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Nem meneszti 
Vâlcovot a kormányfő
Nem kívánja meneszteni tisztsé-
géből Viorica Dăncilă miniszterel-
nök tanácsosát, Darius Vâlcov volt 
pénzügyminisztert, Slatina koráb-
bi polgármesterét, akit csütörtökön 
ítélt a legfelsőbb bíróság alapfokon 
nyolc év szabadságvesztésre kor-
rupció miatt. A kormányfő tegnap 
leszögezte: sohasem hagyta magá-
ra csapatának nehéz helyzetbe ke-
rült tagjait. „Ha jogerős ítélet szü-
letik, valószínűleg máshogy közelí-
tem majd meg a kérdést”– mondta 
a miniszterelnök.

Dăncilă találkozott az 
amerikai nagykövettel
A román állampolgárokkal szembe-
ni vízumkényszerről és a védelmi 
kiadásoknak a GDP 2 százalékán 
való megtartásáról tárgyalt teg-
nap Viorica Dăncilă miniszterelnök 
Hans Klemm-mel, az Egyesült Álla-
mok bukaresti nagykövetével, akit 
reggel hivatalában fogadott. A kor-
mányfő elmondta, a cél az, hogy a 
román hadiipar az egész térséget 
el tudja látni fegyverekkel. Ez az el-
ső azon találkozók sorában, ame-
lyet a kormányfő a partnerorszá-
gok diplomáciai képviseleteinek ve-
zetővel kíván folytatni.

Óriási fegyver a  
kisebbségek védelmére
A magyar nemzetpolitika és a ma-
gyar diplomácia óriási fegyvert ka-
pott a kezébe azzal az – őshonos 
nemzeti kisebbségek védelméről 
szóló – határozattal, amelyet a múlt 
héten fogadott el az Európai Parla-
ment (EP) – jelentette ki Csáky Pál, 
a felvidéki Magyar Közösség Pártjá-
nak (MKP) EP-képviselője Pozsony-
ban tegnap azon a sajtótájékozta-
tón, amelyen a dokumentum jelen-
tőségét és részleteit ismertette. Az 
uniós tagállamokban élő kisebbsé-
gek védelméről és megkülönböz-
tetésének tilalmáról szóló határo-
zatot nagy többséggel február 7-én 
fogadták el Strasbourgban. A doku-
mentumban az EP eddig nem ta-
pasztalt egyértelműséggel állapít-
ja meg az EU felelősségét az ősho-
nos nemzeti kisebbségek viszony-
latában, s ennek mentén a rendel-
kezésre álló eszközök fokozott al-
kalmazására szólít fel.

Elfogták Szaakasvilit

Ismeretlen álarcosok elfogták, és 
meghatározatlan helyre vitték hét-
főn Miheil Szaakasvilit, az ukrán 
állampolgárságától megfosztott 
volt odesszai kormányzót, egykori 
georgiai (grúz) elnököt. Szaakasvilit 
az általa alapított Új Erők Mozgal-
ma nevű párt irodája melletti étte-
remben fogták el. Az álarcosok há-
rom fehér, Volkswagen-típusú busz-
szal érkeztek a helyszínre. Később 
kiderült: Szaakasvilit Lengyelor-
szágba vitték.

Merkel: nagy árat 
fizettünk a kormányért
Nagy, de elfogadható árat fizetett a 
Kereszténydemokrata Unió (CDU) 
azért, hogy stabil kormány alakul-
hasson Németországban – mondta 
Angela Merkel kancellár, a CDU el-
nöke egy vasárnapi interjúban. Ki-
emelte, hogy fájdalmas veszteség 
a CDU számára a pénzügyminisz-
térium átadása a Német Szociálde-
mokrata Pártnak (SPD), de az al-
ternatíva az lett volna, hogy a tár-
cák elosztásáról szóló vita miatt 
nem alakul meg a kormány.

