidézte: két évvel ezelőtt a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
(MKKE) szervezésében a Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál adott otthont a román kul-

túra, könyvkiadás és kortárs irodalom legjobb 
alkotásai számára. Ennek viszonzásaként a bu-
karesti Bookfest az idén Magyarországot hívta 
meg díszvendégnek. A magyar könyvkultúra 
bemutatkozásának megszervezésére a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium a Bukaresti Magyar 
Kulturális Intézetet és az MKKE-t kérte fel. 
A május 25-én nyíló bukaresti könyvvásáron 
Magyarország 105 négyzetméter alapterületű, 
egyedi kivitelezésű nemzeti standot állít, me-
lyet a magyar írásbeliség és könyvnyomtatás 
relikviáiról készült felvételek díszítenek. A kö-
zel ezer kötet bemutatására alkalmas kiállítási 

térben a teljes magyar anyanyelvű könyvkiadás 
újdonságaiból láthatnak válogatást az érdeklő-
dők. A magyarországi kiadók kötetei mellett 
helyet kapnak a felvidéki, vajdasági, kárpátaljai 
és erdélyi magyar nyelvű művek is. A Románi-
ai Magyar Könyves Céh önálló standot is állít. 
A rendezvények központi témája a magyar–
román kulturális párbeszéd lesz, amelynek leg-
fontosabb területeivel kerekasztal-beszélgeté-
seken foglalkoznak. Így megvitatják a magyar 
kulturális média romániai szerepével és a két 
ország irodalmi műveinek kölcsönös fordításá-
val kapcsolatos kérdéseket.

Az öt köbméter alatti mennyiség ellopása is
bűncselekménynek minősülhet

Hamarosan a parlament asztalára kerül egy olyan tervezet, amely bűncse-
lekménynek minősíti majd azt is, ha valaki 5 köbméternél kevesebb fát vág 
ki vagy szállít törvénytelenül – jelentette be a miniszter. Remélhetőleg ez a 
szigorítás nagymértékben fogja csökkenteni az illegális erdőkivágások mérté-
két – mondta Borbély László. Véleménye szerint további gondot jelent, hogy 
az erdőtulajdonosoknak nincs pénzük, hogy fizessenek erdejük őrzéséért, 
védéséért, ezért van az, hogy az illegális erdőkivágások legnagyobb hányada 
magánkézben levő erdők esetében történik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita megyei feldolgozó és értékesítési 

szövetkezetek részére
A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa 

által támogatott Vidékfejlesztési Egyesület
Pályázhatnak: Hargita megyében hivatalosan bejegyzett, mező-

gazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, fel-
dolgozó és értékesítési szövetkezetek.

A 2011es évre előirányzott keretösszeg: 60 000 lej.
A pályázatok leadási határideje: 2011. augusztus 30.
Bővebb információ igényelhető: a közhasznú egyesület szék-

helyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro, valamint Hargita Megye Tanácsá-
nak honlapján a Pályázatok menüpont alatt, illetve a következő lin-
ken: http://www.hargitamegye.ro/index.php?pg=menu_590.

a) a bukaresti Alexandu Ioan Cuza Rendőraka démia:
– közrend és biztonság szakosodás – 200 hely;
– jogász szakosodás – 50 hely;

b) a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrügynöki Iskola
– 650 hely;

c) a kolozsvári Septimiu Mureşan Rendőrügynöki Iskola
– 150 hely;

d) Hadászati Műszaki Akadémia
– katonai elektronikai és informatikai rendszerek fa-

kultása – 18 hely;
e) a szebeni N. Bălcescu Szárazföldi Haderő Akadémia

– gazdasági-pénzügyi menedzsment szakosodás – 1 hely;
– közigazgatási szakosodás – 1 hely.

f.) a boleştii Paul Zăgănescu Tűzoltó és Polgárvédelmi Al
tiszti Iskola – 4 altiszti hely, 4 jármű katonai mesteri hely.

Beiratkozni lehet a Hargita Megyei Rendőr-felügyelő-
ség székhelyén, a főiskolai oktatás esetében június 3-ig, a 
posztliceális iskolák esetében pedig július 1-jéig.

Arra a nyolc helyre (négy altiszt és négy jármű katonai 
mester), amelyek a boldeşti-i Paul Zăgănescu Tűzoltó és 
Polgárvédelmi Altiszti Iskola nappali tagozatán vannak, a 
jelentkezők toborzására a Sürgősségi Esetek Országos Fel-
ügyelősége humánerőforrás-részlegei révén kerül sor.

A Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség
– Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 34–36. szám –

jelentkezőket válogat ki a Közigazgatási és Belügyminisztérium, 
valamint a Honvédelmi Minisztérium kötelékeibe tartozó oktatási intézmények által szervezett 

felvételi versenyvizsgán való részvétel végett a következők szerint:

Bővebb felvilágosítás a rendőrfelügyelőség humánerőforrásosztályán, telefon: 0266–205111, 
0266–205112, honlap: www.hr.politiaromana.ro.

AZ RMDSZ kILéPHET A koALÍcIóBóL 

Vita az oktatási törvény 
módosításáról 

EllEnőRzik A fAkitERMElést

193 millió lejes büntetések

politika


