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Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a képviselőház szociáldemokrata elnökét

Új bűnvádi eljárás Dragnea ellen

Gyanúsítottként idézte be 
tegnap Liviu Dragneát, 
a képviselőház és a kor-

mány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökét az 
Országos Korrupcióellenes Ügy-
osztály (DNA). Az ügy, amely-
ben meggyanúsították, még arra 
az időszakra nyúlik vissza, ami-
kor ő állt a Teleorman megyei ön-
kormányzat élén, és a Tel Drum 
nevű, korábban az önkormány-
zat tulajdonába tartozó cég pri-
vatizálásához és a céggel össze-
függésbe hozható törvénytelen-
ségekhez kapcsolódik. Dragneát 
hivatali visszaéléssel, bűnszö-
vetkezet létrehozásával és uni-
ós alapokkal való visszaéléssel 
gyanúsítják.

A PSD elnökét egyébként 
mintegy három tucatnyi támo-
gatója tapssal fogadta, amikor 
reggel megérkezett a DNA szék-
háza elé. A támogatók között 
több PSD-s vezető – így Paul 
Stănescu miniszterelnök-he-
lyettes, Marian Neacşu pártfő-
titkár és Claudiu Manda képvi-
selő – is ott volt. Dragnea mint-
egy 40 percet töltött az DNA-n, 
és sem érkezésekor, sem távo-
záskor nem nyilatkozott. A nap 
folyamán korábban szintén be-
idézték Marian Fişcuci üzletem-
bert is, aki Dragnea gimnáziumi 
osztálytársa és a Tel Drum el-
ső tulajdonosa volt. A több mint 
másfél évtizeddel korábbi ese-
ményekkel foglalkozó nyomo-
zás tavaly kezdődött, mégpedig 
az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) által jelzett, uniós támo-
gatások felhasználásával kap-
csolatos törvénytelenségek fel-
derítése érdekében. A DNA köz-
leménye szerint Liviu Dragnea 
a megyei önkormányzat elnö-
keként a mai napig is működő 
bűnszövetkezetet hozott létre, 
amelynek hivatalnokok és üz-
letemberek egyaránt a tagjai. 
A 2001-ben létrehozott bűnszö-
vetkezet célja romániai és eu-
rópai finanszírozású projektek-
hez kapcsolódó összegek csalás 
útján történő megszerzése. Az 

összegeket elsikkasztotta vagy 
pártját finanszírozta belőlük. 
Ennek érdekében hivatali visz-
szaélést követtek el, uniós forrá-
sokat sikkasztottak, adót csal-
tak, pénzt mostak, és bizalmas 
információkkal éltek vissza. A 
DNA szerint az ügylet azzal kez-
dődött, hogy a Teleorman me-

gyei önkormányzat tulajdoná-
ban levő Tel Drum céget privati-
zálták, és ezáltal – strómanokon 
keresztül – Dragnea irányítása 
alá került. A korrupcióellenes 
ügyészek szerint ennek nyomán 
Dragnea, illetve családtagjai tör-
vénytelenül jutottak különböző 
javakhoz és szolgáltatásokhoz. 
A DNA által most összeállított 
vádiratban foglaltakról először 

a Rise Project oknyomozó por-
tál írt még az év elején, eszerint 
Dragnea törvénytelen körülmé-
nyek között szerezte meg az ál-
lamtól a Tel Drum útépítő céget, 
amelyet a háttérből azt követően 
is irányított, hogy a Teleorman 
megyei közgyűlés elnöke lett. A 
Rise Project a belügyminisztéri-
um titkosszolgálatának (DGIPI) 
egy állítólag 2011-ben készült je-
lentésére hivatkozva arról írt, 
hogy a Teleorman megyei köz-
gyűlés elnökeként bűnszerve-
zetet hozott volna létre, és a Tel 

Drum – amelynek valódi tulajdo-
nosa ő volt – törvénytelenül jutott 
európai uniós pályázati pénzek-
hez, illetve nyerte meg a megyei 
önkormányzat által útjavításra 
és hóeltakarításra kiírt pályá-
zatokat.

Dragnea tegnap határozot-
tan visszautasította a vádakat, 
a DNA által megfogalmazotta-
kat valótlanságnak nevezte, és 

leszögezte: semmilyen kapcso-
latban nem áll a céggel. Kijelen-
tette: nem gondolt a lemondásra. 
A vádakat „erőszakos támadás-
nak” minősítette, amelynek cél-
ja a PSD fölötti irányítás átvétele.

