
miit azAI
ttirv6nyjavaslat is, amely ta-
az abortuszra jelentkezd n6ket.

is, amely tandcsad6son val6
reszv6telre k6telean6 Az abor
tuszra jelentkez6 n6ket, mert
ez a jelent6s szerint ,,t<ibbletki_
adAst 6s hosszabb v6rakoz6st"
jelentene sz6mukra. A jelent6s
megemliti, hogy az Eur6pai
Parlament Ojabb vizsg6laiot.
kert Romdniet6t arr6l, mfiktt_
dritt-e titkos ClA-bdrttin Buka_
restben, ahol terrorizmussal
gyan(rSitott szem6lyeket tar-
tottak fogva.

Az Al-nek nincs iroddja Ro_
m6nidban. A nemzetk0zi szer,_
vezet kiildiittei tavaly hArom
l6togat6st tettek az orszdgban
- ktiziilte a Mediafax a.jelen_
t6st ismertetve.

Sgmmi...
A Marosvds6rhelyr Orvosi
6s Gy6gyszereszeti Egyete
men (MOGYE) taj6kozodott
az egyetem magyar tagoza_
ta 6s rom6n vezet6se k6zdt-
ti n6zetkiildnbsegelcdl szer-
ddn Mihnea Costoiu fels6-
oktatSs6rt es kutatds6rt fele
l6s tdrca n6lktili miniszter.
valamint Gigel paraschiv,
az oktatdsi miniszt6rium
6]lamtitk6ra. Szil6gyi Ti-
boy, aV egyetem magygr
rektorhelyettese az MiI-
nek elmondta: Szab6 B6la
tagozatvezetlvelegytittsz6-
mokkal bizonyitott6k, hogSr
6letk6pes lenne a maCyar
tagozat, ha 6ne[6 struktu-
rdban szervezr6k meg azt.
Honlftette, az egyetem ve
zet6se nem hozott fel konk-
ret ellen6rveket a magyar
Slldsponttal szemben, de a
tdrgyal4sokon semmilyen
javaslat nem sziiletett a
magya_r probl6mdk megol_
!6srira.,A magyar tago4at
k6pvisel6i az6rt tafijlrk
elengedheteflennek a stir-
g6s megegyez6st, mert az
egyetem vezet6se a rnagyar
szempontokat figyelmen
kiviil hagyo akkredit6ci6s
dosszi6t kr'jldtttt egyoldalu-
an Bukarestbe az illet6kes
hat6sdgnak. F6l6nek tart-
j5k, hogy - ha ebben a for-
mdban hosszabbitjdk meg
(rjabb iit 6we az egyetem
mfikdd6si enged6ty6t - a
nagyar tagoza.t 6n6ll6Mgd_
val nem szdmol6 strrt<trira
hivatkozdsi alap lesz a ma-
gyar k6r6sek elutasit6sara.

rbriztet6se
'oma gye-
6lyokban
koldkban,
0zpontb6l
t 70 roma
ktiLlv6rosi
liszkrimi-
megbirs6-
iroshilzdt,
tette el a
in (Piatra
l6dot egy
i, a leg-
tl6t6l k6t
i telepre
r a jelen-
izerint az
yjavaslat

I a karnionosok tiltakozfusa
6 t sza km a i sztlvetffi f EtritE- az - alceftiE rrr i uhin ffiqie ila=
Relu Fenechiu kiizleked6si minis-zterrei. ime a r6szletek.
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Kdnyvbemutat6 a pKE-n

A kiadtf k6pvisel6je ismedeti a kiiteteiket


