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Az Alkotmánybíróság helyet adott a Nemzeti Liberális Párt óvásának Dan Sova
szociáldemokrata szenátor mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban és Alaptörvénybe
ütközőnek minősítette a Szenátus határozatát. A döntést követően a sürgősen összehívták a
Szenátus ülését.
A kormánypártok és az ellenzéki alakulatok vezetői is aláírták azt a törvénymódosítási
javaslatot ma, amely bírói felhatalmazáshoz kötné a távközlési cégek által kezelt személyes
adatokhoz való hatósági hozzáférést. Az adatvédelmi jogszabály módosítását célzó tervezet
közös beterjesztéséról a pártvezetők az elnöki hivatalban állapodtak meg. Klaus Johannis
államfő azt követően kezdeményezett konzultációt az adatvédelmi törvény módosításáról, hogy
a kommunikáció megfigyelését szabályozó korábbi jogszabályok - amelyeket a sajtó "Nagy
Testvér" törvényekként emlegetett - alkotmányellenesnek bizonyultak. A párizsi Charlie Hebdo
szerkesztősége elleni terrortámadás után a Román Hírszerző Szolgálat és a legfőbb ügyész is
sürgette a joghézag felszámolását.

Az élelmiszerek árának alakulásáról és az egészségügyi kártya használatával kapcsolatosan
kialakult helyzetről tárgyal a kormány mai ülésén. Victor Ponta miniszterelnök elégedett az
elmúlt héten végzett ellenőrzésekkel és reményét fejezte ki, hogy érezhető lesz a
ÁFA-csökkentés a boltokban. A miniszterelnök szerint az adóellenőrök tengerparti ellenőrzése
nyomán Mamaia üdülőhelyen egyetlen nap olyan értékben állítottak ki számlákat, mint tavaly
egész idény alatt. A Nagy Testvér törvénnyel kapcsolatos délelőtti egyeztetés kapcsán Victor
Ponta azt kérte a miniszterektől, hogy pozitívan válaszoljanak és politikai konszenzussal
sikerüljön olyan törvényt kidolgozni, amely megfelel az Alkotmánybíróság elvárásainak és az
érintett állami intézmények szükségleteinek.

Majdnem háromszorosára nőtt az egészségügyi kártya alapján nyújtott szolgáltatások száma
kedden a rendszer üzembe helyezésének első napjához képest. Miközben hétfőn csak
majdnem 88 ezer orvosi szolgáltatás regisztráltak a rendszerben, ez a szám tegnapra már
meghaladta a 226 ezret – közölte az Országos Egészségbiztosító Pénztár. Mindemellett
továbbra is gondok vannak a kártyák kiosztásával és működésével, az Egészségbiztosító
Pénztár kirendeltségeinél sorok kígyóznak, az orvosok és a betegek is idegesek, nem bíznak a
rendszer működésében. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár bejelentette, megbünteti
azokat a családorvosokat, akik megtagadják a szolgáltatásokat az emberektől, függetlenül attól,
hogy azok rendelkeznek-e kártyákkal vagy sem. Az Egészségügyi Minisztérium is hasonló
közleményt adott ki.

A Nemzeti Bank ma 25 bázisponttal 1,75 százalékra vágta az alapkamatot. A lépés váratlan
volt, elemzők nem számítottak az újabb mérséklésre. A lej tartalékrátáját 8 százalékra
csökkentették a korábbi 10 százalékról, ugyanakkor a valuta tartalékrátája változatlanul, 14
százalék maradt. Elemzők arra számítottak, hogy a március végi alapkamat-csökkentés volt az
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idén az utolsó, és év végéig 2 százalék marad az irányadó kamat. Tavaly augusztus óta ez volt
a hetedik csökkentés. A központi bank február elején 2,1 százalékra mérsékelte az idei inflációs
előrejelzését a korábbi 2,2 százalékról. 2016-ban 2,4 százalékos inflációra számítanak, miután
szintén február elején módosították a korábbi 2,6 százalékos előrejelzést. Márciusban 0,8
százalék volt az éves infláció.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően tovább fejlődik az idegenforgalmi ipar –
jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök egy turisztikai beruházási konferencián. A kormányfő
szerint a román turizmus csakis a területtel foglalkozó országos hatóság állami-magán
partnerségben történő átszervezésével mozdítható előbbre.

Restitúciós ügy miatt indult bűnvádi eljárás Traian Basescu volt államelnök ellen, aki a gyanú
szerint bukaresti főpolgármesterként szolgáltatott vissza három ingatlant jogtalanul egy
magánszemélynek. A visszaszolgáltatásról szóló főpolgármesteri határozat 2003-ban született,
és 2008-ban tett feljelentést egy magánszemély a volt államelnök ellen. Akkor nem indulhatott
nyomozás, mert Traian Basescu mentelmi jogot élvezett államfőként. A bukaresti V. kerületi
bíróság most úgy döntött, hogy hivatali visszaélés gyanújával elkezdődhet a bűnvádi eljárás
Traian Basescu ellen.

A Legfelsőbb Törvényszék május 15-re halasztotta az ítélethirdetést abban az ügyben,
amelyben Liviu Dragnea regionális fejlesztési minisztert 74 társával együtt csalással vádolnak a
Traian Basescu 2012-es menesztésével kapcsolatos referendumon. Ugyancsak halasztás volt,
de csak holnapig abban az ügyben, amelyben Elena Udrea fellebbezte meg előzetes
letartóztatását a Bute gála megszervezéséről szóló perben.

