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Országszerte csaknem 5300 rendőr, 1500 csendőr és 500 tűzoltó van szolgálatbam ma, a két
román fejedelemség egyesülése napján – közölte a belügyminisztérium. Klaus Johannis államfő
és Victor Ponta miniszterelnök ma délelőtt Iaşiban, Moldva és Havasalföld 1859-es
egyesülésének évfordulós ünnepségén vett részt. Országszerte több mint hatvan köztéri
rendezvényt tartanak csaknem 50 ezer ember jelenlétében. A belügyminisztérium nemcsak
Iaşi-ban, hanem Bukarestben és Focşani-ban is kiemelt készültséget rendelt el. A tárca
közleménye szerint ma a légi közlekedési főfelügyelőség pilótái is készenlétben állnak, hogy
szükség esetén 13 helikopterrel és a SMURD-repülőgéppel bevetésre induljanak.
Sepsiszentgyörgyön nem vették be az egyházi és katonai ceremóniák helyszíne közelében
elhelyezett SIC – Terra Siculorum feliratú óriáspannót. Tamás Sándor megyei tanácselnök azt
mondta: az RMDSZ fél évre kibérelte azt a területet, ahol a Székelyföld-táblás utánfutó áll
Sepsiszentgyörgyön, és ezért nem távolítják el azt Sebastian Cucu Kovászna megye prefektusa
kérésére.
Klaus Johannis államfő január 28-ra, szerdára konzultációra hívta a parlamenti pártokat. A
találkozón a soron következő parlamenti szesszió prioritásairól egyeztetnek majd. Az elnöki
hivatal közleménye szerint a napirendi pontok között szerepel a külföldi szavazások jobb
megszervezése, a választási kampányok és a politikai pártok finanszírozása, valamint a
parlamenti mentelmijog felfüggesztésére vonatkozo procedúra felgyorsítása.

A kormány tanulmányozza az élelmiszerek áfacsökkentésének lehetőségeit. Ezt Victor Ponta
kormányfő jelentette be tegnap Iaşi-ban. A miniszterelnök szerint 2015–2016-ban két lehetőség
van: vagy általános áfacsökkentést vezetnek be, de ez 1-2, legtöbb 3 százalékponttos lehet,
vagy pedig nagyobb mértékben csökkentik egyes termékkategóriák, főként élelmiszerek
hozzáadott értékadóját úgy, ahogy azt a kenyér esetében is tették. A kormányfő szerint meg
kell hozni egy adóügyi politikai döntést, és az intézkedést valószínűleg 2016. január elsejétől be
is lehet vezetni.

Kolozsvári, iaşi-i és craiovai regionális kórházakra utalt ki pénzt az Európai Bizottság. A
2014–2020-as időszakra összesen 300 millió eurót kap a három intézmény, amelyekre közös
terveket dolgoznak ki. A helyi hatóságok biztosítják az infrastruktúrát, a területet és
társfinanszírozást – közölte Victor Ponta kormányfő, aki szerint a kórházak felszerelését vagy
az akkor már nem működő kórházakból oldják meg, vagy pedig a programon keresztül, amelyet
Románia a Világbankkal írt alá. Ez 250 millió dollár értékű orvosi felszerelés beszerzését
biztosítja. A versenytárgyalást a fejlesztési minisztérium írja ki, mert a finanszírozás a
Regionális Operatív Programon keresztül történik.
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Kizárták Tudor Chiuariu szenátort a Nemzeti Liberális Párt soraiból. Erről a párt vezetőségének
Iasiban megtartott ülésén döntöttek tegnap. Mint ismert, egy évvel ezelőtt korrupció miatt – az
úgynevezett Román Posta-ügyben – három és fél évnyi börtönre ítélte a bíróság Chiulariut,
nemrégiben pedig a korrupcióellenes ügyészség helyezte harminc napra bírósági felügyelet alá
erdő-visszaszolgáltatási ügyben. A Tăriceanu-kormány egykori igazságügyi miniszterét
befolyással való üzérkedéssel, pénzmosással és bűnszövetkezetben való részvétellel
gyanúsítják az ügyészek ugyanabban az erdő-visszaszolgáltatási ügyben, amelyben már
előzetes letartóztatásba helyezték Viorel Hrebenciucot, a Szociáldemokrata Párt egyik
legbefolyásosabb politikusát, a képviselőház volt alelnökét és Ördög András Lorándot, a
Kovászna megyei törvényszék egyik bíróját. A korrupcióellenes ügyészség jelenleg két másik
vezető szociáldemokrata politikus, Ilie Sârbu és Dan Şova vádiratán dolgozik.

Az európai államok házelnökei hétfőn aláírják azt a közös nyilatkozatot, amelyben elítélik az
antiszemitizmust. Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának 70. évfordulójára a
csehországi Terezínben megszervezett találkozón Romániát Valeriu Zgonea, a képviselőház
elnöke képviseli. Tegnap Klaus Johannis államfő a Hűséges Szolgálat érdemrend lovagi
fokozatát adományozta hét Holokauszt-túlélőnek, az auschwitz-birkenaui koncentrációs
táborban a második világháború idején átélt szenvedésük előtti mély tisztelete jeléül - közölte az
elnöki hivatal.

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak holnap Görögországban. A
közvélemény-kutatások szerint a lakosság számára a 2010 óta tartó "súlyos megszorítások
eltörlését" ígérő baloldali ellenzéki párt, a Sziriza tűnik a legvonzóbb választásnak. A tavalyi
európai parlamenti voksoláson elsöprő győzelmet arató baloldali párt vezetője, a 40 éves
Alekszisz Ciprasz előrebocsátotta: fő célja a görög mentőprogram feltételeinek újratárgyalása,
nem pedig az euróövezetből való kilépés. Bizonyos elemzők attól tartanak, hogy a görög
választások - amelyet Antonisz Szamarasz kormányfő az Európa jövőjéről döntő
népszavazásnak nevezett - visszaránthatják az euróövezetet a válságba. Bárki is kerül ki
győztesen a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokból, ugyanazzal a feladattal kell
megküzdenie, mint elődjének: a külső nyomásnak engedni úgy, hogy az ne idézzen elő
társadalmi robbanást.

Egy friss ukrán felmérés szerint a Donyeck megyében élők többsége, 58 százaléka azt akarja,
hogy a terület, ahol él, Ukrajna része maradjon. Ukrán médiaforrások eközben azt sugallják,
hogy a Moszkva-barát szakadárok és az orosz televíziók propagandájukban csalásokkal
igyekeznek igazolni a donyeckieknek "az ukránok iránt érzett gyűlöletét". A Demokratikus
Kezdeményezések alapítvány december 25-e és január 15-e között végzett
közvélemény-kutatását a hvg.hu ismertette.
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Időjárás:

Estig országszerte borús, csapadékos marad az idő, a hegyvidékeken havazást jeleztek. A
hőmérséklet csúcsértékei 1 és 11 fok között alakulnak. Az országos meteorológiai intézet
figyelmeztetése szerint országszerte viharos, csapadékos időre kell számítani. A Bánságban és
Olténiában a lehulló csapadékmennyisége meghaladhatja a 30 litert is négyzetméterenként.
Holnap a deli megyékben eső, máshol havazés, havas eső várható. A nappali hőmérséklet
csúcsértékei 0 és 11 fok között lesznek. Bukarestben most borús, esős az idő és 6 fok van.
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