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Nu există traducere pentru acest articol.
Változatlan formában fogadta el a szenátus a nyugdíjjárulék-csökkentésről szóló törvényt,
miután a jogszabályt Traian Basescu államfő visszaküldte megfontolásra.

A jogszabály elfogadása érdekében a román parlamentet rendkívüli ülésszakra hívták össze,
hogy a nyugdíjjárulék öt százalékponttal való csökkentése az eredetileg tervezett időpontban,
október elsején hatályba léphessen.

A járulékcsökkentést elvileg Basescu sem ellenezte, de úgy vélekedett, a technikai recesszióba
került román gazdaság most nem tudná fedezni a bevételkiesést. Ha a törvényt a képviselőház
is változatlan formában szavazza meg, akkor az államfő már nem tagadhatja meg kihirdetését.

Románia kéri az Európai Bizottságtól a földgáz-liberalizálás céldátumának kitolását. Az
Adevarul brüsszeli forrásokból úgy értesült, Răzvan Nicolescu energiaügyi miniszter egyenesen
megfenyegette a bizottságot a lakossági árliberalizálás befagyasztásával, miután az uniós
végrehajtás pert indított Románia ellen a földgáz exportjának adminisztratív akadályoztatása
miatt.

A halasztás már csak azért is indokolt lenne, mivel a vállalatoknak számlázott földgáz ára máris
elérte az európai átlagot, s ha a liberalizálási menetrend, a romániai árak jócskán meghaladják
majd az uniós átlagot.

Ami az exportot illeti, az Arad-Szeged és Jászvásár-Ungheni vezetéken rövidesen elhárulnak
az akadályok a kivitel elől, ebben az esetben viszont az olcsón termelt román földgázt a sokkal
drágább orosz energiahordozóval kell majd pótolni.

A Călin-Popescu Tăriceanu szenátusi házelnök vezette Reformista Liberális Párt (PLR)
politikusait is bevonná a kormányzásba a miniszterelnök. Victor Ponta erről egy tegnap esti
sajtónyilatkozatban beszélt. Elmondása szerint a szakadár liberálisok pártja államtitkári vagy
akár miniszteri posztokat is kaphat a Ponta-kabinetben. Arról nem nyilatkozott, hogy
konzultált-e erről a jelenlegi koalíciós partnet RMDSZ-szel.
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Mint ismeretes, korábban Victor Ponta államtitkári tisztséget adott a Dan Diaconescu
Néppártnak, annak ellenére, hogy az RMDSZ határozottan tiltakozott a populista kormányra
lépése ellen. Utólag a szövetség nem kommentálta döntést, mondván, hogy csupán a miniszteri
tisztség jelent kormányzati pozíciót.

Újabb négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti törvényszék George Copos
üzletembert, aki 2004 és 2006 között kis- és középvállalkozásokért felelős
miniszterelnök-helyettes volt a Tăriceanu-kormányban. A vád szerint Copos több mint egymillió
eurónyi kárt okozott az államnak, amikor 2004-ben az általa birtokolt Ana Electronic áruházlánc
38 üzlethelyiséget adott el a román állami lottótárságnak. A perben a lottótársaság akkori
vezetőit is letöltendő börtönbüntetéssel sújtották.

Az üzletember politikus jelenleg három év és nyolc hónapos börtönbüntetését tölti. A bíróság
márciusban ítélte el a bukaresti Rapid futballcsapat volt tulajdonosaként, ugyancsak
adócsalásért.

Kevesebb mint ezer lejt keres az alkalmazottak fele, vagyis csaknem hárommillió ember, derül
ki a munkaügyi minisztérium adataiból. A hivatalos munkaviszonnyal rendelkezők csaknem
háromnegyede kevesebb mint 1.600 lejt visz haza. Még súlyosabb, hogy az alkalmazottak
harmadrésze minimálbérért, azaz havi 850 lejért dolgozik.

