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Jövő év elejétől csökken az áfa. Victor Ponta miniszterelnök ma bejelentette: a jelenlegi 24
százalékról 20 százalékra csökkenti a kormány a hozzáadott értékadót 2016 január elsejétől. A
hús, a hal, a gyümölcs és a zöldség esetében pedig 9 százakólékos lesz az áfa jövőtől. Ponta
a mai kormányülésen azt is elmondta, hogy terveik szerint 2018-ban 18 százalékra
csökkentenék az áfát. Darius Vâlcov pénzügyminiszter ma elismerte, hogy az adónöveléssel
gyakorlatilag nőtt az adócsalás az országban. A kormány ma első olvasatban tárgyalja az új
adótörvénykönyv tervezetét, amely szerint 2019-től az egységes jövedelemadóra és a társasági
adóra kivetett 16 százalékos adókulcs 14 százalékra csökken. A törvénytervezet a
mikrovállalkozásokat is érinti, a két alkalmazottnál többet foglalkoztató aktív mikrovállalatok
esetében 1 százalékra, az egy alkalmazottat foglalkoztató mikrocégeknél pedig 3 százalékra
csökken a nettó árbevételre kivetett adókulcs. Az alkalmazott nélkül működő mikrocégek a
3százalékos adókulcs mellett negyedévenként 1 530 lejes díjat lesznek kötelesek befizetni a
várhatóan egy hónap múlva a parlament elé kerülő törvénytervezet szerint – írja a Ziarul
Financiar.

Idén akár 7 százalékkal is drágulhat a földgáz ára a háztartások esetében, ha a kormány
jóváhagyja a gázár liberalizálásának folytatását - nyilatkozta Niculae Havrileț, az Országos
Árszabályzó Hatóság elnöke. A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bizottság azt kérte
Romániától, hogy már áprilistól 15 százalékkal növelje az árakat, azonban a román hatóságok
visszautasították a nemzetközi szervezetek kérését, mert fenntarthatatlannak tartották azt.

Március közepén indul a módosított roncsautó-program. A környezetvédelmi minisztérium
közvitára bocsátotta a gépkocsipark felújítását célzó program terveit, amelynek idei
költségvetése 200 millió lej lesz, 33 százalékkal több, mint tavaly. Idén 25 ezer értékjegyet
bocsátanak ki, ebből 20 ezret magánszemélyeknek szánnak, 5 ezret pedig jogi személyeknek.
Egy használt gépkocsi leadásáért egy darab 6500 lejes értékjegyet adnak, amelyet idén is át
lehet adni más személynek. Azok, akik környezetbarát gépkocsit vásárolnak, idén 1500 lejes
ökobónuszt kapnak. Az ökobónusz elérheti a 3000 lejt is, ha a vásárolt autó az alábbiakból két
feltételt teljesít: 100 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsát ki kilométerenként, Euro 6-os
motorral rendelkezik, illetve hibrid vagy elektromos meghajtású.

Házi őrizetbe helyezték Elena Udreát a Legfelső Semmitő- és Ítélőszék tegnapi jogerős döntése
értelmében. A Microsoft-dossziéban többrendbéli hivatali visszaéléssel gyanúsított politikus így
elhagyhatta a bukaresti rendőrség fogdáját. Mint ismert, az ügyészség a Bute-gála ügyében is
kérte a képviselőház hozzájárulását a volt turisztikai miniszter előzetes letartóztatásához. A jogi
szakbizottság azonban még nem szavazott erről. Ebben a dossziéban is bűnvádi eljárás indult
Elena Udrea ellen, akit csúszópénz elfogadásával gyanúsítanak.
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Őrizetbe vették Iulian Herțanut, Victor Ponta sógorát, és bírósági felügyelet alá helyezték az
ügyészek Sebastian Ghiță képviselő-üzletembert, akik ellen egy európai uniós pénzek
felhasználásával kapcsolatos korrupciógyanús ügyben vizsgálódnak. A Iulian Herțanu és mások
által vezetett cégtársulás 2012 januárjában szerződést írt alá a Prahova megyei Comarnic
város szennycsatorna-hálózatának uniós pénzekből finanszírozott bővítéséről, de a pénz egy
részét nem rendeltetésszerűen használta fel.

