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Az elnökválasztás második fordulója szerepel a kormány mai ülésének napirendjén. A kabinet
várhatóan 1,5 millió lejt utal ki a külföldi szavazás megszervezésére. Várhatóan megszavazzák
azt a határozattervezetet is, amely november 14-ét pénteket és november 17-ét hétfőt
szabadnappá nyilvánítja, hogy az egyetemisták lakhelyükön szavazhassanak.

Első alkalommal ünneplik ma ma Romániában a Veteránok Napját. A fővárosban a Hősök
emlékművénél helyezték el a kegyelet virágait. 11 órakor a katonai egységekben lévő összes
templomban és kápolnában meghúzták a harangokat. A Veteránok Napjának megünnepléséről
egy múlt hónapban elfogadott törvény rendelkezik. Ezzel Románia csatlakozik Ausztráliához,
Kanadához, az Amerikai Egyesült Államokhoz, valamint több európai országhoz ahol november
11-én emlékeznek a küldetésből visszatérő katonákra és a hősökre. 1918. november 11-én
írták alá a fegyverszünetet az Antant országai és Németország, a megállapodást, amely véget
vetett az első világháborúnak.

Októberben 1,44 százalékra lassult az éves infláció az egy hónappal korábban jegyzett 1,54
százalékról - közölte az Országos Statisztikai hivatal. Éves szinten az élelmiszerek ára stagnált,
a nem élelmiszerek 2,26 százalékkal drágultak, a szolgáltatások 2,13 százalékkal kerülnek
többe tavaly októberhez képest. A múlt hónapban a havi infláció 0,2 százalék volt , 2013
decemberéhez képest pedig a fogyasztói árak 1,12 százalékkal nőttek. A Nemzeti Bank a múlt
héten újból csökkentette az idei inflációs előrejelzését, így 1,5 százalékra mérsékelte a korábbi
2,2 százalékról. A központi bank az év elején még 3,5 százalékos fogyasztói árnövekedésre
számított. A jövő évi inflációs prognózist is 2,2 százalékra mérsékelték az augusztusban közölt
3 százalékról. Emellett 2,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, amely újabb történelmi
mélypontnak számít Romániában.

Az állatvásárok bezárását elrendelő állat-egészségügyi intézkedés törlését kérik a gazdák, mert
véleményük szerint az idő lehűlésével jelentősen csökkent a kéknyelv vírussal történő fertőzés
kockázata. Szilágy, Máramaros és Szatmár megyei gazdák gyűltek össze Zilahon, ahol
elismerték, hogy a korlátozásra szükség volt, de jelentős károkat is szenvedtek. A gazdák kérik
az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól, hogy a téli ünnepekhez
közeledve vizsgálják felül az intézkedést és engedélyezzék az állatvásárok megtartását.

Év végéig megnyitják a nemzetközi közúti forgalmat az Arad-Nagylak autópálya első
szakaszán. Az építő cég azt javasolja, hogy csak a személygépkocsik, autóbuszok és a 7,5
tonnánál könnyebb kamionok számára nyissák meg a forgalmat kezdetben. Ehhez azonban hat
kilométer bekötőút megépítésére van szükség az autópálya és a jelenleg használt 7-es
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országút között. Rádiónk tudósítója, Ioan Suciu értesülései szerint Magyarországon júniusig
nem fejezik be a román A1-es autópályát az európai gyorsforgalmi utakkal összekötő M43
sztrádát.

A bukaresti Fellebbvitel Bíróság december 9-re halasztotta annak az óvásnak az elbírálását,
amelyben Dan Voiculescu kéri 10 éves börtönbüntetésének törlését, amelyre az Élelmiszerpari
Kutatóintézet privatizálásának ügyében ítélték a bírók.

Több mint 30 román és külföldi divattervező vesz részt december 1-6 között az Otopeniben
szervezett Bukaresti Divatnapokon. Az eseményen olasz, spanyol, moldovai, szerbiai, lengyel,
bolgár, máltai és magyarországi divattervezők mutatják be 2015 tavaszi-nyári kollekcióikat.

A kelet-ukrajnai donyecki szakadár területen júliusban lezuhant malajziai repülőgép ügyében
folyó vizsgálatok felgyorsítását sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnök és Tony Abbott ausztrál
kormányfő ma Pekingben. A két politikus az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági
Együttműködés szervezetének pekingi csúcstalálkozója alkalmával folytatott rövid eszmecserét.

A Donyeck megye déli részén lévő Mariupolban működő EBESZ-küldöttség 80 százaléka orosz
állampolgárságú, ráadásul az orosz titkosszolgálat volt vagy jelenlegi munkatársa - jelentette ki
Vaszil Bugyik. Az ukrán védelmi miniszter tanácsadója azokkal az ukrán médiában megjelent
értesülésekkel kapcsolatban nyilatkozott, amelyek szerint a keleti országrészben folyó
fegyveres konfliktust megfigyelő EBESZ-misszió több tagja állítólag orosz érdekeket szolgál.

Székelykaput avatott Ausztráliában Kövér László. A magyar Országgyűlés elnöke Sydneyben
tárgyalt Bronwyn Bishoppal, az ausztrál parlament képviselőházának elnökével. Kövér László a
találkozón köszönetet mondott, amiért Ausztrália befogadta az 1956-os menekülteket. A
kulturális kapcsolatok erősítésének érdekében a házelnök kiemelt célként fogalmazta meg
magyar kulturális központ nyitását Sydneyben, és ezzel párhuzamosan egy hasonló ausztrál
intézmény létrehozását Budapesten. Bronwyn Bishop és Kövér László november 8-án a
canberrai Bowen Parkban közösen avatta fel azt a székelykaput, amelyet a város
megalapításának százéves évfordulója alkalmából állítottak. A kapu a magyar és ausztrál nép
egymás iránti nyitottságát hivatott jelképezni.

