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Mihai Tudose miniszterelnök szerint le kell mondania a belügyi tárca vezetőjének

Hazugságon fogott miniszter

Hazugsággal vádolja Mihai 
Tudose miniszterelnök 
Carmen Dan belügymi-

nisztert, ezért a kormányból va-
ló távozását szorgalmazza az 
országos rendőrfőkapitány me-
nesztése körül kialakult helyzet 
miatt. Tudose szerdán este be-
szélt erről az Antena 3 hírcsator-
nának nyilatkozva. A miniszter-
elnök leszögezte: a miniszter ha-
zudott neki, így már nem tud a to-
vábbiakban együtt dolgozni vele.

Mint arról beszámoltunk, Car-
men Dan a Bukarestben garáz-
dálkodó és a hétvégén kollégái-
nak kezére kerülő pedofil rend-
őr ügye miatt menesztette volna 
Bogdan Despescu országos rend-
őrfőkapitányt. Azonban Tudose 
kormányfő ebbe nem egyezett 
bele, ehelyett további tájékozta-
tást kért Despescutól, sőt meg is 
dicsérte a főkapitányt, amiért a 
pedofil kollégát sikerült két nap 
alatt kézre keríteni.

Tudose szerint Carmen Dan 
hazudott neki Despescu kijelölt 
utódjáról. Nyilvánosságra került 
ugyanis, hogy a Dan által kije-
lölt Cătălin Ioniţă nem akarja át-
venni a rendőrség irányítását. 
Tudose elmondta, megkérdezte 
Carmen Dantól, hogy ez igaz-e, 
a miniszter pedig azt válaszolta: 
nem. Ő viszont ezek után felhív-
ta  Ioniţát, aki megerősítette: nem 

kíván főkapitány lenni. „Ha egy 
miniszter megengedi magának, 
hogy hazudjon nekem, akkor már 
nincs ahogy együtt dolgozzunk. 
Ő erre közölte, hajlandó hétfőtől 
lemondani, én pedig azt mond-
tam: ha lemond, én elfogadom. 
Ha engedik, le fog mondani” – fo-
galmazott Tudose. Ezzel minden 
bizonnyal Carmen Dan „mento-
rára”, Liviu Dragneára, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) elnöké-
re utalt. Carmen Dan meneszté-
se ugyanis minden valószínűség 
szerint újabb állomása a Tudose 
és Liviu Dragnea között kiala-

kult konfliktusnak. Dan ugyanis 
Dragnea egyik legközelebbi em-
bere, Tudose pedig úgy kíván-
ja átalakítani a kormányt, hogy 
lehetőség szerint megszabadul-
jon Dragnea embereitől. Carmen 
Dan közölte: „hamarosan” reagál 
Tudose szavaira.

Kisebb kormány kell

A miniszterelnök egyébként azt 
is határozottan megerősítette, 
hogy csökkenteni kívánja kormá-
nya minisztériumainak a szá-
mát. A kormányfő leszögezte: ha 

ez nem valósulhat meg, távozik. 
Tudose a bürokrácia csökken-
tésével indokolta tervét. „Haté-
konyabbá kívánjuk tenni a kor-
mányzást. Azt szeretnénk, hogy 
a strukturális deficit, az állam 
működésére szükséges költ-
ségek csökkenjenek. Ebben az 
esetben pedig a 24 minisztérium 
túl sok. Kevesebbre van szük-
ség. Szerintem a számuknak 
egyessel kell kezdődnie. Akár 
19 is jó, csak egyessel kezdőd-
jék. Emellett vidéken számos 
olyan intézmény jött létre, amely 
ugyanazon minisztériumhoz 
tartozik. Szeretném ismét ösz-
szevonni őket” – szögezte le a 
kormányfő szerda este.

Tudose nem akar pártelnök lenni

A Dragnea és közötte kialakult 
feszültség kapcsán azt mondta: 
a viszony „intézményes” kette-
jük között. „Nem vagyok valaki-
nek a miniszterelnöke. Románi-
áé és a PSD-é vagyok, a PSD kül-
dött” – hangoztatta. Leszögezte: 
nem kívánja átvenni Dragneától 
a párt vezetését. Megjegyezte 
ugyanakkor: igazat ad azon párt-
társainak, akik arra panaszkod-
tak, hogy egyes dolgok nem mű-
ködnek a pártban.

A miniszterelnök azt is hatá-
rozottan cáfolta, hogy kapcso-
latban állna a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) vezetőivel, a SRI-
vel fennálló kapcsolatát is „szigo-
rúan intézményesnek” nevezte.