Mihaiela Iorga volt korrupcióellenes ügyész szerint Laura Kövesi beavatkozott a politikába

Súlyos vádakkal illetik a DNA-t

Össztűz zúdult tegnap az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügy-
osztályra (DNA), miután sú-

lyos vádakat fogalmazott meg Lau-
ra Codruţa Kövesivel, a nyomozó ha-
tóság főügyészével szemben a DNA 
korábbi ügyésze, Mihaiela Moraru 
Iorga, aki ellen hivatali mulasztás 
miatt múlt héten emeltek vádat volt 
munkaadói. Eközben Vlad Cosma 
képviselő feljelentést tett a DNA több 
ügyésze ellen.

Az Antena 3 hírcsatornának nyi-
latkozó Iorga szerint Kövesi arra 
próbálta rávenni, hogy a lehető leg-
hamarabb álljanak a nyilvánosság 
elé egy dossziéval, amely egy olyan 
volt miniszter elleni nyomozásról 
szólt, aki kapcsán fölmerült, hogy 
esélyes a miniszterelnöki tisztség-
re. Mihaiela Iorga elmondta, Kövesi 
egy másik ügyész irodájába hívta be, 
hogy ezt közölje vele, így a beszélge-
tésnek tanúja is volt. „Új miniszterel-
nököt kellett kinevezni. Egy volt mi-
niszter neve merült fel. Én éppen 
ezt a volt minisztert érintő dosszi-
én dolgoztam. Nem árulom el a ne-
vét, mivel nem akarom, hogy valaki 
azt mondja: ellehetetlenítettem egy 
nyomozást. Behívott, és megkérdez-
te, elő tudunk-e a lehető leghama-
rabb állni a dossziéval. A magyará-
zat az volt, hogy amennyiben az ille-
tő személy miniszterelnök lesz, Da-
na Gîrbovant, a Romániai Bírák Or-
szágos Szövetségének elnökét neve-
zi ki igazságügy-miniszterré, ami 
katasztrofális lenne számunkra. 
(...) Sokkolt a helyzet. Ez lehetetlen, 
mondtam magamban. A beszélgetés 
egy másik ügyész irodájában zajlott, 
és ő is megrökönyödött miatta. Nem 
engedtem a nyomásnak” – jelentette 
ki Iorga. Közölte, úgy válaszolt, hogy 
ez nem lehetséges, mivel a nyomo-
zás folytatásához a parlament jó-
váhagyását is ki kellett volna kérni, 
azonban nem rendelkeztek elegen-
dő bizonyítékkal. Az ügyésznő sze-
rint Kövesi „személyes harca” esz-
közéül használja a DNA-t.

Mint ismeretes, kiderült, hogy a 
Microsoft-ügyben, amelyben kilenc 
érintett miniszter közül hét esetében 
elévülés miatt ejteni kellett a váda-
kat, Iorga járt el. Ennek kapcsán azt 
állította, Kövesinek egyetlen vágya 
volt: hogy abban minél hamarabb vá-
dat emeljenek még akkor is, ha csak 
feltételezett károkozásról volt szó, 

ám Iorga szerint ha vádat emelt vol-
na, akkor hivatali visszaélést követ 
el. Úgy vélekedett, az ügyben félretá-
jékoztatási kampány zajlik, és a DNA 
az állítólagos elévülés ügyével akarja 
elterelni a figyelmet arról, hogy nem 
tudja bizonyítani a vádakat.

Fenyegetőző ellenőr?

Iorga azt is állította, hogy az ellene 
zajló fegyelmi eljárás során az igaz-
ságügyi felügyelet képviselője meg-
fenyegette őt, mondván: ne küzdjön 
a „rendszer” és a főügyész ellen, in-
kább gondoljon a gyermekére, akit föl 
kell nevelnie. Iorga szerint az ellenőr, 
Elena Rădescu arra is utalt, hogy az 
egész ügy mögött más körök állnak, 
és Kövesi is csak végrehajtó.

Kövesi tegnap a Ziare.com-nak 
nyilatkozva cáfolta Iorga állításait, 
mondván, nem próbálta megsürget-
ni a Iorga által említett volt minisz-
ter elleni eljárást, egyetlen ügyész 
tevékenységébe sem próbált beavat-
kozni, és nem kívánja „vád alá he-
lyezett személyek” kijelentésit kom-
mentálni. Simona Marcu, a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási tanács 
(CSM) elnöke közölte: a vádak nyo-
mán a történtek kivizsgálására kéri 
fel az igazságügyi felügyeletet. A csa-
torna Kövesi kapcsán megszólaltatta 
az ellene fölmerült korrupciós vádak 
nyomán Szerbiába szökött volt képvi-
selőt, Sebastian Ghiţát is, aki telefo-
non bejelentkezve azt mondta: Kövesi 
2014-ig normálisan viselkedett, sőt 
járt is nála, és jó viszonyban voltak. 
Később azonban kezdett megváltoz-
ni, és „gazemberré” vált.

