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Az adóeljárási törvényt vitatja meg ma a Szenátus, miután tegnap a felsőház plénuma elfogadta
az új Adótörvénykönyvet. Eugen Teodorovici pénzügyminiszter elmondta, úgy dolgozták ki az új
törvénykönyvet, hogy az egyszerűsítse és kiszámíthatóvá tegye az adózási rendszert. A
törvénykönyv legfontosabb előírása az élelmiszerek hozzáadott értékadójának 9 százalékra
való csökkentése június elsejétől, illetve az egységes adókulcs 24-ről 20 százalékra való
mérséklése 2016-tól. Az új Adótörvénykönyvet a Képviselőháznak is meg kell szavaznia, hiszen
döntő szerv ebben az ügyben.

Ejtette a Bica-ügyként elhíresült kárpótlási ügyben Markó Attila ellen megfogalmazott vádakat
bizonyítékok hiányában a DNA. Markó Attilát rendkívül súlyos következményekkel járó hivatali
visszaéléssel gyanúsították meg tavaly decemberben. Az ügyészek azt állították, hogy a
restitúciós bizottság - amelynek Markó Attila is tagja volt - a reális piaci értékhez képest jócskán
túlértékelt telek alapján ítélt meg kárpótlást egy üzletembernek. Március 26-án további vádakat
fogalmaztak meg Markó ellen. Az ügyészek szerint a bizottság többi tagjával együtt 75 millió
eurós kárt okoztak az államnak.Markó Attila mindvégig ártatlannak vallotta magát, sőt, olyan
bizonyítékokat is közzétett, amelyekből kitűnik, hogy nem is volt jelen azon az ülésen, amikor a
bizottság a kárpótlásról szavazott.

Rabosítják Péter Tündét, a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettesét, akit 2
éves és 6 hónapos börtönbüntetésre ítéltek január 28-án. Péter szeptember 1-je óta eltelt időt
házi őrizetben töltötte, hétfőn viszont a szamosújvári börtön női és kiskorú részlegére vitték.A
Kolozs Megyei Ítélőtábla alaptalannak nyilvánítva elutasította Péter Tünde fellebbezését, így
nem változott az alapfokon meghozott ítélet, amit befolyással való visszaélés miatt róttak ki rá.
Péter Tünde büntetéséből levonják a házi őrizetben, az előzetes letartóztatásban töltött
időszakot.A volt főtanfelügyelő-helyettestől ugyanakkor 10 300 eurót is elkoboznak, amelyet
összesen tizennégy személytől kapott csúszópénz formájában. Az ítélet szerint Péter a
börtönbüntetés után három évig nem tölthet be köztisztséget, tanfelügyelő sem lehet és
bizottságokban sem foglalhat helyet.

Valós párbeszédre, és állásfoglalásra szólítja fel az Active Watch jogvédő szervezet Klaus
Johannis államelnököt a nemzeti kisebbségek jogainak ügyében. A jogvédő szervezet azután
államfőhöz, miután kiderült, az RMDSZ kongresszusára írt szövegében szerepelt egy
bekezdés, amely a nemzeti kisebbségek jogainak betartására vonatkozott, de ez nem hangzott
el a kongresszuson, és utólag lekerült az államelnöki hivatal honlapjáról is. Az Activ Watch
emlékezteti az államfőt, hogy az Európa Tanács Rasszizmus- és Intoleranciaellenes
Bizottságának 2014-es országjelentése szerint Romániában továbbra is gondok vannak, a
parlament folyamatosan elutasítja a nemzeti kisebbségek jogállását illető törvény elfogadását.
Az Active Watch figyelmezteti az államfőt a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblákkal
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kapcsolatos hatósági túlkapásra, miszerint a rendőrség 30 és 50 ezer lej közötti összegre
büntetné a kétnyelvű táblákat házukra kifüggesztő lakosokat. A civil szervezet szerint ilyen
körülmények között nyugtalanító, hogy az államelnöki hivatal visszavonta a nemzeti
kisebbségekre vonatkozó kijelentéseit.