A magyar kormány „teljes mellszélességgel” a külhoni magyarság autonómiatörekvései mögött
áll – mondta a nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes a külképviseleti
vezetők értekezletén hétfőn Budapesten.

Semjén Zsolt kiemelte: az egyes autonómiakoncepciókat az adott nemzetrésznek, közösségnek
kell kidolgoznia, és a magyar kormány azt támogatja, amelyet a közösség a saját
megmaradásáért kimunkált. Soha nem követeltek olyat, amire ne lenne példa Európában, vagy
ami ne lenne általános. az autonómia a közösség szintjén emberi jognak számít – rögzítette a
kormányfő helyettese, aki kijelentette: „ha másoknak jár, nekünk is jár".

A kormányfő helyettese az állampolgársági eljárás kapcsán újabb egyszerűsítéseket helyezett
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kilátásba, hogy a ciklus végére 1 millió új magyar állampolgár legyen. Megjegyezte: olyan
embereket is honosítani fognak, akik szorosan véve nem férnek bele a szabályokba.

Barack Obama amerikai elnök engedélyezte, hogy az Egyesült Államok kémrepülőgépekkel és
drónokkal felderítő repüléseket végezzen Szíria felett, előkészítendő az Iszlám Állam (IÁ)
dzsihadista szervezet elleni esetleges légicsapásokat - jelentette be hétfőn egy magas rangú
amerikai tisztségviselő. Amerikai illetékesek kedd reggel megerősítették, hogy a felderítő
repülések megkezdődtek. Az Egyesült Államok Irakban augusztus 8. óta már mintegy száz
légicsapást hajtott végre az IÁ hadállásai ellen.

Valíd Moallem szíriai külügyminiszter közölte: Damaszkusz kész együttműködni a Nyugattal az
IÁ elleni harcban, de ennek feltétele, hogy a nemzetközi közösség tartsa tiszteletben a
közel-keleti ország vezetését és függetlenségét. Amerikai tisztségviselők erre reagálva
közölték: magánvéleményük szerint az Egyesült Államok nem fogja kikérni Damaszkusz
engedélyét sem a felderítő repülésekhez, sem az esetleges légicsapásokhoz.

Az ukrán hadsereg elfogott tíz orosz katonai ejtőernyőst - jelentették be hétfő este az ukrán
biztonsági erők. Az ejtőernyősök a közép-oroszországi 98. légi szállítású hadosztály 331.
ezredének katonái, és az oroszbarát ukrajnai lázadók központjától, Donyecktől 50 kilométerrel
délkeletre, Dzerkalne falu mellett fogták el őket - tette hozzá közleményében az SZBU
biztonsági szolgálat. A határ illegális átlépéséért indítanak ellenük bűnügyi eljárást. Ez az első
eset az ukrajnai konfliktus kezdete óta, hogy Ukrajna azt állítja: orosz katonákat fogott el.

Külföldi tudósítók ugyanakkor arról számoltak be hétfő este, hogy hadianyaggal és ellátmánnyal
megrakott konvojok áramlanak be Ukrajna területére Oroszországból.

Kizárják a lengyelek pártját a litván kormánykoalícióból. A nagy pártok azért döntöttek így, mert
úgy vélik: a tömörülés az ukrán válságban az orosz fél mellett áll, és rendre bírálja, ahogyan a
litván kormány a lengyel kisebbséggel bánik. A hárommilliós lélekszámú Litvánia lakosságának
bő hat százaléka lengyel, ők a legnagyobb nemzeti kisebbség a balti államban. Bár
Lengyelország többször bírálta Litvániát azért, ahogyan az lengyel kisebbségével bánik, a litván
miniszterelnök, Algirdas Butkevicius azt mondta, hogy a lengyel párt kizárása a koalícióból nem
rontja a litván-lengyel viszonyt.
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Az északi-tengeri olajkincs sorsa és a font megtartása állt a közelgő skóciai függetlenségi
népszavazásról rendezett hétfő esti televíziós vita középpontjában. A Glasgowban tartott
második nyilvános vitán a függetlenségpárti erőket ismét Alex Salmond skót miniszterelnök, az
uniópárti tábort a Better Together (Jobb együtt) nevű skót függetlenségellenes kampány
vezetője, Alistair Darling, a Munkáspárt vezette előző brit kormány volt pénzügyminisztere
képviselte.

