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Romániának szüksége lesz újabb megállapodásra a nemzetközi hitelezőkkel – nyilatkozta a
Román Nemzeti Bank kormányzója. Mugur Isărescu szerint Bukarest másképpen nem tudja
hitelesen meggyőzni a nemzetközi pénzpiacokat tervezett nagyszabású adóreformjának
fenntarthatóságáról. Amennyiben nem sikerül elfogadtatni az adóreform hitelességét, a román
gazdaság finanszírozásának költségei drágulhatnak, és ez a költségnövekedés semlegesítheti
az adóreformtól remélt nyereséget – vélekedik a központi bank kormányzója. Mint ismert, a
kormány jelentős adócsökkentést tervez. Elsőkörben június elsejétől, második körben 2016.
január elsejétől lépnek életbe az adócsökkentési intézkedések. Ez utóbbiak akkor, ha a
parlament is megszavazza a kormány által beterjesztett adótörvény-módosítást. Az Európai
Bizottság aggodalmát fejezte ki a tervezett adócsökkentésekkel kapcsolatban, és arra
figyelmeztetett, hogy 2016-ban jelentősen megnőhet az államháztartási hiány.

Bírálta a kormányt Klaus Johannis. Novemberi megválasztása óta tegnap első alkalommal
történt meg, hogy az államfő nyilvánosan bírálja a Ponta-kabinetet. A gdanski győzelem napi
ünnepségekről hazatérő Johannis repülőtéri sajtótájékoztatóján, újságírói kérdésekre
válaszolva elmarasztalta a kormányt az elektronikus egészségügyi kártyákra való áttérés
megszervezése miatt, a kormányfő Perzsa-öböli körutja miatt, továbbá a büntetőeljárás
kormánypárti politikusok által kezdeményezett módosítása miatt. Johannis elmondta, ő
továbbra is intézményes viszonyt ápol a kormányfővel, amelynek vannak jó és zavaros oldalai
is.

Házi őrizetben marad 30 napra Csíkszereda polgármestere és alpolgármestere. A Bukaresti
Ítélőtábla tegnap este hozott döntéséről a Hargita megyei rendőrség értesítette a korrupcióval
gyanúsított Ráduly Róbertet és Szőke Domokost. Az Agerpres hírügynökség szerint a fővárosi
bírák elutasították a két elöljáró ügyvédeinek és a korrupcióellenes ügyészek fellebbezését is.
Előbbiek Ráduly Róbert és Szőke Domokos szabadlábra helyezését, utóbbiak a fogdába
helyezésüket kérték az ítélőtáblától.

A korrupcióellenes küzdelem fontossága vitathatatlan, azonban a hatóságok túlkapásai sem
maradhatnak válasz nélkül – hívta fel a figyelmet Sógor Csaba EP-képviselő az Állampolgári
Jogok Bel- és Igazságügyi Szakbizottságában, ahol az Európai Bizottság Romániára és
Bulgáriára vonatkozó 2014-es jelentését mutatták be. A politikus véleménye szerint a romániai
korrupcióellenes bűnüldözés során a hatóságok túlkapásai a társadalomban is bizonytalanságot
okoznak. „Az előzetes letartóztatások bonyolítása és a médiában való megjelenés kezelése
során nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy a bírósági hatékonyság jegyében ne tartsuk
be az ártatlanság vélelméhez való általános emberi jogot” – vélekedett Sógor Csaba. Az
Európai Bizottság Romániára és Bulgáriára vonatkozó 2014-es jelentése üdvözli a romániai
korrupcióellenes intézmények által elért eredményeket, és további ajánlásokat fogalmaz meg
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olyan területeken, mint az igazságszolgáltatás függetlensége, a bírák és a bírósági eljárás
tiszteletben tartása, az igazságügyi reform, az igazságszolgáltatás hatékonysága, az ítélkezési
gyakorlat következetessége, vagy a feddhetetlenségi szabályok alkalmazása és a korrupció
elleni küzdelem.

Ma és holnap is zajlanak Bukarestben a magyar oktatás 200 éves évfordulójának szentelt
rendezvények, illetve a XIII. alkalommal megszervezett Bukaresti Magyar Napok. Ma délután 6
órától az Ady Endre Elméleti Líceumban a hajdani diákok és tanárok műsorára várják a
közönséget. Holnap reggel 9 és 11 óra között a bukaresti magyar templomokban lépnek fel a
magyar iskola diákjai, majd délben 1 órakor pedig májálist szerveznek az Ady Endre Líceum
udvarán, amely a Bukaresti Magyar Napok záró eseménye is lesz egyben.

Hajdu Szabolcs új filmje, a Délibáb is szerepel az immár 19. alkalommal megrendezett Európai
Filmek Fesztiválján. A bukaresti közönség holnap este 7 órától a Studio Moziban nézheti meg a
90 perces, román feliratozású filmet, amely abszolút premier Romániában. Hajdu Szabolcs
filmje a magyar pusztán játszódik, és egy afrikai futballista történetét meséli el, aki menekülni
kényszerül a hatóságok elől egy eladott mérkőzést követően. A Délibáb a maga kifinomult
módján nyúl a rasszizmus, az egyenlőség és a diktatúra kérdésköréhez, az elnyomás és
kizsákmányolás különböző megjelenítési formáihoz.

