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Románia Schengeni csatlakozása, valamint az olaszországi románok jogainak biztosítása
szerepel Klaus Johannis államfő két napos hivatalos olaszországi látogatásának napirendjén.
Az államfő ma olasz kollégájával, Sergioa Mattarellával és Pietro Grasso szenátusi elnökkel
folytat megbeszéléseket, majd találkozik az olaszországi román közösség képviselőivel. Klaus
Johannis holnap tárgyal Matteo Renzi olasz miniszterelnökkel, majd Olaszországban tanuló
román egyetemistákkal találkozik az Accademia di Romaniánál.

Ugyanott vagyunk, ahol három évvel ezelőtt, mások gondolták meg magukat, de ez nem a mi
bajunk – jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök a Szociálliberális Szövetség létrejöttének
évfordulóján. Az eseményről délután emlékeznek meg a parlamentben. Hozzátette: a
Szociáldemokrata Párt vezetőségi ülésén jelen vannak többen, akik három évvel ezelőtt aláírták
az Ungureanu kormány bukásához vezető bizalmatlansági indítványt. A szociáldemokrata elnök
felkérte a liberálisokat, legyenek bölcsek, ne akadályozzák meg az Alkotmány módosítási
folyamatát. Sulfina Barbu liberális alelnök az évforduló kapcsán úgy vélte, Victor Ponta
miniszterelnök a politikai korrupció hivatalossá tételét ünnepli ma, akárcsak azt, hogy a Ponta
kormány 2012-es hivatalba lépése óta nőtt az állampolgárokra nehezedő adók száma.

Semmilyen illegális CIA-börtön létezését nem erősítette meg Ion Iliescu saját blogján megjelent
bejegyzésében. A volt államfő meglepetésének adott hangot annak kapcsán, ahogyan a Der
Spiegel német lapban adott interjúban megjelenteket kommentálták. Iliescu szerint csakis a CIA
romániai székházának kiutalására adott engedélyt, ezzel magyarázható, szerinte, hogy az évek
során határozottan cáfolta bármilyen amerikai börtön létezését Románia területén.

Tovább emelkedett a magánhitelezés. A Nemzeti Bank adatai szerint a nem kormányzati
intézményeknek nyújtott kölcsönök 7,5 százalékkal emelkedtek tavaly március végéhez képest.
A lakossági hitelek 17,4 százalékkal emelkedtek, miközben a valuta kölcsönök lejben kifejezett
értéke majdnem 11 százalékkal csökkent. A kormányzati hitelezés márciusban 1 százalékkal
volt kisebb, mint az előző hónapban, de éves összehasonlításban 10,2 százalékkal emelkedett
– közölte a jegybank.

Megkezdődött a Roncsautó program, amelyre idén 162,5 millió lejt fordít a kormány. A
magánszemélyek mától nyújthatják be igénylésüket a gépkocsi-kereskedőknél – jelentette ki a
környezetvédelmi miniszter. Hozzátette: a jogi személyek és közintézmények május 4-től
kapcsolódnak be a programba. A Roncsautó program keretében 20 ezer értékjegyet kaphatnak
a magán és ötezret a jogi személyek. Az idei programba 100 autókereskedő kapcsolódott be,
az öko gépkocsik vásárlásakor nyújtott kiegészítő összeg pedig 750 lej. A hibrid gépkocsi
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vásárlásakor 1500 lejes bónuszt számítanak, az elektromos autó esetében pedig 2.500 lejt. A
bontóhoz leadott gépkocsiért járó jegy értéke 6500 lej, akárcsak az elmúlt évben.

Az elektromos gépkocsi-töltőállomások rohamos fejlődését ígéri a Környezetvédelmi Alap
Ügyvezetőségének elnöke. Adrian Gearâp szerint a következő években 10 ezer ilyen
töltőberendezés felszerelését tervezik. Jelenleg kevesebb, mint 50 helyen tölthetők
országszerte az elektromos gépkocsik – mondta a hivatal vezetője. Hozzátette: tavaly
elfogadtak egy európai irányelvet, amelyet Romániának 2016-ig életbe kell ültetnie.

A külügyminisztérium és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem nemzetközi konferenciát
szervez csütörtökön Kolozsváron abból az alkalomból, hogy az Európa Tanács húsz évvel
ezelőtt fogadta el a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt, amelyet Románia elsőként ratifikált –
közölte honlapján a külügyi tárca. A konferencián az akadémiai szféra, a kisebbségek
képviselői és politikusok tartanak előadást „a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak a
védelméről történelmi, jogi, szocio-kulturális szempontból, valamint a román modellről” - áll a
tárca közleményében. A dokumentum a román kisebbségvédelmi modell céljaként említi az
interkulturalitást, és „a kisebbségek aktív részvételét a közéleti döntéshozatalban”. A
rendezvényen részt vesz Gianni Buquicchio, az Európa Tanács konzultatív testületeként
működő Velencei Bizottság elnöke.

