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A tavalyi támogatásnál 6,7 százalékkal több pénzt kaptak idén a parlamenti képviselettel
rendelkező romániai kisebbségi szervezetek – közölte Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalának vezetője A 91,4 millió lejes keretösszegből a legnagyobb támogatást 19,7 millió lejt – az RMDSZ-nek utalta ki a héten elfogadott határozatában a kormány. Az
államtitkár rámutatott: Romániában a szokásjog alapján különítenek el a költségvetési
törvényben évről évre bizonyos összeget a Kisebbségi Tanács tagszervezetei számára. Erre az
RMDSZ által kidolgozott kisebbségi kerettörvény biztosíthatna kiszámítható törvényes keretet,
de a tíz éve beterjesztett tervezetet mindmáig nem fogadta el a parlament.
Az adóellenőrök holnaptól beszüntetik azoknak a kereskedőknek a tevékenységét, akik nem
adnak nyugtát és lezárják kereskedelmi helyiségeiket is. A tevékenységet maximum három
hónapra lehet felfüggeszteni, az adócsalókat pedig 15 ezer lejig terjedő pénzbírsággal sújtják –
közölte az Országos Adóhatóság. A kereskedelmi egység munkapontjaira tett zárat feltépők
börtönbüntetésre számíthatnak. Az új büntetéseket a kormány adócsalás leküzdését célzó
intézkedéscsomagja tartalmazza.

A jövő héttől a bankautomatáknak ki kell írniuk a különböző szolgáltatásokra felszámolt
illetékeket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelete értelmében ezzel az ügyfeleknek nyújtanak
segítséget, akik elállhatnak a túl nagy illetéket felszámoló ügyletektől. Jelenleg a legmagasabb
illetéket akkor számolják fel a bankok, ha a kártyát kiadó pénzügyi intézettől eltérő bank
automatájánál vesznek ki. Ez esetben viszont csak egy figyelmeztetést ír ki a bankautomata,
nem az illeték összegét. A Fogyasztóvédelmi Hivatal rendelete kedden lép érvénybe és a
bankoknak egy hónapon belül kell teljesíteniük az új szabályokat. Jelenleg több mint 11 millió
bankkártyát bocsátott ki a Romániában működő 40 hitelintézet.

A Regionális Fejlesztési Minisztériummal szerződést kötő cégeknek a szerződések értékének
10 százalékát kellett kifizetniük csúszópénzként az Elena Udrea miniszter által ellenőrzött és
felügyelt, jól pontra tett korrupciós rendszer keretében – olvasható az előzetes letartóztatási
kérelem indoklásában. A Bute gála ügyben vádlottak nyilatkozata szerint az összegek egy
része közvetlenül Elena Udreahoz, illetve más személyekhez jutott és a Demokrata-liberális
Párt költségeinek fedezésére fordították. Az előzetes letartóztatás ellen Elena Udrea által
benyújtott óvást csütörtökön tárgyalja a Legfelsőbb Törvényszék.

Bukarest főpolgármestere arra figyelmeztette a kiemelten omlásveszélyesnek nyilvánított
ingatlanok tulajdonosait, hogy gondatlanságból elkövetett emberölésért is felelősségre
vonhatják őket, amennyiben nem gondoskodnak idejében a tartószerkezet megerősítéséről és
emiatt egy erős földrengés nyomán esetleg összedől az épület. Sorin Oprescu főpolgármester
pénteki sajtóértekezletén kijelentette: szeizmológiai szempontból Bukarest a
legveszélyeztetettebb európai főváros, világviszonylatban pedig a veszélyeztetettségi lista
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tizedik helyén szerepel.

Az éjjel Moszkva központjában megölték Borisz Nyemcov vezető orosz ellenzéki politikust és
parlamenti képviselőt. Jelena Alekszejeva belügyi szóvivő szerint Nyemcov egy hölggyel sétált
az orosz főváros egyik hídján, amikor egy ismeretlen támadó hét golyót eresztett a hátába. Az
56 éves politikus az RPR-Parnasz párt társelnöke, korábban miniszterelnök-helyettes is volt.
Borisz Nyemcov meggyilkolása miatt az orosz ellenzék lemondta a vasárnapra Moszkvába
tervezett nagyszabású, ukrajnai háború elleni tiltakozást, és helyette gyászmenetet fog tartani a
főváros központjában - jelentette be szombatra virradóra Mihail Kaszjanov, az RPR-Parnasz
ellenzéki párt társelnöke. Az orosz elnök szerint bérgyilkosságra utal Nyemcov megölése, és
arra utasította az orosz nyomozó bizottság, a belügyminisztérium és a szövetségi biztonsági
szolgálat vezetőit, hogy hozzanak létre külön nyomozócsoportot Borisz Nyemcov
meggyilkolásának felderítésére, és személyesen irányítsák a nyomozati eljárást.

A Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordult az UNESCO a moszuli műtárgyak tönkretétele miatt –
ezt Irina Bokova főigazgató pénteken jelentette be. Az Iszlám Állam csütörtökön tett fel az
internetre egy videofelvételt, amely szerint emberei kalapácsokkal és fúrógépekkel zúznak szét
több ókori tárgyi leletet az észak-iraki Moszul város egyik múzeumában.

A kritikusnál két centiméterrel alacsonyabb a Bajkál tó vízszintje - olvasható a gismeteo.ru
oldalon. Az orosz meteorológiai intézet előrejelzése szerint azonban az apadás nem áll meg, és
a Föld édesvízkészletének ötödével rendelkező tó, amely a világ legmélyebb tava egyben,
leghamarabb a májusban várható áradások idején telítődhet. Addig még 13-15 centimétert fog
apadni - írta a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség. Január végén az elmúlt hatvan év
legalacsonyabb vízállását mérték a Bajkálon.

Sport
Két mérkőzéssel tegnap megkezdődött a labdarúgó első liga 19. fordulója. A Concordia Chiajna
3-0-ra verte saját pályán a galaci Acélt, a Petrolulnak pedig Botosaniban sikerült 1-0-ra győznie.
Ma két összecsapás van, este hattól a Iasi-Szászmedgyes, fél kilenctől pedig a
Dinamo-Kolozsvári Universitatea. Holnap a Craiovai Universitatea a Steauát fogadja
otthonában délután fél négytől, a Pandúrok Kolozsváron játszanak a CFR-el este hattól, az
Astra Giurgiu pedig fél kilenctől Brassóban lép pályára. A forduló utolsó két mérkőzését hétfőn
játsszák.

Győzelemmel kezdte a jégkorong nemzeti bajnokság rájátszásának kilencedik, utolsó fordulóját
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a Steaua és a galaci Dunarea. A saját pályán játszó galaciak 18-2-re verték a Sportul
Studentescet, a Steauának pedig csak 2-1-re sikerült győznie a Gyergyószentmiklósi Progym
ellen. Ma délután négy órától a Steaua a Sportullal játszik, a Dunarea pedig a Progym ellen lép
pályára este héttől. A Steaua a ranglistát 90 ponttal vezeti, a második helyezett Dunareának 62,
a harmadik Progymnak pedig csak 40 pontja van. A Sportul 1 ponttal az utolsó.

Mindkét román páros kiesett a dubaji tenisztorna elődöntőjében. A Florin Mergea/Dominic Inglot
román-angol kettőst az Aisam-Ul-Haq Qureshi/Nenad Zimonjic pakisztáni-szerb páros győzte le
három szettben, a Horia Tecău/Jean-Julien Rojer román-holland páros pedig ugyancsak három
szettben kapott ki az elődöntőben a Rohan Bopanna/Daniel Nestor indiai-kanadai ellenfelétől.
A férfi egyéni verseny döntőjében Dubajban az első helyen kiemelt szerb Novak Djokovic játszik
a címvédő svájci Roger Federerrel.
Fehérorosz-cseh döntő lesz ma este dohában a keménypályás női tenisztornán, miután a
tegnap Viktorija Azarenka az elődöntőben három szettben legyőzte az amerikai Venus
Williams-ot, korábban pedig a cseh Lucie Safarova három szettben bizonyult jobbnak a spanyol
Suárez Navarrónál.

Időjárásjelentés
Estig az ország legnagyobb részén tovább tart az évszakhoz képest meleg idő, ködre csak a
Székelyföldön, Moldvában és Arad környékén lehet számítani, csapadék csak elszórtan
lehetséges. A hőmérséklet 1 és 14 fok között van. Holnap tovább melegedik az idő, Erdélyben
és a Partiumban változékony, máshol túlnyomórészt borús, esős lesz az idő, Moldvában tartós
lesz a köd. A hőmérséklet hajnalban -2 és +6, holnap napközben a csúcsértékek 8 és 16 fok
között lesznek. Bukarestben most süt a nap és 13 fokot mutat a hőmérő.
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