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hirdetésekKisebb parlamentet szeretne băsescu

Alkotmánymódosítást 
javasol az államfő

a parlament átszervezése a sarka-
latos pontja az elnöki hivatal által 
bemutatott alkotmánymódosítási 
tervezetnek. a dokumentum egy-
kamarás parlamentet javasol, keve-
sebb mint háromszáz képviselővel. 

hírösszefoglaló 

Ajelölteknek a választás napjáig 
be kell tölteniük 23. életévü-
ket, hogy parlamenti vagy 

önkormányzati képviselővé váljanak, 
és a 35 évet ahhoz, hogy induljanak 
az államfőválasztáson – áll az elnöki 
hivatal által bemutatott alkotmány-
módosítási tervezetben. Ugyanakkor 
a módosítást kezdeményező Traian 
Băsescu államfő azt javasolja, hogy 
a parlament egykamarás legyen, és 

a képviselők száma ne haladja meg a 
háromszázat. Az alkotmánytervezet 
szerint a parlament szervezését és mű-
ködését a parlament szabályzata hatá-

rozza meg, amelyet többségi szavazás-
sal fogadnak el. Traian Băsescu szerint 
a tervezetet a hónap végéig a plénum 
elé fog kerülni. 

Vissza vannak vonva a piacról a 
spanyol zöldségek, amíg az or-
szágszerte elvégzett ellenőrzé-
sek eredménye ki nem mutatja, 
hogy nem fertőzöttek – tudtuk 
meg püsök lászlótól, a Hargita 
megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
igazgatóhelyettesétől. 

hírösszefoglaló

Felszólították az élelmiszer-
biztonsági igazgatóságokat, 
hogy ellenőrizzék le a nagy-

bani lerakatok teljes zöldségállo-
mányát. Amíg egyértelműen ki 
nem derül, hogy a Spanyolország-
ból behozott zöldség nem fertőző, 

addig ezt elkülönítve tárolják – 
mondta el a szakember. Az ered-
ményeket egyébként ma kapják 
meg a hivatalok.

Közben a járvány terjed, Né-
metországban szinte óráról órára 
növekszik a hasmenésjárvány által 
fertőzött személyek száma. A fer-
tőzés tegnap délutánig 17 halálos 
áldozatot követelt. A Robert Koch 
országos járványügyi intézet mosta-
náig mintegy 2500 fertőzött, illetve 
gyanús személyt regisztrált. A 17 ál-
dozat közül tizenöt nő. Továbbra is 
nagy aggodalomra ad okot, hogy a 
betegek közül mintegy 500-an élet-
veszélyes vagy válságos állapotban 
vannak. Az ő esetükben már fel-

lépett az úgynevezett hemolitikus 
urémiás szindróma (HUS), amely 
súlyos vérszegénységet, valamint 
veseelégtelenséget jelent. Közöttük 
gyermekek és terhes nők is vannak. 
Több mint két héttel a hasmenés-
járvány kitörése után a hatóságok 
egy tapodtat sem jutottak előre 
annak kiderítésében, hogy mi ter-
jeszti a fertőzést okozó, különleges 
EHEC-bélbaktériumot. A Robert 
Koch intézet szerint mindent el-
követnek a baktériumhordozó fel-
kutatása érdekében. Elhangzottak 
viszont olyan kétkedő vélemények 
is, amelyek szerint az illetékesek 
képtelenek lesznek a fertőzés forrá-
sának megtalálására. 

Kelemen Hunor: az rmDsz is javasol módosításokat

Kelemen Hunor nem ismeri az államfő alkotmánymódosításra vonatkozó, 
teljes tervezetét, viszont ezzel kapcsolatosan az RMDSZ-nek is vannak ja-
vaslatai – mondta el az RMDSZ elnöke tegnap Margittán. „Én nem hiszem 
azt, hogy az alkotmány örök érvényű és nem megváltoztatható, az 1-es cik-
kelyt törölni kell, mert az RMDSZ azt akarja elérni, hogy a nemzeti kisebb-
ségeket államalkotó tényezőként ismerjék el. A mi elképzelésünk szerint a 
szenátus a történelmi régiók képviselete kell legyen, és a fejlesztési régiók 
szerkezetét is át kell gondolni” – ismertette Kelemen Hunor, ugyanakkor 
hozzátette, szerinte ebben a törvényhozási ciklusban nem valószínű az al-
kotmánymódosítás.

Minden zöldséglerakatot leellenőriztek

Nem szabad forgalmazni spanyol zöldséget