BALOGH LEVENTE

Kedvező döntés
a meleg párnak
A „házastárs” fogalma az uni-
ós állampolgárok és család-
tagjaik szabad tartózkodás-
hoz való joga vonatkozásá-
ban érvényes az azonos ne-
mű házastársakra is – ismer-
tette az uniós főtanácsnok in-
dítványát az Európai Unió lu-
xembourgi székhelyű bíró-
sága csütörtökön. Melchior 
Wathelet főtanácsnok sze-
rint noha a tagállamok sza-
badságot élveznek a tekin-
tetben, hogy engedélyezik-e, 
vagy sem az azonos neműek 
közötti házasságkötést, nem 
akadályozhatják az uniós pol-
gárok szabad tartózkodáshoz 
való jogának gyakorlását az-
zal, hogy az Európai Unión kí-
vüli országból származó, azo-
nos nemű házastársától meg-
tagadják a területükön való 
állandó tartózkodás jogát.
Az ügy előzménye, hogy egy 
azonos nemű, román–amerikai 
pár az ahhoz szükséges doku-
mentumok kibocsátását kér-
te a román hatóságoktól, hogy 
az amerikai fél házastársával 
együtt Romániában munkát 
vállalhasson, illetve ott állan-
dó jelleggel tartózkodhassék. A 
román hatóságok azonban el-
utasították a tartózkodási jog 
megadása iránti kérelmet, a 
többi között azzal az indokkal, 
hogy az amerikai Romániában 
nem minősülhet uniós állam-
polgár házastársának, mivel e 
tagállam nem ismeri el az azo-
nos nemű személyek között 
kötött házasságot.

Román–ukrán 
külügyi találkozó
A konkrét megoldások azono-
sításáig Románia napirenden 
tartja a kétoldalú kapcsolatok-
ban az ukrajnai oktatási tör-
vény kérdését – jelentette ki 
Teodor Meleșcanu román kül-
ügyminiszter csütörtökön, mi-
után az ukrajnai Csernyivciben 
találkozott Pavlo Klimkinnel, az 
ukrán diplomácia vezetőjével.  
A bukaresti külügy rámutat: a 
román fél tartós megoldást vár, 
amely tiszteletben tarja az Uk-
rajnában élő románok jogát az 
anyanyelvű oktatáshoz minden 
szinten, ehhez pedig kész meg-
osztani Kijevvel a kisebbségi 
oktatás terén felhalmozott ta-
pasztalatát.

Hivatalos nyelv az 
albán Macedóniában
A macedón mellett az albán is 
hivatalos nyelvvé vált Macedó-
niában, a szkopjei parlament 
ugyanis csütörtökön fogad-
ta el az erről szóló törvényt. 
A Vesti.mk macedón hírportál 
beszámolója szerint a legna-
gyobb ellenzéki párt, a jobb-
oldali Belső Macedón Forra-
dalmi Szervezet – Macedón 
Nemzeti Egység Demokrati-
kus Pártja (VMRO–DPMNE) 
bojkottálta a voksolást, a 120 
tagú képviselőház 69 tag-
ja azonban igennel szavazott 
a törvényre. A VMRO–DPMNE 
képviselői azért maradtak tá-
vol, mert szerintük a törvény 
alkotmányellenes és diszkri-
minatív a macedón nyelvvel 
szemben. A törvényt egyéb-
ként maga Gjorge Ivanov ál-
lamfő is ellenzi, így aláírása 
előtt akár vissza is küldheti a 
parlamentnek újratárgyalásra.

Mihai Tudose miniszterelnök 
szerint nem kell túl nagy jelentő-
séget tulajdonítani annak, hogy 
az RMDSZ, a Magyar Polgári 
Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) közös állásfog-
lalást írt alá az erdélyi magyar 
autonómiaelképzelések össze-
hangolásáról. A miniszterelnök 
szerdán késő este a Realitatea 
hírtelevíziónak kijelentette: a 
magyar pártok felvetését nem 
szabad figyelmen kívül hagy-
ni, alábecsülni sem kell, de túl-
ságosan nagy jelentőséget sem 
kell tulajdonítani neki. „Az a vé-
leményem, hogy ez csak az idei 
évre vonatkozik. Egy zászlókitű-
zési kísérlet, hogy mi rájuk ves-
sük magunkat, hogy nekik az-
tán legyen okuk ránk vetni ma-
gukat. Így pedig a centenárium 
éve (Erdély és Románia egyesü-
lése centenáriumának az éve) a 
mosogatólé szomszédok közöt-
ti egymásra loccsantásának az 