Külföld:

Május 9-e az európai béke és egység ünnepe, e napon az Európai Unió 28 tagállamában az
unió létrehozásához vezető, történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulójáról
emlékeznek meg. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban új
európai politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel. Ez a javaslat vezetett az Európai
Szén- és Acélközösség megalapításához, és a alapozta meg az Európai Unió létrejöttét. "Az
egyesült Európát ünnepeljük ma, amely a második világháború poraiból támadott fel" –
fogalmaztak az Európai Unió tagállamainak és két főszervének - az Európai Tanácsnak és az
Európai Bizottságnak – a vezetői mai közös közleményükben.

Az Európai Unióban nem lehetséges a halálbüntetés visszaállítása, aki pedig ilyet akar, az
távozzon az unióból – ezt José Manuel Barroso, az Európai Bizottság volt elnöke mondta az
ATV-nek adott exkluzív interjújában. A teljes beszélgetést holnap este sugározza a
magyarországi tévécsatorna. Barroso kijelentette: uniós tagállamban nem lehetséges a
halálbüntetés. Ez alapfeltétel, az alapvető jogok rész. Része az európai civilizációról alkotott
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képünknek, megállapodásunknak. Többek közöztt azért tartja sokra Európát a világ, mert
előremutatóbban gondolkodunk a halálbüntetés kérdéséről. Persze ha egy tagállam mégis be
akarja vezetni a halálbüntetést, megteheti. De ebben az esetben távozzon az Unióból –
nyilatkozta az Európai Bizottság elnöki tisztét 2004-2014 között betöltő politikus az ATV-nek
adott interjújában.

Oroszország történelmében a legnagyobb katonai díszszemlét tartják a moszkvai Vörös téren
ma, a második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem 70. évfordulóján. A
díszszemlén 143 harci katonai repülőgép és helikopter vesz részt, és bemutatják az új
fegyverzet 11 típusát. A Vörös téren pedig percenként 16 500 katona halad el a Lenin
mauzóleum előtt. A tribünökből több mint kétezer vendég nézi a díszszemlét, azonban számos
nyugati állam vezetője távol marad az ünnepi rendezvényről Moszkva ukrán válságban játszott
szerepe miatt.

Tőkés László bírálta Orbán Viktort. A Fidesz európai parlamenti képviselője egy tegnap esti
budapesti könyvbemutatón marasztalta el az Orbán-kabinet nemzetpolitikáját. Tőkés László
szerint Orbán Viktor kormányának nemzetpolitikai lépései követhetetlennek, átláthatatlanok. Az
egyéb teendők és küzdelmek miatt a miniszterelnöknek nincs kellő ideje arra, hogy a
nemzetpolitikával foglalkozzon - fogalmazott Tőkés László, aki amiatt is bírálta Orbán Viktort,
hogy a Fidesz az RMDSZ-t is támogatja. Az EP-képviselő nem tetszését fejezte ki amiatt, hogy
a magyar miniszterelnök az RMDSZ államfőjelöltjével fotózkodott a múlt évi választási
kampányban, és Kelemen Hunort támogatta Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar Néppárt
jelöltjével szemben.

Többségi konzervatív kormánya lesz Nagy-Britanniának. David Cameron brit miniszterelnök
tegnap délután felkereste II. Erzsébet királynőt és formálisan átvette tőle a kormányalakítási
megbízást. A brit miniszterelnök ezt követő beszédében megerősítette, hogy betartja
kampányígéretét, és kiírja a Nagy-Britannia uniós tagságáról szóló népszavazást. A parlamenti
választásokon abszolút többséget szerzett Konzervatív Párt választási programja hivatalosan
rögzíti, hogy 2017 végéig népszavazást kell tartani a brit Európai Uniós tagságról, de előtte a
kormány tárgyalásokat kezd Brüsszellel Nagy-Britannia és az Európai Unió
viszonyrendszerének átalakításáról, az unió London által igényelt reformjairól, és ennek
jegyében a külföldi EU-munkavállalók jóléti juttatásainak szigorításáról. A brit választások
végleges eredménye szerint a Konzervatív Párt 327 mandátumot szerzett a parlamentben,
legnagyobb ellenfele a Munkáspárt csak 230-at, a Skót Nemzeti Párt pedig 56 helyet nyert.

A német Felsőház, a Bundesrat elfogadta az autópályadíjról szóló törvényt. Eszerint 2016
januárjától 5, 10 vagy 15 euró értékű, rövidtávú útadót kell fizetni az autópályák és az
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országutak használatakor. Az útadó értéke a gépkocsi régiségétől, a motor űrtartalmától és
bizonyos környezetvédelmi feltételektől függ. A jogszabály nemcsak a külföldieket kötelezi a díj
kifizetésére, hanem a német autótulajdonosokat is. Azonban az ő esetükben a gépkocsiadóból
vonják majd le a megfelelő összeget.

Időjárás:

Estig országszerte változékony marad az idő. Erdélyben, a nyugati és a déli megyékben
helyenként záporokat, zivatarokat jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 18 és
26 fok között alakulnak. Holnap országszerte megnövekszik a felhőzet, Dobrudzsa kivételével
mindenhol esőre kell számítani. A nappali hőmérséklet csúcsértékei 18 és 24 között lesznek.
Bukarestben most változékony az idő és 23 fok van.
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