Dragneának nem ez az el-
ső korrupciós ügye. Tavaly jog-
erősen két év felfüggesztett sza-
badságvesztésre ítélték a Traian 
Băsescu akkori államfő menesz-
téséről szóló 2012-es népszava-
záson elkövetett választási csa-
lás miatt, de hivatali visszaélé-
si ügy miatt is eljárás zajlik elle-

ne PSD-s pártalkalmazottak fik-
tív foglalkoztatása kapcsán egy, a 
megyei közgyűlésnek alárendelt 
intézménynél. Ez szintén még ar-
ra az időszakra vonatkozik, ami-
kor a Teleorman megyei önkor-
mányzat elnöke volt.

Az ellenzéki Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) tegnap Dragnea le-
mondását követelte a képviselő-
ház éléről, a PSD-vel koalícióban 
kormányzó ALDE és a szenátus 
elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu 
azonban az ártatlanság vélelmé-
re hivatkozva Dragnea pártjá-
ra állt, illetve emlékeztetett: az 
utóbbi időben számos olyan ese-
mény történt, amelynek célja a 
koalíció, a parlamenti többség és 
a kormány megdöntése volt. 

BALOGH LEVENTE

Elvetette a szenátus
március 15-ét
Elutasította tegnap a szená-
tus azt az RMDSZ-es törvény-
tervezetet, amely értelmében 
március 15-ét a magyar közös-
ség hivatalos ünnepévé nyil-
vánítanák Romániában. A fel-
sőház 82 nem és 8 igen szava-
zattal, 11 tartózkodás mellett 
vetette el az indítványt.
A kezdeményezők nevében 
Cseke Attila, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezetője arra hív-
ta fel kollégái figyelmét, hogy 
március 15. a magyar nem-
zet legnagyobb ünnepe. Emlé-
keztetett: az elmúlt 27 évben 
az államfők és miniszterelnö-
kök üdvözölték a magyar kö-
zösséget az ünnep alkalmá-
ból, és számos román politi-
kus is részt vett az ünnepsége-
ken, majd számos román poli-
tikusi üdvözletből idézett. Ezt 
követően leszögezte: az ün-
nep nem a románok ellen irá-
nyul. Akárcsak a tervezet ok-
tóber közepi vitáján, ezúttal is 
Traian Băsescu volt államfő, a 
Népi Mozgalom Párt (PMP) el-
nöke szólalt fel a tervezet ellen, 
amelyet a románok megalázá-
saként jellemzett, mondván: 
az RMDSZ úgy szeretné nem-
zeti ünneppé tenni március 15-
ét, hogy közben nem tartja ün-
nepnapnak december elsejét, 
a románok nemzeti ünnepét.
A tervezetet délelőtt a szená-
tus emberi jogi, egyházi és ki-
sebbségügyi bizottsága is el-
utasította. A román többség 
arra hivatkozott, hogy már el-
fogadtak egy olyan javasla-
tot, amelynek értelmében de-
cember 18-át az összes nem-
zeti kisebbség ünnepévé nyil-
vánítják. Gabriel Botnariu, az 
RMDSZ-szel parlamenti tá-
mogatási megállapodást kö-
tő PSD szenátora szerint nem 
indokolt, hogy külön ünnepük 
legyen a tatároknak, a romák-
nak vagy a magyaroknak, ha 
már létezik ez az ünnepnap. 
Múlt héten a közigazgatási bi-
zottság is elutasította a terve-
zetet. A javaslatról a képviselő-
ház mondja ki a végső szót.

Pusztító földrengés 
Irakban és Iránban
Legkevesebb 330-an haltak 
meg a Irán és Irak határvidé-
két sújtó vasárnapi földren-
gésben – jelentették hét-
fő reggel hírügynökségek. Az 
Irán és Irak határvidékén va-
sárnap éjszaka bekövetke-
zett, 7,3-es erősségű földren-
gés sérültjeinek száma meg-
közelíti a 4500-at – közölték 
a hatóságok. A földrengés 
Iránban jóval több áldozatot 
követelt, mint Irakban.

Évfordulós 
emlékezés
Emmanuel Macron francia 
államfő elődjével François 
Hollande-dal együtt vett részt 
tegnap a 2015. november 
13-ai, 130 áldozatot követe-
lő párizsi merényletek máso-
dik évfordulójának hivatalos 
megemlékezésein Párizsban 
és a fővároshoz közeli Saint-
Denis-ben a Stade de France 
nemzeti stadionnál. Az egy-
szerű és rövid megemlékezé-
seken nem hangzottak el be-
szédek, csak az áldozatok ne-
veit olvasták fel a koszorúzá-
sokat követően.

