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Nem mindent hoz nyilvánosságra az igazságügyi minisztérium a SIPA archívumából

Titok marad az államtitok
Besúgó volt Mircea 
Kivu szociológus
Facebook-oldalán tette közzé 
csütörtökön Mircea Kivu szo-
ciológus, hogy 1989 előtt a hír-
hedt kommunista titkosrend-
őrség, a Szekuritáté besúgója 
volt. Kivu közölte: a 80-as évek 
közepén, azt követően, hogy az 
IPCT építő- és tervezőintézet 
városszociológiai csoportjának 
munkatársa lett, megkeres-
ték, és rábeszélték, hogy Mihai 
álnéven jelentéseket írjon az 
esetleges külső és belső fenye-
getésekről. Hozzátette: megfe-
nyegették, hogy elveszítheti az 
állását, de amúgy sem volt ere-
je ellenállni. Tettét egyszerűen 
gyávasággal magyarázza.

Jóváhagyott
Btk.-módosítás
Kedvezően véleményezte a 
Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács (CSM) csütörtö-
kön a büntető törvényköny-
vet és a büntető perrendtar-
tási törvénykönyvet módosító 
jogszabálytervezetet – közöl-
ték az Agerpres hírügynökség-
gel igazságügyi források. Az 
igazságügyi minisztérium által 
nyilvános vitára bocsátott ter-
vezet a hivatali visszaélés bűn-
cselekményének megállapítá-
sakor nem szab alsó határt az 
okozott kár értékének. A tárca 
honlapján közzétett tervezet 
azt írja elő, hogy 2-től 7 évig 
terjedő szabadságvesztéssel, 
valamint köztisztség betölté-
sétől való eltiltással bünteten-
dő az a köztisztviselő, aki fel-
adata ellátása közben mulasz-
tást követ el, vagy áthág egy 
törvényt, kormányrendeletet, 
illetve sürgősségi kormányren-
deletet, és ezzel megkárosít bi-
zonyos jogi vagy magánsze-
mélyeket.

Lázár: „provokáció” 
az EP-szavazat
A magyar Miniszterelnökséget 
vezető miniszter szerint az Eu-
rópai Parlament (EP) által szer-
dán elfogadott, Magyarország-
ra vonatkozó határozat „balol-
dali politikai provokáció, nem 
több és nem kevesebb”. Lázár 
János csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján kifejtette: elindul majd 
egy egyeztetési mechaniz-
mus, ebből Magyarország ki-
veszi a részét, válaszol minden 
megkeresésére. „A konstruktív 
párbeszédben érdekeltek va-
gyunk”, de lehetetlen dolgokat 
kérnek, amelyeket nem tudunk 
és nem akarunk megvalósítani, 
mert az ellentétes lenne a ma-
gyarok érdekeivel – mondta.

Szétosztanák
a menekülteket
Az Európai Parlament csütör-
tökön, strasbourgi plenáris ülé-
sén felszólította az uniós tag-
országokat, hogy tartsák ma-
gukat a 2015 szeptemberében 
hozott döntéshez, és ígéreteik-
nek megfelelően vegyenek át 
menedékkérőket Olaszország-
tól és Görögországtól. Az uni-
ós parlament sajtószolgála-
tának tájékoztatása szerint a 
képviselők arra szólították fel 
az Európai Bizottságot, fontolja 
meg, hogy kötelezettségszegé-
si eljárást indít azon tagálla-
mok ellen, amelyek nem tettek 
eleget a menekültek áthelyezé-
sére vonatkozó ígéreteiknek.

Ha államtitkokra bukkan-
nak az igazságügy-mi-
nisztérium alárendeltsé-

gében működő egykori titkos-
szolgálat, a Független Védelmi 
és Korrupcióellenes Szolgálat 
(SIPA) archívumában, azokat 
nem hozzák nyilvánosságra – je-
lentette ki csütörtökön Tudorel 
Toader, a tárca vezetője. „Ha ál-
lamtitkokra bukkanunk, azok-
nak a titkosságát én nem oldha-
tom fel. Ha a miniszter hatáskö-
rébe tartoznak, a miniszter old-
ja fel a titkosságukat, ha a kor-
mányéba, akkor kormányhatáro-
zat születik róluk” – szögezte le 
a miniszter. Toader azt is közöl-
te, egyelőre nem tudni, mikor ke-
rülhetnek nyilvánosságra az ar-
chívumban őrzött dossziék. Mint 
kifejtette, egyelőre azt sem tud-
ni, pontosan mit tartalmaznak, 
ezért az első lépés az, hogy tájé-

kozódik a kérdésben, majd ha ez 
megvan, akkor bizottságot hoz 
létre az ügy további kezelésére.

