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Románia a hazai össztermék 2 százalékát fordítja honvédelemre 2017-től a jelenlegi mintegy
1,4 százalék helyett - ebben állapodott meg tegnap Klaus Iohannis államfő a parlamenti
pártokkal. A megállapodás azon a konzultáción történt, amelyet az államfő kezdeményezett a
parlamenti pártokkal a védelmi kiadások növelése érdekében. A megbeszéléseket követően
Iohannis bejelentette, hogy ebben a kérdésben megvan a szükséges egyetértés a pártok
között. Nyilatkozatában utalt arra, hogy az ukrán válság teszi szükségessé Románia védelmi
költségeinek növelését. Nem várhatjuk, hogy mások szavatolják biztonságunkat, nekünk kell
biztosítanunk a hadsereg felkészüléséhez és modern technikával történő felszereléséhez
szükséges eszközöket – hangsúlyozta Klaus Iohannis. A politikai megállapodás szövegét ma
délelőtt írták alá a parlamenti pártok.

Az oktatás és egészségügy finanszírozásáról, illetve a többség és a nemzeti kisebbségek
viszonyáról is pártközi egyezmény megkötését javasolta az RMDSZ tegnap Klaus Iohannis
államfőnek Kelemen Hunor szövetségi elnök a találkozó után közölte: az RMDSZ támogatja azt,
hogy Románia 2017-ig a bruttó hazai termék legalább két százalékára növelje védelmi kiadásait
és ezt a szintet a következő tíz évben is megtartsa, függetlenül attól, melyik politikai erő kerül
hatalomra. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor beszámolt arról, hogy a magyar érdekképviselet
három másik területen is politikai egyezményt javasolt. A többség és kisebbség viszonyáról
kötendő megállapodás szavatolná, hogy a kisebbségek megszerzett jogai nem csorbulnak,
bármilyen kormány alakulna Romániában - magyarázta az RMDSZ elnöke. A Szövetség olyan
pártközi megállapodást javasolt továbbá, amelyben az aláírók vállalják, hogy támogatják az
oktatás költségvetésének növelését 2019-ig, amíg - a tervek szerint - az elérné a GDP hat
százalékát. Az RMDSZ az egészségügyi rendszer állami finanszírozásának 2019-ig történő
fokozatos bővítéséről is politikai egyezmény megkötését javasolta Klaus Iohannis államfőnek

A Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége tegnapi ülésén eldöntötte, hat személyt
delegál a Régiók Bizottságába. A voksolás nyomán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke folytathatja tevékenységét a testületben, póttag Vákár István, Kolozs Megye
Tanácsának RMDSZ-es alelnöke. A megyei tanácsok képviselete mellett 3-3 személy is tagja a
küldöttségnek a megyei jogú városok, városok és községek részéről. A mandátum a
2015–2020 közti időszakra szól és feltétele a megyeelnöki tisztség. A megbízatás
visszavonhatatlan, és rendszeres tevékenységet jelent az EU rendszerében, az egyre erősödő
Régiók Bizottságában.

Petre Roman mandátumának megvonását kéri a Feddhetetlenségi Ügynökség a
Képviselőháztól, miután megállapította a liberális honatya összeférhetetlenségét és jelentése
jogerőre emelkedett. Petre Roman értetlenségének adott hangot, hiszen óvást nyújtott be a
törvényszéken a döntés ellen és ezt ma tárgyalják. Petre Roman 2012 decemberétől
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összeférhetetlen, ugyanis képviselői mandátuma idején magánvállalkozói engedéllyel is
rendelkezik.

Felfüggesztette tagságát a Nemzeti Liberális Pártból Tudor Chiuariu szenátor az illegális
erdővisszaszolgáltatások ügyében ellene felhozott vádak tisztázásáig. Ezt maga Chiuariu
jelentette be, azzal magyarázva, hogy nem akarja támadásoknak kitenni a Nemzeti Liberális
Pártot. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség szombaton jelentette be, hogy bírósági
ellenőrzés alá helyezte Tudor Chiuariut befolyással való üzérkedés és pénzmosás alapos
gyanújával. eszerint 2,5 millió eurót kellett volna kapnia közbenjárásért a Sturdza ügyben, a
pénzre ügyvédi szerződést kötöttek. A 40 ezer hektár Bákó megyei erdő visszaszolgáltatásának
ügyében indított eljárásban Viorel Hrebenciuc volt szociáldemokrata képviselő is előzetes
letartóztatásban van.

A Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár csíkszeredai székhelyén vehetik fel, illetve
igényelhetik egészségügyi kártyájukat azok, akik eddig nem kapták meg azt. Duda Tihamér, a
pénztár elnök-vezérigazgatója a székelyhon.ro portál szerint azt monda: az Országos
Egészségbiztosító Pénztár elnöke úgy rendelkezett, hogy a megyei kirendeltségeknél osszák ki
a posta által ki nem kézbesített egészségügyi kártyákat. Hargita megyében 5382 kártyát nem
tudtak átadni a postások a címzetteknek. Galac megyében 45 ezer kártya került vissza a
megyei egészségbiztosító pénztárhoz, mert azokat nem vették át tulajdonosaik. Ezen kívül
gondot okoz, hogy a családorvosok kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik kártyaolvasóval,
habár az egészségügyi kártya használata februártól kötelező lesz. Országos viszonylatban
egymillió egészségügyi kártyát nem sikerült eljuttatni tulajdonosához, ennek 20 százalékát a
fővárosi Egészségbiztosító Pénztár kapta meg kiosztásra. Cristina Călinoiu szóvivő szerint a
kártya kérvény és előzetes időpont egyeztetés alapján váltható ki.