Bojkottálni fogja a marosvásárhelyi tanács üléseit az RMDSZ frakció, amennyiben nem oldódik
meg a kétnyelvű utcanévtáblák ügye - nyilatkozta Soós Zoltán helyi tanácsos az Erdély FM
rádiónak. Soós elmondta, megvan a törvényes keret a kétnyelvű névtáblák kihelyezésére, és a
hivatal meghirdette a közbeszerzést, így nemsokára kötelezően ki kell helyezni a táblákat. Soós
Zoltán hozzátette, már a csütörtöki tanácsülésen tartózkodni fognak a szavazástól, ha a
rendőrség nem hagy fel a lakosság fenyegetésével. A politikus szerint Marosvásárhelyen
egyértelműen a jelenlegi városvezetés provokációjának tekinthető a kétnyelvű táblák
kihelyezésének halogatása.

Tíz nap alatt több mint 22 ezer aláírást gyűjtöttek össze papíron és négyezret a világhálón a
kovásznai szívkórház átnevezése ellen, mindhárom magyar párt háromszéki szervezete az ügy
mellé állt, és az RMDSZ-es képviselők már holnap az egészségügyi miniszter asztalára teszik a
petíciót a támogató kézjegyekkel – jelentették be tegnap az RMDSZ, az MPP és az EMNP
közös sajtótájékoztatóján. Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke lemondta, többek
között arra hivatkoznak a petícióban, hogy Dr. Teculescu még a szívkórház megalapítása előtt
elköltözött Kovásznáról, soha nem dolgozott az intézményben, tehát nincs, amiért névadója
legyen.

Illegálisan kivágott fák felvásárlásával vádolja a Schweighofert egy amerikai szervezet.Az
Environmental Investigation Agency riportfilmet készített arról, hogy a Schweighofer romániai
képviselői nem csak elfogadják, hanem meg is jutalmazzák az illegálisan kivágott fák
felkínálóit.A Schweighofer tagadja a vádakat, de a riport kapcsán azt ígérte, hogy elindít egy
belső vizsgálatot az ügyben. Az osztrák Schweighofer a legnagyobb fakitermelő vállalat
Romániában. Jelenleg 4 fafeldolgozó gyárat működtet, és mintegy 2500 alkalmazottat
foglalkoztat, de a tervek szerin idén beindítja az ötödik üzemét is a Kovászna megyei Rétyen.
Több vélemény szerint a Schweighofer lobbija miatt dobta vissza az államfő az erdészeti
kerettörvényt.

Cukorbetegek iskolája néven indít a diabétesz veszélyeiről, megelőzéséről szóló tanfolyamot
Szatmárnémetiben dr. Bzduch Márta diabetológus. .Az orvos a Szatmári Friss Újságnak
nyilatkozva elmondta, a tanfolyam rendkívül fontos, hiszen szinte járványszerűen terjed a
diabétesz Szatmár megyében: már a 18 ezret is meghaladja a cukorbetegek száma, a
legfiatalabb nyilvántartott beteg egy jelenleg tíz hónapos kisgyerek.
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Államosított, majd a bérlőknek eladott, a város központjában levő lakások ügyében indított
kivizsgálást a DNA a Temesvári Polgármesteri Hivatalban. A lakásokat a 112/1995-ös,
államosított lakások törvénye alapján adták el a bérlőknek. A gyanú szerint ekkor több rendőr,
ügyész, bíró is luxuslakáshoz jutott a város központjában. Számos roma család is lakást
vásárolt, majd terrorizálták a többi lakót, míg rá nem bírták őket, hogy potom pénzért adják el
nekik a lakásokat. A romák ezzel a módszerrel több nagy értékű ingatlant is felvásároltak a
városközpontban.

