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Két kérdésben nem értettünk egyet a Nemzetközi Valutaalap küldöttségével, ezért nem írtunk
alá szándéknyilatkozatot, a tárgyalásokat áprilisban folytatjuk – jelentette be Victor Ponta. A
miniszterelnök szerint az Olténia és a Vajdahunyad energetikai komplexumok átszervezésével
nem értett egyet a kormány. hozzátette: nincs szándéknyilatkozat, de a megállapodás
érvényben van.

Az ellenzékkel kezdeményez párbeszédet a kormány a nemzetbiztonsági törvények
korszerűsítése érdekében, még az idei évben – jelentette be Victor Ponta miniszterelnök.
Hozzátette: a jelenlegi jogszabályok régiek, nem felelnek meg a jelenkori követelményeknek,
főként a nehéz regionális helyzetet figyelembe véve. A kormánykoalíció képviselőivel tartott
tanácskozást követően Victor Ponta elmondta: nem javasolnak politikust a korrupcióval vádolt
Toni Grebla lemondásával megüresedett alkotmánybírói tisztségre.

Az államelnöki hivatal és a parlament közötti partneri viszony megerősítését és a törvényhozó
hatalomba vetett bizalom helyreállítását célozza ma délutáni beszédével Klaus Iohannis elnök.
Az egyik közösségi portálon megjelent üzenete szerint az államfő erős parlamentet akar, hiszen
a gyenge törvényhozás kedvezőtlenül befolyásolja a demokrácia megszilárdítását. Klaus
Iohannis ma délután négy órától mond beszédet a Szenátus és a Képviselőház együttes
ülésén. Ezt követően a Képviselőház plénumának szavaznia kell Elena Udrea bűnügyi
kivizsgálásának és előzetes letartóztatásának engedélyezéséről, amit a Korrupcióellenes
Ügyészség kért a Bute gála és a Microsoft ügyekben. A jogi szakbizottság tegnapi ülésén
kedvezően véleményezte az ügyészek kérését, maga Elena Udrea is azt kérte, hagyják jóvá
bűnügyi kivizsgálását.

Traian Basescu volt államfő nem vezetője, hanem partnere akar lenni a védnökségével alakult
Népi Mozgalom Pártnak - jelentette ki az elnöki hivatalból decemberben távozott politikus a
PMP második kongresszusán tegnap. A PMP Eugen Tomac képviselő személyében új elnököt
választott, miután Elena Udrea, párt eddigi elnöke az ellene felhozott korrupciógyanú miatt
lemondott az alakulat éléről. A volt államfő először lépett nyilvánosság, amióta védence ellen
eljárást indított a korrupcióellenes ügyészség (DNA). Basescu kifejezte reményét, hogy
Udreának sikerül bebizonyítania, hogy "becsületes ember".

Az inflációról szóló jelentést hozza nyilvánosságra ma Mugur Isarescu a Nemzeti Bank
kormányzója. A múlt héten jóváhagyott dokumentum szerint decemberben az éves inflációs
ráta 0,8 százalék volt, először kevesebb, mint a 1,5-3,5 százalékos tervezett céltartomány.
Mugur Isarescu szerint a pénzhigulás ilyen mértékű lassulása előreláthatatlan rendkívüli külső
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tényezőknek tudható be. Ezek között említette az olajár jelentős csökkenését a nemzetközi
piacon, az átlagon felüli mezőgazdasági termelést nem csak az országban, hanem az egész
régióban.

Tavaly 6,4 százalékkal nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya, miután a kivitel és a behozatal is
hasonló arányban bővült a 2013-as évhez képest - közölte az Országos Statisztikai Hivatal.
Románia külkereskedelmi mérleghiánya 6,04 milliárd euró volt, ami 339,2 millió euróval volt
több a tavalyelőttihez képest. Ez szintén 6,4 százalékos növekedés. 2014-ben az export és
import legnagyobb részét a gépek és felszerelések tették ki. Ezek az kivitel 42,3 százalékát, a
behozatal 35,5 százalékát adták. 2013-ban a román export 49,56 milliárd euró volt, ami a
legmagasabb volt a rendszerváltozás óta. Az idei eredmény újabb történelmi csúcsot jelent.
Tavalyelőtt még 41 százalékkal csökkent a külkereskedelmi mérleghiány 2012-höz képest.

A jövő év végéig megérkeznek az első F-16-os vadészgépek Romániába. Addig a katonai
pilóták felkészítése folytatódik Portugáliában és az Amerikai Egyesült Államokban – jelentette
be Mircea Dusa védelmi miniszter.

A Kolozsváron bejegyzett Minority Rights jogvédő egyesület újabb pert indít, hogy a város
bejáratainál helyezzenek ki kétnyelvű, román-magyar helységnévtáblákat – jelentette be
délelőtti kolozsvári sajtótájékoztatóján Szőcs Sándor, a frissen bejegyzett civil szervezet elnöke,
és Szőcs Izabella, a kétnyelvű táblákért korábban pereskedő, Hollandiában bejegyzett magyar
emberi jogi szervezet jogi képviselője. Az újabb per kezdeményezői felhívással fordultak a
kolozsvári magyar civil szervezetekhez és pártokhoz. A civil szervezetektől és a kolozsvári
magyar személyektől azt kérték, hogy csatlakozzanak a felperesekhez. A pártoktól azt kérték,
hogy ne indítsanak pereket a kétnyelvű helységnévtáblákért. „Az elmúlt 25 évben ezt
megtehették volna. Ha nem tették, most bízzák a civilekre” - jelentette ki Szőcs Izabella.