Megszólalt az ügyben Sorin 
Grindeanu miniszterelnök is, 
aki kiállt a dokumentumok tit-
kosságának feloldása mellett, 
hogy „leszámolhassunk végre a 
kimérákkal, amelyekkel egye-
sek küzdenek”. Klaus Johannis 
államfő úgy kommentálta az 
ügyet: a SIPA-archívumról úgy 
beszélnek, mintha „óriási állam-
titok” lenne, pedig nem az, ezért 
a miniszternek határozottan kell 
lépnie az ügyben. Hozzátette: 

amennyiben kiderül, hogy érték-
telen adatokról van szó, akár el is 
égethetik őket.

Mint arról beszámoltunk, 
Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter szerdán jelentette be, 
hogy feloldják a SIPA archívu-
mának titkosságát. Az archí-
vum titkosságának feloldása 
azt követően merült fel, hogy 
az Evenimentul Zilei című bu-
karesti napilap állítása szerint 
a szolgálat archívumának egy 
részét lemásolták, illetve ellop-
ták, és megtörténhet, hogy bí-
rák és ügyészek zsarolására 
használták őket. Ennek nyomán 
igazságügyi vezetők és politi-
kusok az állítólagos lopásokra 
vonatkozó minisztériumi jelen-
tés, illetve maga az archívum 
titkosságának feloldását szor-
galmazták.

Az Evenimentul Zilei cik-
ke szerint a SIPA archívumát – 
amelynek terjedelme 10 ezer és 
21 ezer dosszié között lehet, köz-
tük 3000 olyan, amely a bírákra 
vagy az ügyészekre vonatkozik – 
lemásolták, sőt egyes dokumen-
tumokat elloptak, illetve meg-
semmisítettek.

BALOGH LEVENTE

Donald Trump amerikai elnök ki-
jelentette szerdán, hogy a tava-
lyi elnökválasztás orosz befolyá-
solási kísérletének vizsgálatá-
ra kinevezett különleges ügyész 
gyors munkájára számít, és a 
vizsgálat eredménye szerinte őt 
igazolja majd. Az elnök közle-
ményben szögezte le: a vizsgálat 
azt igazolja majd, hogy „nem volt 
összejátszás” választási kam-
pányának munkatársai és orosz 
tisztségviselők között. „Sokszor 
kifejtettem már, hogy egy alapos 
vizsgálat megerősíti majd, amit 
már úgyis tudunk, hogy nem volt 
összejátszás a kampányom és 
külföldi személyek között” – ol-
vasható az elnöki megnyilatko-

zásban. A közleményt Donald 
Trump azt követően adta ki, hogy 
az igazságügyi minisztérium be-
jelentette: különleges ügyészt ne-
vez ki annak a szövetségi vizs-
gálatnak a felügyeletére, amely 
Oroszországnak a 2016-os ame-
rikai választási folyamatba tör-
ténő esetleges beavatkozását hi-
vatott feltárni, beleértve a Donald 
Trump kampányának munkatár-
sai és orosz tisztségviselők kö-
zötti esetleges összejátszást is.

A kétpárti egyetértéssel kine-
vezett 72 éves Robert Mueller a 
Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 
korábbi igazgatója. 2001 nyarán 
George W. Bush elnök nevezte ki 
őt, és egy héttel az Egyesült Ál-

lamok elleni 2001. szeptember 
11-i terrortámadások előtt lépett 
hivatalba. 2013-ig irányította 
az FBI munkáját. Edgar Hoover 
óta ő volt a Szövetségi Nyomo-
zó Iroda élén leghosszabb ide-
ig álló vezető. Mostani kinevezé-
sét mind republikánus, mind de-
mokrata párti politikusok meg-
elégedéssel fogadták. A Fehér 
Házat csak a kinevezés előtt egy 
órával értesítette az igazságügyi 
minisztérium. Trump csütörtö-
kön már a történelem „legna-
gyobb egyéni boszorkányüldö-
zésének” nevezte az ügyész ki-
nevezését.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Harminchárom európai parla-
menti (EP) képviselő levélben 
kéri a romániai pártok elnökeit, 
hogy a parlament ne támogassa a 
család meghatározását érintő al-
kotmánymódosításról szóló nép-
szavazás kiírását. Mint ismere-
tes, a Koalíció a családért elneve-
zésű, az ortodox egyházhoz kö-
zel álló szervezet hárommillió 
aláírást gyűjtött össze annak ér-
dekében, hogy az alkotmányban 
rögzítsék: család csakis egy fér-
fi és egy nő házassága nyomán 
jöhet létre. Ezzel egyértelműen 
a homoszexuálisok házasságkö-
tésének alkotmányos tiltását kí-
vánják elérni.