Országos körözést adtak ki Florian Walter üzletember, a fővárosi Romprest köztisztasági
vállalat tulajdonosa ellen. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészek 37 házkutatást
végeztek ma abban az ügycsomóban, amelyben adócsalással és pénzmosással gyanusítanak
egy csoportosulást, amelynek vezetője Florian Walter. Az főügyész helyettese szerint a
Romprest vállalat fantomcégeket használt bizonyos szolgáltatások alvállalkozásba adására, a
munkásokat pedig feketén alkalmazta. A fantomcégek törvényes képviselőit nem sikerült
azonosítaniuk az ügyészeknek, ezek bejelentett lakhelye Moldova Köztársaságban, illetve
Magyarországon van. Giorgiana Hosu helyettes főügyész szerint összesen 14 millió eurót
mostak tisztára a fantomcégek segítségével, a Romprest csak az elmúlt két hónapban 20 millió
lejjel károsította az állami költségvetést.
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Az Európai Parlament öt éve szavazta meg elsöprő többséggel azt a határozatot, amely Áder
János és Tőkés László néppárti képviselők kezdeményezésére a ciántechnológián alapuló
bányászat európai betiltását indítványozta. A 2010. május 5-én elfogadott határozatban a
parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy 2011 végéig tiltsák be a cianidos
bányászatot. Ez azonban mind a mai napig nem történt meg. A határozat ötödik évfordulója
alkalmából Tőkés László erdélyi képviselő több kollégájával együtt közös folyamodványban
fordult az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosához, Karmenu Vellához, azt kérve, hogy
az Európai Bizottság minél hamarabb szerezzen érvényt a parlament határozatának.
Nyomatékosan felhívták a biztos figyelmét arra, hogy az európai törvényhozás egyértelmű
felszólítása ellenére a Bizottság mint végrehajtó szerv mindmáig adós a végrehajtással –
olvasható az európai parlamenti képviselő szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

Május 18-ától lehet megválaszolni az internetről szóló nemzeti konzultáció kérdéssorát a
konzultáció honlapján, a www.internetkon.hu címen - jelentette be Deutsch Tamás
miniszterelnöki biztos Budapesten. Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti
konzultáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszteri biztos sajtótájékoztatóján
elmondta: a kormány elfogadta a nemzeti konzultáció végleges, 20 kérdésből álló kérdéssorát,
amelyről július 31-ig minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár elmondhatja véleményét.

Németországban szélsőjobboldali terrorista szervezet létrehozásának gyanúja miatt őrizetbe
vettek négy embert - közölte szerdán a szövetségi legfőbb ügyész hivatala. A súlyos állam
elleni bűncselekmények ügyében eljáró vádhatóság szerint a gyanúsítottak az Oldschool
Society csoport tagjai, és merényleteket terveztek mecsetek és menedékkérőket befogadó
állomások ellen.

Frontálisan összeütközött két személyvonat ma délelőtt az ausztriai Graz közelében, és az
egyik mozdonyvezető életét vesztette - közölte az osztrák autóklub szóvivője. A tűzoltóság
szóvivője szerint összesen tízen sérültek meg súlyosan a balesetben. A másik mozdonyvezetőt
mentőhelikopterrel kórházba szállították. Egy másik helikopter egy hatvanéves, életveszélyes
állapotban lévő női utassal sietett kórházba. A súlyos szerencsétlenség a Grazhoz közeli
Waldstein-in-Übelbachnál történt. A Kleine Zeitung című helyi lap internetes oldala szerint az
egyik mozdonyvezető figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést egy állomáshoz közeledve.

Tovább nőtt Nepálban az április 25-i földrengés halálos áldozatainak száma, a legfrissebb
adatok szerint 7652-en veszették életüket, míg a sérültek száma 16 390-re emelkedett - közölte
a helyi belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint 10 718 kormányzati épület semmisült meg a
7,9-es erősségű rengésben, további 14 741 épület megrongálódott. Emellett 191 058 lakóház
dőlt romba, míg 175 162 részleges kárt szenvedett.
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Heves esőzéssel és óránkénti több mint 100 kilométeres széllökésekkel vonult végig a Zoran
nevű viharciklon Németország északi részén, a térségre kedd este lecsapó viharban
Hamburgban egy ember meghalt, egy kisvárosban pedig tornádó alakult ki, amely
megsebesített 30 embert. A hatóságok reggeli helyzetértékelése szerint az anyagi kár több
millió euró lehet, a romok eltakarítása még napokig tarthat.

Időjárás
Estig országszerte változékony, az évszakhoz képest meleg marad az idő. A hőmérséklet 16 és
33 fok között lesz, a legmelegebb a nyugati országrészben várható. A meteorológusok ma este
kilenctől holnap este kilenc óráig az egész országra érvényes figyelmeztetést adtak ki. Eszerint
kezdetben a nyugati megyékben, majd az egész országban felhőszakadásokra, viharos
széllökésekre és helyenként jégesőre kell számítani, a csapadékmennyiség gyakran
meghaladja majd a 15-20 litert négyzetméterenként. A hőmérséklet hajnalban 5 és 14, holnap
napközben a csúcsértékek 14 és 25 fok között lesznek Bukarestben most fátyolfelhős az égbolt
és 24 fok van.
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