Nem kell kifizetnie a pénzbírságot, de figyelmeztetésben részesítik Lakó Péterfi Tündét, amiért
2013 októberében az Itthon vagyunk egyesület tagjaival kétnyelvű árcédulákat osztogatott a
marosvásárhelyi November 7. piacon. A marosvásárhelyi bíróság jogerős ítéletét Lakó Péterfi
Tünde ismertette tegnap este a blogján. E szerint a marosvásárhelyi civil aktivista
figyelmeztetésben részesül tette miatt, visszakapja a már befizetett 750 lejes pénzbüntetést és
nem kell megtérítenie a perköltséget a közösségi rendőrségnek. Lakó Péterfi Tünde
elégedetlen a bíróság döntésével, ugyanis az azt sugallja számára, hogy tudják, nem vétett a
törvény ellen, mégsem adhatnak neki igazat a hatalommal szemben – írta blogján a
marosvásárhelyi civil aktivista, hozzátéve, hogy az Európai Emberjogi Bírósághoz fordul az
ügyben.

Ma van hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerdán
az egyház a híveket az élet mulandóságára emlékezteti és bűnbánatra szólítja fel őket. A
katolikus papok ezen a napon az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából
keresztet rajzolnak a hívek homlokára, annak emlékére, hogy porból vagyunk és porrá leszünk.
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Holnap délután 6 órától a bukaresti Bastilia Könyvesboltban a közép-kelet-európai irodalmak,
és kiemelten a magyar irodalom esélyeiről beszélgetnek a román könyvkiadók képviselői,
irodalmárok és irodalomszervezők. Az esemény főszervezője a bukaresti Balassi Intézet, amely
szerint a szakértők eszmecseréjéből pontosabb képet kapunk a magyar irodalom román
könyvpiacon való esélyeiről.

Románia határozottan támogatja Ukrajna demokratizálódását, európai közeledését, de nagyon
fontos, hogy a kijevi hatóságok folytassák a belső reformokat, főként ami a korrupció elleni
harcot és az állami intézmények megerősítését illeti – nyilatkozta Klaus Johannis államfő Pavlo
Klimkin ukrán külügyminiszter tegnapi bukaresti látogatásán. Az ukrán diplomácia vezetője
találkozott Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel is, akit arról biztosított, hogy Ukrajna nem
alkalmaz hátrányos etnikai megkülönböztetést a katonai mozgósítás során. Aurescu arról
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beszélt, hogy Bukarestnek fontosak a Kijevvel ápolt kapcsolatok, már az Ukrajnában élő több
mint 400 ezer román miatt is. Idén akár sor kerülhet egy közös ukrán–román kormányülésre is –
mondta a román külögyminiszter, aki reményét fejezte ki amiatt, hogy a kijevi törvényhozás is
ratifikálja a két ország közötti kishatár-egyezményt, amely több mint kétmillió román és ukrán
állampolgár számára könnyíti majd meg a határátlépést.

Háború kitervelése és kirobbantása címén bűnvádi eljárást indított ma az önhatalmúlag kikiáltott
Donyecki Népköztársaság főügyészsége Petro Porosenko ukrán elnök, Arszenyij Jacenyuk
kormányfő és Olekszandr Turcsinov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke ellen. A
donyecki főügyészség szerint az ukrán fegyveres erők által elkövetett "terrorcselekményekben,
tüzérségi és aknatámadásokban" több mint négyezer civil halt meg a két köztársaság területén.
Az ENSZ legfrissebb összesítése szerint a 2014 áprilisában kitört kelet-ukrajnai fegyveres
konfliktusban eddig 5 ezer 665 ember vesztette életét, és további 13 ezer 961 sebesült meg.