A 33 – zömmel baloldali vagy 
liberális – EP-képviselő által alá-
írt levél szerzői ugyanakkor rá-
mutatnak: a módosítás korlátoz-
ná a család meghatározását, és 
diszkriminációra ösztönözhet 
az olyan családokkal szemben, 
amelyek nem felelnek meg a nép-
szavazás kezdeményezői által 

képviselt felfogásnak. „Ha anél-
kül hagynák jóvá a népszavazást, 
hogy alternatív jogi elismerésben 
részesítenék a nem házasságban 
élő párokat, folyamatosan meg-
sértenék az azonos nemű párok 
emberi jogait, de azokét a gyere-
kekét is, akik olyan családban él-
nek, amelyben a felek nem háza-
sok, vagy akik egyszülős család-
ban élnek. Ez a vita valódi embe-
rekről és családokról szól, ame-
lyeket kizárnak bizonyos alapjo-
gokból, ami súlyos következmé-
nyekkel jár. Ezeket az embereket 
hivatalos állami elismerés nélkül 
megfosztják a családi otthon vé-
delméhez való jogtól, és nem gon-
dozhatják partnerük gyermekét 
olyankor, amikor ez a leginkább 
szükséges lenne, például annak 
halála után. Megtagadhatják tő-
lük, hogy meglátogassák a part-
nerüket a kórházban, nem örö-
kölhetnek, és nem férnek hozzá 
bizonyos alapvető szociális jo-
gokhoz” – áll a levélben.

A dokumentumot a Zöl-
dek/Európai Szabad Szövet-
ség, az Európai Egyesült Balol-
dal/Északi Zöldek, a Szocialis-
ták és Demokraták Progresszív 
Szövetsége, az Európai Konzer-
vatívok és Reformpártiak Szö-
vetsége, a Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége képvise-
lői látták el kézjegyükkel, de 
aláírta a konzervatív néppárt 
egyik honatyája is.

Mint ismeretes, a képvise-
lőház nemrég nagy többséggel 
hagyta jóvá a család alkotmá-
nyos fogalmának megváltozta-
tása érdekében indított állam-
polgári kezdeményezést. A ho-
moszexuálisok házasságát tiltó 
tervezetről ezt követően a sze-
nátusnak is tárgyalnia és sza-
vaznia kell, s mivel az alkot-
mánymódosítást a polgároknak 
is szentesíteniük kell, népszava-
zást írnak ki a témában.

B. L.

Washington: vizsgálják az orosz befolyást

EP-képviselők a romániai népszavazás ellen

Árnyalta csütörtökön egy nappal korábbi kije-

lentését Tudorel Toader igazságügy-miniszter, 

és kijelentette: a tárca egykori titkosszolgálatá-

nak archívumában található esetleges államtit-

kokat nem hozzák nyilvánosságra.

Mi legyen? Johannis óvatos, Grindeanu nyilvánossá tenné az adatokat

Kormány: nem kell 
határérték
Átiratban kérte a kormány 
az alkotmánybíróságot, hogy 
annak megalapozatlansága 
miatt vesse el a Liviu Dragnea 
szociáldemokrata (PSD) 
pártelnök hivatali vissza-
éléssel vádolt volt felesége, 
Bombonică Prodana által a 
böntető törvénykönyv hivatali 
visszaélésre vonatkozó cikke-
lye ellen emelt alkotmányos-
sági kifogást.
Dragneát hivatali visszaélés-
sel vádolják, mivel a gya-
nú szerint Dragnea még a 
Teleorman megyei közgyű-
lés elnökeként arra utasítot-
ta a megyei szociális igazga-
tóság élén álló exnejét, hogy 
a megyei PSD-szervezet há-
rom munkatársát fiktív ál-
lásban alkalmazza. Prodana 
ügyvédei azért emeltek alkot-
mányossági kifogást, mert a 
Btk. nem állapít meg minimá-
lis kárösszeget, amely alatt a 
hivatali visszaélés nem minő-
sülne bűncselekménynek.
A PSD-s Sorin Grindeanu ál-
tal irányított kormány ez-
zel gyakorlatilag keresztbe 
tett a PSD elnökének, akinek 
a szabadsága forog kockán 
az ügy miatt. Tavaly ugyan-
is, mint ismeretes, jogerősen 
két év felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélték a Traian 
Băsescu akkori államfő me-
nesztéséről szóló 2012-es 
népszavazáson a Băsescu-
ellenes erők kampányfőnö-
keként elkövetett választá-
si csalások miatt. Ha azonban 
most újabb jogerős elmarasz-
taló ítélet születik ellene, az 
eredetileg felfüggesztettről 
szóló első ítélet is letöltendő-
vé válik.

B. L.
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