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Klaus Johannis államfő 

hivatala szerint nincs 

„párhuzamos állam”, 

Liviu Dragnea képvise-

lőházi elnök szerint vi-

szont „elővették a ne-

hézfegyverzetet” an-

nak érdekében, hogy 

egy „szófogadó” csa-

pat kerüljön a Szoci-

áldemokrata Párt élé-

re. Áll a bál a belpoliti-

kában. 

Nem létezik párhuzamos 
állam, ezt azok állítják, 
akiknek gondjuk van az 

igazságszolgáltatással, nyilat-
kozta keddi sajtótájékoztatóján 
Mădălina Dobrovolschi elnöki 
szóvivő, aki hangsúlyozta, hogy 
egy egészséges jogállamnak a 
társadalom a haszonélvezője. 
„Klaus Johannis államelnök egy 
független és erős igazságszol-
gáltatást szeretne, egy erős és 
független igazságügy haszonél-
vezője a társadalom. (...) Romá-
niában nem létezik egy párhu-
zamos állam, ez azoknak a ta-
lálmánya, akiknek problémájuk 
van az igazságszolgáltatással. 
(...) Egy egészséges jogállam és 
független igazságszolgáltatás 
haszonélvezője nem lehet más, 
mint a társadalom” — idézte az 
Agerpres Dobrovolschit.

Eljárás mindenki ellen?

Liviu Dragnea azt nyilatkoz-
ta, hogy szerinte nincs olyan 
személy a Szociáldemokra-

ta Pártban (PSD), aki ellen ne 
folyna eljárás, ez pedig Klaus 
Johannis államelnök politikai 
érdekeit szolgálja. „Elővették a 
nehézfegyverzetet”, miután a 
népszavazásos ügy nem érte el 
célját, mégpedig azt, hogy egy 
„szófogadó” csapat kerüljön a 
PSD vezetésére a helyhatósági 
és parlamenti választások ide-
jére, vélekedett a PSD elnöke 
a DNA újabb bűnvádi eljárásá-
ról. „Ez a bűnvádi eljárás nem 
egy vicc, világos, hogy súlyos 
dolog. (...) Emlékezzünk vissza, 
mi történt 2016-ban, amikor el-
ítéltek a népszavazás ügyében, 
amikor én feltétlenül meg kel-

lett volna törjek, és valószínű-
leg volt előkészítve egy csapat, 
amely átvegye a párt vezetését, 
és a választási évben legyenek 
szófogadók. Együtt döntöttünk 
a párton belül, és mentünk elő-
re — nagy nyereséget könyvel-
tünk el a helyhatósági válasz-
tásokon és elsöprő győzelmet 
a parlamenti választásokon” — 
nyilatkozta Dragnea hétfő este a 
Romania TV műsorában.

Megijedtek a programtól 

A PSD elnöke úgy véli, sokan 
megijedtek a kormányprog-
ramjuktól, amelyet nagyon jól 

összeállítottak, és nehezen ki-
vitelezhető, egy olyan prog-
ram, amely nem hagy manő-
verezési teret azoknak a pár-
toknak, amelyek a 2019-es ál-
lamelnöki választásokon Klaus 
Johannis államfőt támogatnák. 
Dragnea szerint tavasszal vet-
ték elő a nehézfegyverzetet, és 
elkezdtek beszélni Brazíliáról, 
a Belináról, a TelDrumról, hogy 
a közvéleményt arra hangol-
ják, hogy egy újabb eljárásnak 
kell indulnia ellene, amely által 
ő megtörhet. Dragnea szerint 
„egy megtörés” félelmet kelte-
ne a parlamenti frakciók köré-
ben, ahol nagyon megkérdője-

lezhető, hogy megvan még az 
az elhatározottság, hogy végig-
vigyék mindazt, amit elkezd-
tek, de ez a kormány szintjén 
is igaz. Liviu Dragnea alsóhá-
zi elnök ellen bűnözői csoport 
létrehozása, hivatali vissza-
élés és csalás gyanújával indult 
bűnvádi eljárás — jelentette 
be hétfőn a DNA. A vádhatóság 
szerint a bűncselekményeket 
Liviu Dragnea Teleorman me-
gyei tanácselnöki minőségé-
ben követte volna el a TelDrum 
ügyben. 

Johannis hivatala független és erős igazságszolgáltatásról beszél, Dragnea nehézfegyverzetet emleget

Kiújult vita a „párhuzamos államról”

Egyre nagyobb a DNA hatalma. Lecsap a korruptakra vagy politikai célokat szolgál?