Salmond gyakorlatilag szó szerint megismételte az első vitán hangoztatott álláspontját,
miszerint senki nem akadályozhatja meg Skóciát a font további használatában. Ugyanakkor
többször utalt arra, hogy Skócia nem fogja átvállalni az Egyesült Királyság teljes
államadósságából rá jutó részt, ha Londonnal nem sikerül megállapodni a fontunióról.

A skót kormány szeptember 18-ára írta ki a népszavazást arról, hogy Skócia elszakadjon-e a
307 éves brit uniótól. A legutóbbi közvélemény-kutatás szerint a skót választók 51 százaléka
szavazna az elszakadás ellen, 38 százalékuk pártolja a függetlenséget. A bizonytalanok aránya
most 11 százalék.

Megtalálták Líbia partjainál egy felborult hajó 170 afrikai utasának holttestét - közölte hétfő este
az arab ország parti őrségének egyik tisztségviselője.

Tripolitól mintegy 60 kilométerre keletre, nem messze a parttól péntek este borult fel a hajó,
amelyen afrikai - elsősorban szomáliai, etiópiai és eritreai - menekültek akartak Európába jutni.
Tizenhat embert sikerült kimenteni, 15 holttestét megtalálták, de 170-nek akkor nyoma veszett.
Mintegy száz holttestet a hajó roncsai közé akadva, hetvenet pedig a partra sodródva találtak
meg azóta.

Izrael újabb légicsapásokat mért keddre virradóan a Gázai övezet ellen, lerombolta a terület
második legmagasabb lakó- és irodaépületét, két palesztin halálát és további 20 sebesülését
okozta - közölték palesztin források. Hetven család lakott a 13 emeletes épületben, amely a
légicsapás hatására oldalára dőlt. Az épületben nem tartózkodott senki, mert Izrael előtte
figyelmeztette a lakókat és a dolgozókat.

Jordánia és három európai hatalom - Nagy-Britannia, Franciaország és Németország - közös
terve után az Egyesült Államok is saját ENSZ-határozattervezetet készített, amely követeli a
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tűzszünetet Izrael és a Gázai övezeti palesztinok között - közölték hétfőn meg nem nevezett
diplomaták. Washington megpróbálja elérni, hogy a három tervezetet egyesítsék - tették hozzá.

Korszakváltást ígér a kijelzők technológiája terén az LG bejelentése, miszerint megkezdik a
világ első 4K-s, 3840 x 2160 pixeles, azaz Ultra HD felbontású OLED tévéinek értékesítését. Az
LG várakozásai szerint az OLED TV-k értékesítése néhány éven belül túlszárnyalja az LCD
televíziókét. A technológia előnyei közé sorolják, hogy teljesen kiküszöböli az ívelt LED TV-knél
megfigyelhető problémákat: például a kép elmosódása, torzulása, illetve az úgynevezett
'színeresztés' az ívelt OLED készülékek esetében ismeretlenek. Dél-Koreában ezen a héten, a
legjelentősebb észak-amerikai és európai piacokon pedig nem sokkal később kezdik meg az
előrendelések felvételét.

Ma délután és este még kevés lesz a felhő, de az éjszaka folyamán holnapra nyugat felől
megnövekszik a felhőzet, és holnap számottevő csapadék várható Erdélyben, a Bánságban és
Moldvában. Délen marad a többnyire változékony égbolt, itt hosszabb-rövidebb időre kisüt a
nap. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb
nappali hőmérséklet Erdélyben 20 és 26 fok, délen és délkeleten 27 és 34 fok között alakul.
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