Mint megírtuk, Ghiţă 2016 végén, 
képviselői mandátumának lejárta-
kor menekült el az országból a rá vá-
ró őrizetbe vétel elől. Tavaly ápri-
lisban Belgrádban őrizetbe vették, 
de 200 ezer euró óvadék ellenében 
szabadlábra helyezték. Belgrádot 
ugyanakkor nem hagyhatja el, a ro-
mán hatóságok pedig szeretnék elér-
ni a kiadatását. Belgrádi tartózkodá-
sa idején olyan videóüzeneteket kül-
dött, amelyekben azzal vádolta meg 
Kövesit, hogy összejátszott Florian 
Coldeával, a Román Hírszerző Szol-
gálat (SRI) igazgatóhelyettesével, és 
a saját céljaik érdekében, koholt vá-
dak alapján indítottak eljárásokat po-
litikusok és üzletemberek ellen. A vá-
dak nyomán Coldea lemondott.

PSD-s össztűz a DNA-ügyészek ellen

Mindeközben feljelentést tett a kor-
rupcióval gyanúsított PSD-s kép-
viselő, Vlad Cosma a DNA négy 
ploieşti-i ügyésze, Lucian Onea 
helyi főügyész, Giluela Diaconu, 
Alfred Savu és Mircea Negulescu 
ellen az igazságügy érdekeinek sé-
relmére elkövetett cselekmények-
kel, jogtalan nyomozás, elnyomás, 
hivatali visszaélés és bűnszervezet 
létrehozása miatt. Az Antena 3 va-
sárnap este olyan hangfelvételt ho-
zott nyilvánosságra, amelyen Vlad 
Cosma arról beszélt: Negulescu 
és Onea megpróbáltak koholt vá-
dak alapján ügyeket fabrikálni po-
litikusok és üzletemberek, köztük 
Sebastian Ghiţă ellen. A DNA vá-
laszközleményében azt állítja, a 
befolyással üzérkedéssel megvá-
dolt Cosma manipulált hangfelvé-
telekkel próbálja eltorzítani a va-
lóságot, és az ügyészeket koráb-
ban meg is zsarolták a felvételek 
nyilvánosságra hozatalával. Az 
ügyészség szerint a cél az ügyek-
ben eljáró ügyészek és rendőrök 
lejáratása. Lucian Onea tegnap azt 
közölte, a nyomozás során betar-
tották a törvényeket.

Liviu Dragnea, a kormány fő ere-
jét adó PSD elnöke ugyanakkor úgy 
vélte: egyre több a bizonyíték arra, 
hogy létezik a párhuzamos állam, 
és ha a vádak beigazolódnak, az 
szerinte azt bizonyítja, hogy politi-
kai rendőrség működik az ország-
ban. Úgy vélte, parlamenti vizsgálat 
szükséges azon intézményvezetők 

ellen, akik a jelek szerint törvény-
telenül járnak el. Şerban Nicolae 
szenátusi frakcióvezető szerint a 
DNA-t az alapjaitól kellene újjáé-
píteni, mivel mélységesen korrupt 
intézmény. Codrin Ştefănescu PSD-
főtitkár Tudorel Toader igazságügy-
minisztert szólította fel, hogy vég-
re tegyen valamit, mert ami most 
zajlik, az már tűrhetetlen. Paul 
Stănescu miniszterelnök-helyettes 
szerint a vasárnap este elhangzot-
tak nyomán Kövesinek távoznia kell 
a DNA éléről.