ILLUSZTRÁCIÓ

Románia gazdasági növekedése a legmagasabb az Európai Unióban
Az Európai Unióban a má-

sodik negyedévhez képest leg-
erősebb mértékben, 2,6 szá-
zalékkal Románia gazdasága 
nőtt, majd Lettország követ-
kezik, 1,5 százalékkal, Len-
gyelország és Finnország pe-
dig egyaránt 1,1 százalék-
kal. Éves összehasonlításban 
is Románia a listavezető, az 
Eurostat adatai szerint sze-
zonális kiigazítással számol-
va 8,6 százalékkal bővült a 
GDP. Csehország és Lengyel-
ország a második helyezett, 
egyaránt 5,0-5,0 százalékos 
növekedéssel, majd Bulgária 

és Ciprus következik 3,8 szá-
zalékkal. Magyarország ese-
tében negyedéves szinten 0,8 
százalékos, éves összehason-
lításban pedig 3,8 százalékos 
GDP-növekedést adott meg az 
Eurostat.

A  harmadik  negyedév-
ben 0,6 százalékkal nőtt az 
euróövezet és az Európai Unió 
bruttó hazai terméke (GDP) az 
előző negyedévhez képest - 
idézte az MTI az Európai Unió 
statisztikai hivatalát.  A máso-
dik becslést tartalmazó ada-
tok szerint szezonális kiigazí-
tással számolva éves bázison 

mindkét régióban 2,5 százalék 
volt a GDP-növekedés a har-
madik negyedévben. 

A számok megegyeznek a 
két hete közölt előzetes ada-
tokkal, és összhangban áll-
nak az elemzői várakozások-
kal. A második negyedévben 
az euróövezetben és az EU-
ban is 0,7 százalékos volt a ne-
gyedéves GDP-növekedés, míg 
az évesített GDP-növekedés az 
euróövezetben 2,3 százalék, 
az EU-ban pedig 2,4 százalék 
volt. Összehasonlításképpen: 
az Egyesült Államok gazdasá-
ga negyedéves összevetésben 
0,7 százalékkal, éves szinten 
pedig 2,3 százalékkal nőtt jú-
lius-szeptemberben, a máso-
dik negyedévben mért 0,8 szá-
zalékos, illetve 2,2 százalékos 
bővülés után. Az Eurostat or-
szágokra bontott statisztiká-
jából nyolc ország - Észtor-
szág, Görögország, Írország, 
Luxemburg, Málta, Olaszor-
szág, Svédország és Szlovénia 
- harmadik negyedéves adata 
hiányzik.

Leginkább a fogyasztás mozgatja a román gazdaságot

Közel kilenc százalékos GDP-bővülés

A román bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben 8,8 
százalékkal bővült a tavalyi harmadik negyedévhez képest, az elő-
ző három hónaphoz viszonyítva pedig 2,6 százalékkal nőtt közöl-
te kedden az MTI által idézett országos statisztikai intézet. Az el-
ső kilenc hónapban a román gazdaság 7 százalékkal nőtt a tavalyi 
év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban a szezoná-
lis és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés 6,9 szá-
zalékos volt. 

Kövesi levélben 
válaszolt
Levélben értesítette Laura 
Codruţa Kövesi a 2009-es ál-
lamfőválasztást kivizsgáló 
parlamenti bizottságot, hogy 
nincsenek információi a tes-
tület által vizsgált esemé-
nyek körülményeiről. „A no-
vember 13-i átiratukkal kap-
csolatban ismét hangot adok 
meggyőződésemnek, misze-
rint a 2009-es államfőválasz-
tást kivizsgáló képviselőházi 
és szenátusi bizottság tevé-
kenysége tényszerű körülmé-
nyek, releváns társadalmi je-
lenségek elemzéséből és tisz-
tázásából áll, amelyek olyan 
tények iránti közérdeklődés 
miatt fontosak, amelyeknek 
társadalmi, jogi és politikai 
visszhangjai lehetnek. Ilyen 
értelemben közlöm önök-
kel, hogy nincs a birtokom-
ban olyan információ vagy 
dokumentum, amely a parla-
menti bizottság által vizsgált 
események okai és körülmé-
nyei tisztázására szolgálna’ 
— idézte az Agerpres Kövesi 
levelét. A 2009-es államfő-
választást kivizsgáló parla-
menti bizottság tagjai hétfőn 
döntöttek úgy, hogy ismét ki-
hallgatásra hívják a DNA ve-
zetőjét. 




