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Elfogadta a választási reformcsomag egy részét - a párttörvényt, a pártfinanszírozási törvényt
és az önkormányzati választási törvényt - tegnapi ülésén a Képviselőház. A Szenátus már
korábban megszavazta a törvények módosítását, és ebben az esetben a Képviselőház a döntő
ház.Az új önkormányzati választási törvény szerint a megyei tanácsok elnökeit már nem
közvetlenül választják, hanem a képviselő-testület utólag választ elnököt saját tagjai közül. A
polgármestereket továbbra is egy fordulóban, egyszerű többséggel választják meg. Az Alsóház
nem fogadta el az RMDSZ azon javaslatát, hogy a választási küszöböt csökkentsék három
százalékra, így továbbra is azok a szervezetek juthatnak képviselethez az önkormányzatokban,
amelyek megkapják a voksok legalább öt százalékát. Mint ismert, jövő évben helyhatósági és
parlamenti választásokra is sor kerül.

A nagycsaládok támogatását szorgalmazza az RMDSZ. Az adótörvénykönyv-tervezet vitáján
megfogalmazott javaslat alapján a sokgyerekes családok a személyi jövedelemadó
befizetésekor ennek részleges vagy teljes eltörlésében részesülnének, ezáltal serkentenék
azoknak a szülőknek a munkahelyre történő visszatérését is, akik gyereknevelési szabadságon
voltak. Az eltartásban szereplő személyek száma alapján számolnák ki a fizetés utáni
adócsökkentést: így 25-től akár 65 százalékos adóalap csökkentésről, sőt, a jövedelemadó
teljes eltörlése is lehetséges lenne azok számára akik öt vagy több mint öt személyt tartanak el.
A második családtag is adókedvezményben részesül ugyanolyan mértékben, amennyiben
legalább 3 gyerek vagy eltartott szerepel a háztartásban. Az eltartásban szereplő személyek
lehetnek gyerekek, nagyszülők, másodfokú rokonok.

Az RMDSZ módosító javaslataival együtt fogadta el tegnap a képviselőház az erre az évre
vonatkozó területalapú támogatásról szóló jogszabályt. Ennek értelmében már a napokban
benyújthatják kérelmeiket a közbirtokosságok és a területeket bérlő gazdaegyesületek. Tánczos
Barna Hargita megyei szenátor elmondta, ha a jogszabály eredeti változatát hagyták volna
jóvá, több tíz millió eurótól estek volna el az erdélyi közbirtokosságok. Az RMDSZ képviselői a
tegnapi szavazást megelőző bizottsági ülésen kérték, hogy ne 2018-tól kezdődően legyen
feltétele a területalapú támogatás igénylésének a területek telekkönyvezése, hiszen ha addig
nem véglegesíti a kormány az országos kataszteri rendszert, a gazdák önhibájukon kívül esnek
el a támogatástól. A bizottság pozitívan véleményezte a halasztási kérelmet.

Vizsgálatot indított a Schweighofer fakitermelő és fafeldolgozó cég romániai vállalatainál a
környezetvédelmi minisztérium. A Hotnews információi szerint ma délelőtt a szászsebesi és a
Rădăuţi-i telepein tartott ellenőrzést a szaktárca. A minisztérium hivatalból indított vizsgálatot,
miután a hazai és a nemzetközi sajtóban olyan hírek jelentek meg, miszerint az osztrák
fafeldolgozó tudatosan elfogadja és fizet az illegálisan kitermelt fáért. A Hotnews úgy tudja, a
szaktárca a Schweighofer beszállító cégeit is ellenőrizni fogja. Szombaton országszerte több
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városban szerveznek tiltakozó megmozdulásokat az erdészeti törvény, az illegális és abuzív
fakitermelés ellen. A szervezők több ezer ember részvételére számítanak.

Működőképes az egészségügyi kártyás betegellátás - állítják az egészségügyi minisztérium és
az Egészségbiztosító Pénztár képviselői.A szaktárca adatai szerint napról napra több beteg
vesz igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyekhez az egészségügyi kártya használata
szükséges. A családorvosok azonban még mindig a rendszerrel kapcsolatos hiányosságokra
panaszkodnak, valamint azt is kifogásolják, hogy nehézkes a procedúra az elvesztett vagy ki
nem állított egészségügyi kártyák esetében.

Elhagyhatja a târgșori női börtönt az előzetes letartóztatásban levő Elena Udrea: egy végleges
bírósági döntés nyomán házi őrizetbe kerül.A Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék ma döntött
Udrea ügyében, akit a Bute Gálához kapcsolható korrupciós ügyben vizsgálnak.