Călin Popescu-Tăriceanu, a kiseb-
bik koalíciós partner ALDE elnöke 
Iorga kijelentéseit úgy kommentálta: 
egy miniszterelnök-jelölt kinevezé-
sének akadályozása a párhuzamos 
állam létezésének egyértelmű jele. 
Úgy vélte, megpróbálják „eltéríteni” 
a polgárok voksait. Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter közölte: nem 
kéri fel vizsgálatra az igazságügyi 
felügyeletet, mivel várnia kellene a 
vizsgálat eredményére. De sok min-
den kiderült, és jó, ha az emberek 
megismerik, milyen a nyomozások 
igazi arca, és mennyire tartják tisz-
teletben az ártatlanság vélelmét. Kö-
zölte: elkészült a DNA tevékenysé-
géről szóló jelentés, amely Kövesivel 
kapcsolatban is tartalmaz bizonyos 
intézkedéseket.

Amúgy Viorica Dăncilă kormányfő 
közölte: fölkérte a Japánban tartóz-
kodó Toadert, minél hamarabb tér-
jen haza, hogy tisztázza a kialakult 
helyzetet.

Balogh levente

Elfogadta tegnap a bukaresti tör-
vényhozás a 2009-es államfővá-
lasztáson történt állítólagos csa-
lást kivizsgáló parlamenti külön-
bizottság jelentését, amelyben az 
konkrét eredményre ugyan nem ju-
tott, ugyanakkor megállapítja: volt 
arra való törekvés, hogy különbö-
ző intézkedések révén befolyásol-
ják a választás eredményét. A par-
lament két háza együttes ülésen 
szavazott a jelentésről, amelyet 205 
vokssal 94 ellenében, 24 tartózko-
dás mellett fogadott el a törvényho-
zás. A nemzeti kisebbségek frak-
ciója az ellenzékkel együtt a jelen-

tés ellen voksolt, az RMDSZ pedig 
tartózkodott. A Oana Florea, a kü-
lönbizottság elnöke által ismerte-
tett dokumentumban megállapít-
ják: mivel a szavazólapok már nin-
csenek meg, csupán következtet-
ni lehet arra, hogy egyesek meg-
próbálták befolyásolni a végered-
ményt. „Voltak olyan összehangolt, 
a prefektusok és megyei szintű in-
tézményi vezetők leváltását szol-
gáló próbálkozások, amelyek a vá-
lasztás eredményének módosítá-
sát célozták, amennyiben ez szük-
séges volt, azonban a szavazólap-
ok hiányában ezt bizonyosan nem 

tudjuk kijelenteni. Csupán követ-
keztetni tudunk arra, hogy ezek az 
akciók lezajlottak, céljuk pedig a 
választás végeredményének befo-
lyásolása volt” – mondta Florea. A 
Gabriel Oprea volt belügyminisz-
ter otthonában a választás estéjén 
lezajlott találkozó kapcsán, amely-
ről azt feltételezik, hogy a választá-
si eredmény Traian Băsescu akko-
ri államfő javára való módosításá-
ról egyeztettek rajta, közölte: egyes 
érintettek nem voltak hajlandóak 
megjelenni a bizottsági meghallga-
táson, mások írásban válaszoltak, 
de „semmit sem mondtak”, és olyan 

is volt, aki az ügyészség által a té-
mában folytatott nyomozásra hivat-
kozott. Annyi megállapítható, hogy 
a találkozón George Maior, Florian 
Coldea, Laura Codruţa Kövesi, 
Dan Andronic, Neculai Onţanu és 
Anghel Iordănescu volt jelen. „Nem 
voltak hajlandóak arról beszélni, 
milyen céllal voltak egy helyen, ami 
fenntartja a gyanút, hogy a válasz-
tások eredményének befolyásolása 
volt a céljuk” – mondta Florea. A ta-
lálkozó megtörténtét Dan Andronic 
újságíró tárta a nyilvánosság elé.

B. l.

Jelentés: lehetett választási csalás 2009-ben, de nem bizonyítható

Célkeresztben. Kövesi és a DNA ellen is súlyos vádakat fogalmaztak meg

Nyomásgyakorlással vádolta meg Laura Codruţa 

Kövesi DNA-főügyészt Mihaiela Moraru Iorga, a ható-

ság korábbi ügyésze, aki szerint Kövesi egy potenciális 

miniszterelnök-jelölt ügyében kért soron kívüli eljárást.
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