Megnyitja kapuit a feketék, a latin-amerikai származásúak, a zsidók és a homoszexuálisok előtt
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a Ku-Klux-Klan egyik amerikai csoportja - írta honlapján a Metronews. Az 1865-ben alapított
titkosan szerveződő szélsőjobboldali amerikai szervezet, amely napjainkban kisebb-nagyobb
csoportok sokaságából áll, eddig elsősorban a rasszista erőszakról és annak részeként a fekete
bőrűek meglincseléséről volt hírhedett. A megújult Ku-Klux-Klan-csoport, a Sziklás-hegység
Lovagjai ezentúl csupán azt köti ki a leendő tagok számára, hogy betöltsék 18. életévüket és a
csendes-óceáni partvidék északnyugati részén éljenek.

Kétszázharminc fölé emelkedett Portugáliában a legionárius betegséggel fertőzöttek száma,
eddig öten haltak meg, 38 embert intenzív osztályon ápolnak. A hatóságok hétfő esti
tájékoztatása szerint a szakemberek még mindig keresik a járvány forrását. Az első
megbetegedéseket péntek este jelezték a fővárostól, Lisszabontól mintegy 30 kilométerre lévő
Vila Franca de Xirából. A 233 eset közül 228-at regisztráltak Lisszabonból vagy környékéről,
ami azt jelenti, hogy öt megbetegedést az ország más részeiből jelentettek.

Földcsuszamlás temetett be egy idős házaspárt otthonában kedden a liguriai Leiviben. A heves
esőzések miatt az északkelet-olaszországi Liguriában éjfélig a legmagasabb fokozatú
meteorológiai riasztás van érvényben. Az ítéletidő miatt készültséget rendeltek el a
közép-olaszországi Toscánában is.

Erdély központi részén, Észak-Moldvában és Máramarosban napos, máshol borús, ködös az
idő. A hőmérséklet 7 és 20 fok között van. Holnap Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban
változékony máshol borús lesz az idő, Olténiában tartós köd, Moldvában és Havasalföldön
elszórtan esőre kell számítani. A hőmérséklet hajnalban 2 és 11, holnap napközben 10 és 19
fok között lesz. Bukarestben most köd van és 10 fokot mutat a hőmérő.

Választási hírek

Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke ma délután Klaus Iohannisszal, a Keresztény-Liberális
Szövetség elnökjelöltjével vesz részt vitán bukaresti egyetemistákkal.

Az infrastruktúra létfontosságú a beruházók országban tartása érdekében, akikkel valós
párbeszédet kell kialakítani – jelentette ki Klaus Johannis Galacon. Hozzátette: változásra van
szüksége az országnak és ő már bebizonyította, hogy képes ezt végrehajtani.
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Ioan Oltean a Demokrata-liberális Párt alelnöke meggyőződését fejezte ki, hogy november
16-án a jobboldali választópolgárok Klaus Iohanniszra adják voksukat, aki nem kért
szavazatokat sem Monica Macoveitől, sem Elena Udreától. sőt az RMDSZ-től is váratlanul jó
jelzést kaptak, mert azt gondolták, hogy Victor Pontát fogják támogatni, végül a magyar
emberek belátására bízták a szavazást – hangsúlyozta Ioan Oltean.

Az egységes adókulcs fenntartása mellett szállt síkra Klaus Iohannis, aki szerint, amennyiben
Victor Ponta kerül a Cotroceni palotába kormánya eltörli az egységes adókulcsot.

Victor Ponta szerint a következő két év kormányzati prioritása a hozzáadottérték-adó
csökkentése kell hogy legyen az élelmiszertermékek esetében.

Victor Ponta a Szociáldemokrata Párt, a Szövetség Románia Haladásáért és a Konzervatív Párt
jelöltje Nagybányán azt mondta, az egész országból szeretne szavazatokat szerezni, Erdélyből
is, ahonnan az első fordulóban csak egymillióan voksoltak rá. Meggyőződése, hogy az ország
minden részéről kap majd szavazatokat mindazoktól, akik hisznek elnöki programjában.

Mircea Dusa szociáldemokrata nemzetvédelmi miniszter Konstancában találkozott a tartalékos
katonákkal, akiket felkért, menjenek el szavazni és olyan elnökre adják voksukat, aki stabil
országot, egy nagy Romániát akar létrehozni.

A kultúrába beruházott összegek ugyanolyan fontosak, mint az egészségügybe, az oktatásba,
vagy az infrastruktúra fejlesztésébe fektetett pénzek – jelentette ki Victor Ponta, aki tegnap
részt vett a bukaresti Nemzeti Színház felújított épületének átadásán.

A Nagy-Románia Párt Victor Pontát támogatja a második fordulóban, mert a szociáldemokrata
jelölt nem követte el azokat a hibákat a nacionalista mozgalommal szemben, amelyeket Klaus
Iohannis – jelentette ki Corneliu Vadim Tudor pártelnök, aki szerint a kisebb rossz támogatása
mellett döntöttek.
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Az erdélyi magyar szavazók nehéz döntés előtt állnak az elnökválasztás második fordulójában.
Aki mégis élni kíván állampolgári jogával, annak azt javasolják, hogy belátása szerint
szavazzon november 16-án – jelentette ki Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke.

A Külügyminisztérium írásban tesz javaslatokat a Központi Választási Irodának a szavazás
gördülékenyebbé tételére a külképviseleteken az elnökválasztás második fordulójában. Teodor
Melescanu külügyminiszter a Központi Választási Irodában tartott találkozót követően azt
mondta, a jelenlegi törvények nem teszik lehetővé újabb szavazóirodák megnyitását az
országhatárokon túl.
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