További 1186 kérvényt iktatott ma a kolozsvári polgármesteri hivatalnál a Musai-Muszáj
kezdeményező csoport. A többnyelvű helységnévtáblákért benyújtott kérvények száma így
közel 2200 lesz. Bethlendi András, a Musai-Muszáj egyik tagja elmondta, a kérvények iktatása
mellett továbbra is arra buzdítják a kolozsvári lakosokat, hogy felperesként lépjenek be a
helységnévtábla-perbe, mivel a kérvény aláírása és a kereset kitöltése nem ugyanaz. Egy ilyen
méretű per példátlan lenne, és amennyiben megnyernék, az is fontos lenne, hogy nem egy
egyesület nyerte meg valakinek a nevében, hanem a lakosság is kivette a részét belőle hangsúlyozta. A keresetet jövő héten 14500 példányban az Igen, tessék! lappal is terjeszteni
fogják, de a csoport Facebook-oldaláról is letölthető.

Tegnap kezdődött meg a Kolozsvári Magyar Diáknapok 22. rendezvénysorozata - az öt napig
tartó rendezvénysorozat a diákcsapatok felvonulásával kezdődött a Főtéren, majd a törökvágási
színpadon a csapatok be is mutatkoztak. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség által szervezett
rendezvénysorozat kinőtte magát az elmúlt huszonkét esztendőben, programja egyre
változatosabb, sportvetélkedőktől kezdve színházi produkciókig sok minden belefér, és egyre
több embert mozgat meg, idén például közel kétezer diák vesz részt a Diáknapokon.

Külföld

Hivatalos látogatást tesz ma Budapesten Bogdan Aurescu külügyminiszter, hogy magyar
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kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyaljon. Román külügyi
vezető legutóbb tavaly februárban járt Magyarországon, Titus Corlatean akkori külügyminiszter
a visegrádi négyek külügyminisztereinek bolgár, román és görög partnereikkel folytatott
egyeztetésén vett részt. Magyar külügyminiszter - Martonyi János - legutóbb 2013 márciusában
tett hivatalos látogatást Bukarestben. Bogdan Aurescu külügyminiszter aggodalmát fejezte ki a
magyarországi románok - szerinte veszélyeztetett - kulturális identitásáért, és erre hivatkozva a
magyar-román kisebbségi vegyes bizottság által előkészített megállapodás elfogadását nevezte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatandó tárgyalásai egyik legfontosabb
napirendi pontjának.

Megkezdődtek ma a parlamenti választások Nagy-Britanniában. A 650 választókerület
ugyanennyi egyéni képviselőt küld a londoni parlament alsóházába. A brit választási
rendszerben csak egyéni jelöltekre lehet szavazni, és mindegyik választókerületben az a jelölt
győz, aki a legtöbb voksot kapja. Az esti zárás pillanatában a BBC a tervek szerint exit poll
becslést közöl az eredményről; a véglegesnek tekinthető eredmények a szavazatok
összeszámlálása alapján holnap délutánig várhatók.A parlamenti választásokkal egy időben
Angliában - Londonon kívül - csaknem mindenhol helyhatósági választásokat is tartanak;
ezeken kilencezer tanácsi képviselői hely sorsa dől el. A választások előtti utolsó
közvélemény-kutatások is azt támasztják alá, hogy Nagy-Britannia az elmúlt évtizedek
legmegjósolhatatlanabb kimenetelű választása előtt áll.A felmérések a 2010 óta kormányzó
Konzervatív Pártnak és a legnagyobb ellenzéki erőnek, a Munkáspártnak egyaránt 33-35
százalék közötti támogatottságot jeleznek

Az Európai Rasszizmus-ellenes Hálózatnak az Európai Parlamentben bemutatott úgynevezett
árnyékjelentése szerint 2013-ban emelkedett a rasszista indíttatásból elkövetett
bűncselekmények száma az Európai Unióban.Az árnyékjelentés előrebocsátja, hogy a rasszista
bűncselekmények dokumentálása tagállamonként nagyon eltérő, akad, ahol erről egyáltalán
nem tartanak nyilván adatokat, ezért a dokumentum elsősorban kérdőíves megkeresések
adatain alapul. Sok uniós tagállamban a fekete és az ázsiai közösségekhez tartozókat érik a
legerőszakosabb támadások, az iszlám közösség és a cigány közösségek tagjai is célpontjai a
rasszista gyűlölködésnek, ugyanakkor egyes tagállamokban újra felerősödött az
antiszemitizmus.

Meteo

Estig országszerte meleg de rendkívül változékony idő várható, az ország déli megyéiben erős
szél miatt figyelmeztetés van érvényben, de egész Erdélyben és Moldvában is
záporokra-zivatarokra, erősebb szélre lehet számítani, a csúcsértékek napközben 16 és 27 fok
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között lesznek. Éjszakára is marad az esős idő, a hőmérséklet 4 és 14 fok között alakul. Holnap
országszerte felszakadozik a felhőzet, kevesebb csapadékra, és enyhébb szélre számíthatunk,
a hőmérséklet pedig 18 és 25 fok között lesz. Adásunk idején Bukarestben borús a z égbolt és
24 fokot mérnek.
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