Május elsején, azaz pénteken kezdődik a Hunyad Megyei Magyar Napok 6. kiadása, a színes
kínálattal rendelkező eseménysorozat május 10-ig tart. A rendezvény mottója a 25 év a 25
évesekért, és idén is, akárcsak az előző években a szórványmagyarságot szólítják meg,
alkalmat nyújtanak ara, hogy a magyar közösség tagjai találkozzanak, együtt mulassanak,
kulturális rendezvényeken vegyenek részt. A 6. alkalommal megszervezett Hunyad Megyei
Magyar Napok főbb helyszínei Vajdahunyad, Déva, Petrozsény, Lózsád, Csernakeresztúr,
Bácsi, Kalán-Sztrigszentgyörgy, Szászváros, Petrilla.

Ma délben 12 órakor sárga jelzésű figyelmeztetés lépett érvénybe Hunyad, Temes,
Krassó-Szörény, Gorj és Mehedinti megyében árvízveszély miatt.A figyelmeztetés holnap este
8 óráig marad érvényben. Az említett megyékben szinte valamennyi folyó vízhozama jelentősen
megnövekszik, és áradásokat okozhat a térségben.

Külföld

A háború veszélye nem múlt el, bármely pillanatban kirobbanhat - jelentette ki Petro Porosenko
ukrán elnök ma Kijevben egy Ukrajna támogatására rendezett nemzetközi konferencián,
anélkül, hogy pontosította volna, milyen – ukrán-orosz vagy egy szélesebb európai – háborúra
gondol. Közben ismét egyre éleződik a fegyveres konfliktus Kelet-Ukrajnában. Beszédében az
ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán vezetés a partnerországok segítségével igyekszik
mindent megtenni a harcok sújtotta kelet-ukrajnai térség helyzetének békés rendezése
érdekében. Joe Biden amerikai alelnök videoüzenetben szólt a konferencia résztvevőihez.
Hangsúlyozta, hogy fenntartják az Oroszország elleni szankciókat mindaddig, amíg Moszkva
nem teljesíti a minszki tűzszüneti megállapodásokban foglalt vállalásait, és nem adja vissza
Ukrajnának eredeti határait.
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Rendkívüli állapotot és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Baltimore-ban, és a Nemzeti Gárdát
is bevetik a marylandi városban, ahol súlyos zavargások robbantak ki tegnap, miután eltemettek
egy afroamerikai fiatalembert, aki belehalt a rendőrőrizetben elszenvedett súlyos
gerincsérülésébe.A város polgármestere közölte, hogy az éjszakai kijárási tilalom este tíz órától
hajnali ötig tart, és egy hétig lesz érvényben. A legfrissebb hírek szerint a zavargásokban 15
rendőr sérült meg.

A 10 ezret is elérheti a szombati nepáli földrengés halálos áldozatainak száma - közölte a
Reuters brit hírügynökséggel az ország miniszterelnöke. Szusil Koirala a mentési munkálatok
gyorsítására utasított, és sátrakat, valamint gyógyszereket kért külföldről. A kormány a mentés
és segítségnyújtás terén mindent megtesz, amit csak tud - hangsúlyozta Koirala a brit
hírügynökségnek adott interjúban.Alpinisták eközben azt jelezték, hogy a Mount Everest
környéki táborokból helikopterrel sikerült kimenekíteni azokat a hegymászókat, akik a
földmozgás utáni lavinák miatt elszigetelődtek.A 7,9-es erősségű szombati földrengésben a
legfrissebb hivatalos adatok szerint 4349-en vesztették életüket.

Meteo

Estig országszerte változékony, esős idő várható, elszigetelten viharok, zivatarok kialakulása
lehetséges. Napközben a csúcsértékek 16 és 24 fok között lesznek. Éjszakára is marad az
esős, változékony idő 6 és 11 fok közötti hőmérséklettel. Holnap országszerte lehűl a levegő,
eső bárhol előfordulhat, a csúcsértékek napközben 9 és 21 fok között lesznek. Adásunk idején
Bukarestben változékony az égbolt és 16 fokot mérnek.
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