Tervezetten és szervezetten zajlik az ukrán katonák visszavonása a Moszkva-barát szakadár
fegyveresek által ostromlott kelet-ukrajnai Debalceve városából – közölte Szemen
Szemencsenko. A Donbassz ukrán önkéntes alakulat parancsnoka arról is beszámolt, hogy a
szakadárok megpróbálják elvágni a visszavonulási útvonalakat, megakadályozva ezzel az
ukrán csapatok távozását.

Egyetértés született Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között az idén
lejáró hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződés megoldásáról az orosz államfő tegnapi
egynapos budapesti munkalátogatásán. A két kormány képviselői öt megállapodást írtak alá. A
közös sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette: megerősítették a két ország közötti
gazdasági együttműködést. Magyarországnak szüksége van Oroszországra, érdeke, hogy
kiszámíthatóan, ésszerű áron juthasson energiához – mondta Orbán Viktor. Vlagyimir Putyin
arról beszélt, hogy a Gazpromnak nincs ellenvetése az ellen, hogy Magyarország a
gáztárolókban növelje a mennyiséget. Ez közvetve azt jelenti – írja a HVG -, hogy Putyin
engedélyt adott az orosz gáz magyar kereskedelmére.

Az Európai Unió energiaügyi biztosa szerint az uniót is be kellene vonni a magyar-orosz
gáztárgyalásokba. Maros Sefcovic megígérte: az Európai Bizottság mindent megtesz azért,
hogy meggyőződjön arról, hogy a kormányközi energiamegállapodások az uniós joggal
kompatibilisek-e. Továbbá szeretnék biztossá tenni, hogy egyetlen energiaszállító se legyen
monopolhelyzetben semmilyen EU-piacon, és megelőzni, hogy bármilyen harmadik fél
igazságtalan versenyelőnyhöz jusson bármely uniós tagállammal folytatott tárgyaláson –
mondta az Európai Unió energiaügyi biztosa.
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította tegnap a lengyel kormány fellebbezését és
jogerőre emelte azon ítéletét, amely szerint Varsó jogsértést követett el az amerikai Központi
Hírszerző Ügynökség lengyel területen folyó kínvallatásainak lehetővé tételével. A strasbourgi
testület azt is kimondta, hogy emiatt Varsónak kárpótolnia kell a CIA két áldozatát. A júliusban
hozott első fokú ítéletben a bíróság megállapította, hogy Lengyelország megsértette az Emberi
Jogok Európai Nyilatkozatát azzal, hogy lehetővé tette a CIA számára, hogy lengyel területre
szállítsanak, ott fogva tartsanak és megkínozzanak két, terrorizmussal gyanúsított személyt.

Radioaktív víz szivárgott Japánban a megsérült Fukusima-1 atomerőmű hűtőrendszeréből közölte ma a létesítményt üzemeltető TEPCO energiavállalat. A tájékoztatás szerint a hatos
számú reaktor hűtőrendszerének egyik vezetékénél bukkantak szivárgásra. Leállították a
hűtőrendszert, hogy megkezdjék a sérült vezeték helyreállítását. Várhatóan egy nap alatt
végeznek a munkálatokkal. Ez idõ alatt az elhasznált fűtőrudakat tároló medence hűtővízének
hőmérséklete 17 Celsius fokról 23 fokra emelkedhet. A víz legfeljebb 65 fokos lehet.

Időjárás:

Estig országszerte többnyire napos marad az idő, Dobrudzsában helyenként havazást jeleztek.
A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek -4 és +6 fok között alakulnak.Az Országos
Meteorológiai Szolgálat viharra figyelmeztet Constanța és Tulcea megyében, ahol a szél
sebessége meghaladhatja akár az óránkénti 55 kilométeres sebességet is. Holnap a mainál
enyhébb időre kell számítani, többfelé megnövekszik a felhőzet, Modvában pedig havazás
várható. A nappali hőmérsékleti csúcsértékek 1 és 11 fok között lesznek. Bukarestben most süt
a Nap és 1 fok van.
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