Kedvezően véleményezte a Képviselőház Jogi Bizottsága a Korrupcióellenes Ügyészség
kérését Ion Ochi szociáldemokrata képviselő előzetes letartóztatására. A honatya azt mondta,
olyan ügyben kérik letartóztatását, amelyet már kivizsgált a Brassó megyei Korrupcióellenes
Ügyészség és törölte a vádakat. Az ügyészek szerint Ion Ochi a Brassó megyei tanács
alelnökeként fogadott el csúszópénzt és követett el hivatali visszaélést 2011 második felétől
2012-es képviselővé választásáig.

A Gyalu–Magyarnádas között épülő autópályaszakasz munkálataiba olyan lopott erőgépek is
besegítetettek, melyekre a spanyol hatóságok nemzetközi körözést adtak ki. A citynews.ro
portál szerint a kolozsvári rendőrség három Spanyolországból eltulajdonított erőgépet fedezett
fel Gyaluban. Az ügyben a Kolozs megyei ügyészség nyomoz.

Csaknem 15 millió dollárnyi kárt okozó nemzetközi hitelkártya-hamisító banda több feltételezett
tagját fogták el - közölte vasárnap a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT). Az ügyészek azzal gyanúsítják őket, hogy 2013-as év során 24 államban - köztük az
Amerikai Egyesült Államokban, az Európai Unió számos országában, valamint közép- és
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távol-keleti országokban - több mint 34 ezer illegális készpénzfelvételt hajtottak végre az általuk
hamisított bankkártyákkal.

Két újabb Nepálban tartózkodó román állampolgárral vette fel a kapcsolatot a
Külügyminisztérium ma délelőtt. Ők is túl vannak minden veszélyen. Eddig összesen 30 román
állampolgárral lépett kapcsolatba a szaktárca közvetlenül vagy családjuk révén. Máig Románia
nagykövetsége nem kapott semmilyen hivatalos értesítést arról, hogy román állampolgár is
lenne a szombati nepáli földrengés áldozatai között.

Már 3700 fölött van a szombati földrengés halálos áldozatainak száma. A nepáli rendőrség mai
közlése szerint 3635-en vesztették életüket Nepálban. További 61 emberrel végzett a
földrengés Indiában, hússzal pedig Tibetben. Bangladesből is jelentettek négy halottat.
Helybeliek elmondása alapján csaknem száz utórengés követte a szombati leghevesebbet, és
úgy tűnik, hogy a földfelszín még mindig háborog, a lakosság nem érzi magát biztonságban.

Megkezdték helikopterekkel levinni a himalájai hegyi mentők hétfőn az alaptáborba a szombati
földrengés és lavina miatt az első és második táborban rekedt hegymászókat - adta hírül
Twitter-üzenetben Alex Gavan romániai hegymászó. Az időjárás kedvező, az ég tiszta, ám a
táborok hatezer méter magasan vannak, ahol annyira ritka a levegő, hogy a helikopterek
egyszerre csak két embert tudnak biztonságosan levinni. A két felső táborban mintegy száz
embert ejtett foglyul a természeti csapás.

Az eddigi leghevesebb tüzérségi támadásról számoltak be mai közleményükben az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői a stratégiai fontosságú
kelet-ukrajnai Sirokine településnél. Emellett csapatösszevonásokat is tapasztaltak. Vasárnap
az EBESZ megfigyelőposztjairól 69 harckocsilövedék, valamint 191 darab 83 milliméteres és
151 darab 120 milliméteres aknagránát kilövését regisztrálták. Kora délután az onnan húsz
kilométerre fekvő, a kormányerők kezén lévő, stratégiai fontosságú Mariupol városába vezető
úton tört ki tűzharc. Az EBESZ egyik drónja tizenegy harckocsi, négy páncélozott csapatszállító
jármű és gyalogos egységek átvonulását észlelte a lázadók birtokolta területen fekvő Kulikiven,
Sirokinétől 15 kilométerre északra.

Nyolcmillióan írták alá az atomfegyverek betiltását követelő petíciót, amelyet helyi idő szerint
vasárnap, egy nappal az atomsorompó-szerződés (NPT) végrehajtásának szentelt konferencia
megkezdése előtt adtak át New Yorkban Angela Kane-nek, az ENSZ leszerelési
főképviselőjének. A petíció átadása idején több mint ezren demonstráltak az épületnél,
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követelve a világ atom hatalmaitól, hogy tegyenek többet az atomarzenálok csökkentéséért. A
demonstrálók közül sokan az atombomba-támadást elszenvedő Japánból érkeztek, és voltak
köztük a hetven évvel ezelőtti hirosimai és nagaszaki atomtámadás túlélői is.

Estig dél-keleten napos, meleg, máshol változékony lesz az idő. A hőmérséklet 16 és 27 fok
között lesz. A meteorológusok figyelmeztetése szerint holnaptól szerda estig fokozott lehűlésre,
viharokra, jelentős esőzésekre kell számítani, előbb a dél-nyugati megyékben, majd az egész
országban. A hőmérsékleti értékek az évszakhoz képest alacsonyak lesznek. Holnap hajnalban
6 és 12, holnap napközben 16 és 21 fok között lesz a hőmérséklet. Bukarestben most süt a nap
és 26 fok van.
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