éve legyen” – fogalmazott. Mihai 
Tudose arra is kitért, hogy az au-
tonómiaterveket összehango-
ló magyar pártok nem képvisel-
nek jelentős politikai erőt Romá-
niában. A műsorvezető kérdé-
sére, hogy „akkor az az ön vála-
sza, hogy ez (az autonómia) ki-
zárt?” Mihai Tudose azt felelte: 
„nem lehet szó róla”. A miniszter-
elnök szerint „ha a székely zász-
ló ott lóg majd a helyi intézménye-
ken, mind a zászló mellett lógnak 
majd. Nem lehet szó ilyen auto-
nómiáról a székelyek számára.” 
Erre reagálva csütörtökön Por-
csalmi Bálint, az RMDSZ ügy-
vezető elnöke leszögezte: a kor-
mányfő a középkort idéző üzene-
tet fogalmazott meg. „Tudose kor-
mányfő megfenyegette és meg-
sértette a székelyföldi magyar 
közösséget. Az lehet, hogy nem 
ért egyet egy politikai projekttel, 
de nem küldheti akasztófára azo-
kat, akikkel nem ért egyet” – írta 

Twitter-üzenetében Porcsalmi. 
Az RMDSZ leszögezte: csupán 
őszinte párbeszédet szeretne 
az autonómiáról a románokkal, 
és nyilvános bocsánatkérésre 
szólította a kormányfőt. Tudose 
csütörtökön este rövid Facebook-
üzenetben reagált, leszögezve: 
románként és kormányfőként is 
elutasítja a párbeszédet „Romá-

nia egy részének autonómiájá-
ról”, mivel az alkotmánysértő len-
ne. Úgy vélte, a Székelyföld au-
tonómiájának fölvetése törvény-
telen, és nem szabad komolyan 
venni, szerinte ugyanis „Romá-
nia egységének megbontására 
irányul a centenárium évében.”

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Április 8-ra tűzte ki az idei ma-
gyarországi országgyűlési vá-
lasztások időpontját Áder János 
köztársasági elnök. A választá-
si kampány a választást megelő-
ző 50. napon, azaz február 17-én 
indul. Az országgyűlési képvise-
lők választása egyfordulós, a vá-
lasztópolgárok két szavazattal 
rendelkeznek: egyrészt voksol-
hatnak arra, kit szeretnének az 

egyéni választókerületükben (eb-
ből 106 van) képviselőnek, más-
részt a másik íven arról dönthet-
nek, hogy az országos pártlistá-
ról melyik pártot támogatják. Az 
országos listán 93 országgyűlé-
si mandátum sorsa dől el. Azok a 
magyar állampolgárok, akik nem 
rendelkeznek magyarországi 
lakcímmel, regisztráció után le-
vélben adhatják le voksukat, de 

csak az országos pártlistára sza-
vazhatnak. Nekik március 24-
ig kell feliratkozniuk a központi 
névjegyzékbe a Nemzeti Válasz-
tási Irodánál (NVI).

A külhoni választópolgárok-
nak a választási iroda az orszá-
gos lista jogerőssé válását kö-
vetően eljuttatja a szavazási le-
vélcsomagot, a választó pedig a 
szavazatát tartalmazó boríté-

kot vagy a szavazás befejezésé-
ig eljuttatja a külképviseletek-
re, vagy a magyarországi sza-
vazásra rendelkezésre álló idő-
szakban eljuttatja bármelyik or-
szággyűlési egyéni választóke-
rületi választási irodába, vagy 
pedig levélben juttatja el az NVI-
hez, ebben az esetben a szava-
zatnak április 7-én éjfélig meg 
kell érkeznie.

Bocsánatkérésre szólította az RMDSZ a román kormányfőt

Április 8-án rendezik a magyar országgyűlési választást

Lemondásra szólította fel Mihai Tudose miniszterelnök Carmen Dan bel-

ügyminisztert, amiért az a kormányfő szerint hazudott neki a meneszteni 

kívánt országos rendőrfőkapitány kiszemelt utódjáról.

Akadémia: nincs miről beszélni a magyarokkal

A Román Akadémia szerint Bukarestnek nem szabad a magyarok-
kal vitába bocsátkoznia sem az – Román Királyság és Erdély egye-
sülését kimondó – 1918. december elsejei Gyulafehérvári nyilatko-
zatról, sem Trianonról, mert azzal azt üzenné a világnak, hogy meg-
oldandó vitája van a szomszédaival. Csütörtökön közzétett állás-
foglalása szerint Romániának nincs problémája sem december el-
sejével, sem a trianoni békeszerződéssel, sem szomszédaival, sem 
a területén élő kisebbségekkel. Erre a vitára nem kerülhet sor, mert 
az nem egy ártatlan, őszinte párbeszéd lenne, hanem egy alatto-
mos kampány ürügye, amely megkérdőjelezné az első világháború 
teljes kontextusát, amely a románság számára a nemzetegyesítés 
háborúja volt” – olvasható a Román Akadémia nyilatkozatában.

Nemkívánatos személy. Tudose nem akar együtt dolgozni Dannal
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