Ismét gyanúsítottként idézte be Liviu Dragneát, a 

PSD elnökét a korrupcióellenes ügyészség. Ezúttal hi-

vatali, illetve uniós forrásokkal való visszaélés a gyanú.

Szélsőségesek Bereg szászon Ismét ezrek tüntettek
Ukrán nacionalisták masíroztak 
Beregszász utcáin – számolt be 
az M1 hírcsatorna. A nagyjából 
százfős csoport vasárnap egye-
bek mellett azt skandálta, hogy 
ukrán földön vannak, és azt kö-
vetelték, hogy Budapestről senki 
ne szóljon bele az ukrán nyelv-
politikába. A szónokok felhá-
borítónak és veszélyesnek tar-
tották a kétnyelvű magyar–uk-
rán feliratok jelenlétét, és azt is 
tarthatatlannak nevezték, hogy 
a magyar zászló ki van helyez-
ve az ukrán mellé. A városházá-
ról le is szedték a magyar lobo-
gót. A nacionalisták a menetelés 
közben füst- és hanggránátokat 
is dobáltak Beregszász utcáin. A 
rendőrség megpróbálta kiemel-
ni a tömegből a rendbontókat, 
emiatt össze is csaptak a kar-

hatalmiak a szélsőségesekkel. 
Szijjártó Péter magyar külügy-
miniszter tegnap Brüsszelben 
leszögezte: Magyarország el-
várja Ukrajnától, tartsa féken az 
olyan nacionalista csoportokat, 
mint amelyeknek tagjai a hét-
végén letépték a magyar zász-
lót a beregszászi polgármeste-
ri hivatalról. Az európai uniós 
tagországok külügyminiszte-
ri tanácskozásának szüneté-
ben tartott sajtótájékoztatóján 
a külgazdasági és külügymi-
niszter elmondta, hogy az ügy-
gyel kapcsolatban bekérették 
Ukrajna budapesti nagykövet-
ét. Hennagyij Moszkal kárpát-
aljai kormányzó közölte: a Kár-
pátalja megyei állami közigaz-
gatási hivatal felháborítónak 
tartja a tüntetők viselkedését. 

Újra ezrek tiltakoztak Buka-
restben és több nagyvárosban 
vasárnap este az adóügyi és 
igazságügyi törvények módosí-
tása ellen. Bukarestben mint-
egy 1000 személy indult el a 
Victoriei-térről a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) Kiseleff úti szék-
helye felé. A csendőrség meg-
próbálta egy sávra terelni a fel-
vonulókat, azonban a tüntetők 
elfoglalták az egész utat. Egy 
férfit később megbírságoltak, 
mert vécépapírt dobott a kor-
mánypárt székháza felé, két 
másikat pedig igazoltatásra elő-
állítottak. Körülbelül 1000 sze-
mély tiltakozott Kolozsvár fő-
terén is. A tüntetők kormány-
ellenes szlogeneket skandál-
tak, feliratokat tartottak a ma-
gasba, és a román zászlót len-

gették. Miután egy órán keresz-
tül a főtéren tüntettek, az embe-
rek elindultak a prefektúra épü-
lete felé.

Temesváron körülbelül 2000 
személy vonult utcára a kor-
mány, az igazságügyi törvények 
és adóügyi módosítások ellen til-
takozni. Brassóban a prefektúra 
épülete előtt 800 ember fejezte 
ki nemtetszését a kormány és 
a PSD által meghozott intézke-
désekkel kapcsolatban. A tün-
tetők a Tanács tér fele indul-
tak. Tiltakozó megmozdulások 
voltak még Marosvásárhelyen, 
Galacon, Ploieşti-en, Beszter-
cén, Iaşi-ban, Tulceán, Nagybá-
nyán, Alexandrián és Gyulafe-
hérváron.

B. L.

Nagy hal a DNA hálójában. A horgászszenvedélyéről híres Dragnea visszatérő vendég az ügyészségen

Amerikai nagyköveti vizit a házelnöknél

Parlamenti irodájában fogadta Liviu Dragnea Hans Klemmet, az 
Egyesült Államok bukaresti nagykövetét közvetlenül azt követően, 
hogy a DNA-nál járt. A mintegy húszperces találkozó témája a buka-
resti holokausztmúzeum megépítése volt, a megbeszélésen részt 
vett Radu Ionaid, a washingtoni holokausztmúzeum archívumának 
vezetője is. A találkozó időpontját hivatalos források szerint már tíz 
nappal korábban egyeztették.