Legutoljára 1970-ben volt olyan alacsony az infláció Romániában, mint tavaly – idézik a
hírtelevíziók Adrian Vasilescut, a Román Nemzeti Bank főkormányzójának tanácsosát. Az
Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2014-ben 0,83 százalékos volt az éves infláció, ami
jóval elmarad a központi bank célkitűzésében szereplő 2,5 százaléktól. A statisztikai adatok
szerint decemberben a fogyasztói árak 0,1 százalékkal csökkentek novemberhez képest. Az
ipari megrendelések 6,1 százalékkal nőttek a 2014. január-november időszakban az egy évvel
korábbihoz képest. Növekedést valamennyi ágazatban tapasztaltak, a legmagasabbat, 32
százalékot a tartós használati cikkeknél – közölte az Országos Statisztikai Hivatal.

Francois Hollande francia államfő posztumusz Becsületrendet, a legmagasabb francia állami
kitüntetést adományozta ma a párizsi terrortámadásokban megölt rendőröknek "Clarissa,
Franck, Ahmed azért haltak meg, hogy mi szabadon élhessünk" - mondta a köztársasági elnök
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a három rendőr ünnepélyes búcsúztatásán a párizsi prefektúrán. Franck Brinsolarót és Ahmed
Merabet-t a Charlie Hebdo szatirikus hetilap elleni múlt szerdán 12 áldozatot követelő merénylet
során ölték meg a Kouachi fivérek, Clarissa Jean-Philippe-et pedig másnap reggel lőtte le a
harmadik dzsihadista Monrouge-ban. A három napig tartó támadássorozatban 17-en haltak
meg és húszan sebesültek meg.

Őrizetbe vettek ma Bulgáriában egy francia férfit, aki Szíriába akart utazni és a gyanú szerint
kapcsolatban állt Chérif Kouachival, a Charlie Hebdo francia szatirikus lap ellen a múlt szerdán
végrehajtott gyilkos merénylet egyik elkövetőjével - jelentette be kedden a bolgár
igazságszolgáltatás egyik illetékese. A vádlott elfogásakor azt állította, hogy fiával és
barátnőjével vakációzni indult Isztambulba. Kiadatásáról pénteken dönt az illetékes bolgár
bíróság.

Jeruzsálemben állami szertartás keretében temették el a francia fővárosban terrortámadás
áldozatául esett négy zsidó személyt. A gyászszertartáson megemlékeztek a Toulouse-ban,
Párizsban, Brüsszelben és Burgaszban terrortámadások áldozatául esett személyekre is. Két
évvel ezelőtt, a toulouse-i terrortámadások áldozatait, egy rabbit és három gyerekét ugyancsak
Izraelben temették el.

Megkezdte Srí Lankán hatnapos ázsiai látogatását Ferenc pápa, aki első beszédében a múlt
igazságtalanságainak feltárását sürgette a negyedszázados polgárháborút átélő országban. A
katolikus egyházfő három napot tölt a többségében buddhisták lakta szigetországban, szerdán
pontifikál misét a főváros, Colombo tengerpartján, ahova egymillió embert várnak. Szentté
avatja a katolicizmust Srí Lankán elterjesztő Joseph Vaz papot. Az indiai származású Joseph
Vaz fordította le szingaléz és tamil nyelvre az Evangéliumot. II. János Pál szintén Colombóban
avatta őt boldoggá 1995-ben. Ferenc pápa Srí Lanka után a többségükben keresztények lakta
Fülöp-szigetekre látogat el, és január 19-én repül vissza a Vatikánba. Ez lesz a katolikus
egyházfő eddigi leghosszabb apostoli útja.

Vlagyimir Putyin nem kapott hivatalos meghívót az auschwitzi koncentrációs tábor
felszabadításának 70. évfordulós ünnepségére, és nem utazik Lengyelországba - erősítette
meg az orosz elnök szóvivője az Interfax orosz hírügynökség értesülését. Az egykori auschwitzi
koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulójával kapcsolatos, január 27-re tervezett
megemlékezéseket nem a lengyel kormány, hanem az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum és
a Nemzetközi Auschwitz Tanács szervezi. Az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábort,
amelynek áldozatai közül sokan származtak az egykori Szovjetunióból, 1945. január 27-én a
szovjet Vörös Hadsereg katonái szabadították fel. 2005-ben, a tábor felszabadításának 60.
évfordulójának megemlékezésein Putyin orosz elnök is részt vett.
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Estig Erdélyben változékony, máshol többnyire napos, meleg marad az idő. A hőmérséklet 3 és
10 fok között van. Holnap tovább fokozódik a nappali felmelegedés, az ország legnagyobb
részén változékony száraz időre kell számítani, Moldvában és a dél-keleti megyékben tartós
lesz a köd. A hőmérséklet hajnalban -12 és +3, holnap napközben 4 és 13 fok között lesz, a
ködös vidékeken alacsonyabb csúcsértékekre kell számítani. Bukarestben most süt a nap és 8
fok van.
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