Varrodát nyit Kovásznán az Oltul textilgyár a jövő hónap elején. Kelemen Tibor a Kovászna
megyei Foglalkoztatási Hivatal igazgatója szerint a több mint 130 éves múlttal rendelkező
sepsiszentgyörgyi vállalat kovásznai varrodájában mintegy 70 varrónőnek biztosítanak
munkahelyet, akik ágyneműket fognak készíteni.

Románia a harmadik energia-importtól legkevésbé függő európai ország. az Európai Statisztikai
hivatal adatai szerint Észtország vásárolja külföldről a legkevesebb energiát, szükségletének
11,9 százalékát, majd Dánia következik 12,3 és Románia 18,6 százalékkal. A leginkább függő
országok sorát Málta vezeti 104 százalékkal, majd Luxemburg és Ciprus következik 96,9 és
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96,4 százalékkal. 2013-ban az Európai Unió legnagyobb energiatermelő országa Franciaország
volt, az EU termelésének 17 százalékát adta, majd Németország következett 15,
Nagy-Britannia 14 és Lengyelország, valamint Hollandia 9-9 százalékkal.

Kijev szerint ezerötszáz orosz katona lépett a hét végén Ukrajna területére, több száz
haditechnikai eszközzel együtt. Andrij Liszenko, a Moszkva-barát szakadárok ellen vívott
"terrorellenes hadművelet" parancsnokságának szóvivője közölte, hogy 1500 orosz katona 300
haditechnikai eszközzel - köztük Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel - szombaton lépte át az
ukrán-orosz határt a szakadárok ellenőrzése alatt álló szakaszon. Vlagyimir Putyin orosz elnök
az al-Ahram című egyiptomi kormánylapnak adott interjúban azt mondta, az ukrán vezetés
zsákutcába került a Kelet-Ukrajnában folytatott katonai művelettel és gazdasági
nyomásgyakorlással, és ez katasztrófával fenyeget. Putyin - aki szerdán a tervek szerint
négyoldalú megbeszélésen vesz részt Petro Porosenko ukrán elnökkel, valamint Angela Merkel
német kancellárral és Francois Hollande francia elnökkel - kijelentette, hogy a helyzet
javulásának legfőbb feltétele az azonnali tűzszünet, valamint az ukrán hadművelet leállítása
lenne. A szerdai minszki találkozóval kapcsolatban Putyin azt mondta, azt akkor tartják meg, ha
addig sikerül kellő mértékben egyeztetni az utóbbi időben intenzíven tárgyalt álláspontokat.

Senki se beszélt, és senki se beszélhet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ultimátumok nyelvén szögezte le hétfõn Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő, cáfolva azokat a sajtóhíreket, amelyek
szerint Angela Merkel német kancellár minapi moszkvai látogatása alkalmával ultimátumot
intézett Putyinhoz. "Már mindent elmondtunk a tárgyalások hangneméről. Soha senki se
beszélt, és minden igyekezete ellenére nem is tudna beszélni az elnökkel ultimátumok nyelvén"
- mondta Peszkov a Govorit Moszkva rádiónak nyilatkozva. Merkel és Francois Hollande francia
elnök pénteken tárgyalt Moszkvában Putyinnal az ukrán válság rendezéséről.

Csuklyás támadók kalasnyikov géppisztolyokból tüzet nyitottak rendőrökre ma a
dél-franciaországi Marseille-ben, ahol Manuel Valls francia miniszterelnök délután látogatást
tesz - közölte egy meg nem nevezett rendőrségi forrás. Az eset a város egy olyan északi
negyedében történt, amely közismert drogbandáiról. A rendőrség egy különleges egységet
vezényelt a negyedbe - tette hozzá a forrás.

Németországban egész napos sztrájkot kezdett a biztonsági személyzet a hamburgi, a stuttgarti
és a hannoveri repülőtéren ma reggel. A három repülőtéren együtt naponta átlagosan 80 ezer
utazó fordul meg. A munkabeszüntetés miatti késések és járattörlések 40 ezer utast
érinthetnek. A sztrájkot meghirdető szolgáltató ágazati szakszervezet az óránkénti bruttó bér
0,7-2,5 euró közötti emelését akarja elérni a repülőterek, atomerőművek, menedékkérőket
befogadó állomások biztonsági személyzetének.
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Feltehetőleg magyar és román állampolgárságú turisták sérültek meg egy thaiföldi közúti
balesetben a hétvégén - jelentették thaiföldi hírportálok. A bangkoki magyar konzul
megerősítette az MTI-nek, hogy a balesetnek van egy közepesen súlyos magyar sérültje, akit
kórházban ápolnak. A turisták egy platós kisteherautóból átalakított kirándulóautón utaztak
vasárnap egy vízeséshez Koh Szamui szigeten, amikor a jármű lesodródott az útról, és
felborult. Tizenkét turista sérült meg, közülük egy válságos állapotban van - közölték a helyi
kórház tisztségviselői.

Estig az ország északi és déli részén borús, máshol változékony lesz az idő, csapadék a
nyugati megyék kivételével bárhol előfordulhat. A hőmérséklet -5 és +5 fok között van. Holnap
országszerte változékony, hideg időre kell számítani, csapadék a nyugat és dél-nyugati megyék
kivételével elszórtan bárhol lehetséges. A hőmérséklet hajnalban -20 és -5, holnap napközben
a csúcsértékek -4 és +4 fok között lesznek. Bukarestben most borús az idő és 4 fok van.
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