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Akció a drogkereskedelem visszaszorításáért

Drogfogás a megyében

FORRÁS: HARGITA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

500 gramm értékesítésre szánt marihuána egy személyautóban

Hargita és Maros megyében tartott tizenegy
házkutatás és egy rajtaütés során összesen hétszáz gramm marihuánát, kannabisz-gyantát és
magokat, több hallucinogén hatóanyagú gombát,
drogkereskedelemhez használt eszközöket, illetve
készpénzt foglalt le a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya az elmúlt napokban.

A

drogkereskedelem viszszaszorításáért szervezett
akciók során a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztálya
a Hargita és Maros megyei különleges bevetési egységekkel,
ügyészi irányítással először február elsején tartott nyolc házkutatást Marosvásárhelyen,
egyet Ákosfalván, valamint egyet
Szentegyházán – számolt be tegnapi közleményében a rendőrség. Kilenc, 23 és 50 év közötti
személy otthonát kutatták át, lefoglalva 150 gramm marihuánát,
egy kannabiszgyanta-darabot,

kannabiszmagokat, hat – valószínűsíthetően hallucinogén hatóanyagú – gombát, továbbá a
gyanú szerint kábítószer-kereskedelemből származó 650 lejt,
valamint több, a tudatmódosító szerek árusításához használt
eszközt és mobiltelefont.

Marihuána és kannabisz
Egy héttel később, február 8-án
reggel a különleges egységek
Székelyudvarhelyen állítottak
meg egy személyautót, amelynek utasterében, egy hátitáskába
rejtve 500 gramm értékesítés-

Súlyos vádak a DNA ellen
Össztűz zúdult tegnap a korrupcióellenes ügyészségre, miután súlyos
vádakat fogalmazott meg Laura Codruţa Kövesivel, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) főügyészével szemben a DNA korábbi
ügyésze, Mihaela Moraru Iorga, aki ellen hivatali mulasztás miatt múlt
héten emeltek vádat volt munkaadói. Az Antena 3 hírcsatornának
nyilatkozó Iorga szerint Kövesi arra próbálta rávenni, hogy a lehető leghamarabb álljanak a nyilvánosság elé egy dossziéval, amely egy olyan
volt miniszter elleni nyomozásról szólt, aki kapcsán fölmerült, hogy
esélyes a miniszterelnöki tisztségre. Mihaela Iorga elmondta, Kövesi
egy másik ügyész irodájába hívta be, hogy közölje vele, így a beszélgetésnek tanúja is volt. „Új miniszterelnököt kellett kinevezni. Egy volt miniszter neve merült fel. Én éppen ezt a volt minisztert érintő dosszién
dolgoztam. Nem árulom el a nevét, mivel nem akarom, hogy valaki azt
mondja: ellehetetlenítettem egy nyomozást. Behívott, és megkérdezte, elő tudunk-e a lehető leghamarabb állni a dossziéval. A magyarázat
az volt, hogy amennyiben az illető személy miniszterelnök lesz, Dana
Gîrbovant, a Romániai Bírák Országos Szövetségének elnökét nevezi 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 közölve, úgy válaszolt,
hogy ez nem lehetséges, mivel a nyomozás folytatásához a parlament
jóváhagyását is ki kellett volna kérni, azonban nem rendelkeztek elegendő bizonyítékkal. Az ügyésznő szerint Kövesi „személyes harc” eszközéül használja a DNA-t. Mint ismeretes, kiderült, hogy a Microsoftügyben, amelyben kilenc érintett miniszter közül hét esetében elévülés
miatt ejteni kellett a vádakat, Iorga járt el. Ennek kapcsán azt állította,
Kövesinek egyetlen vágya volt: hogy abban minél hamarabb vádat
emeljenek, még akkor is, ha csak feltételezett károkozásról volt szó, ám
Iorga szerint, ha vádat emelt volna, akkor hivatali visszaélést követ el.
Úgy vélekedett, az ügyben félretájékoztatási kampány zajlik, és a DNA
az állítólagos elévülés ügyével akarja elterelni a figyelmet arról, hogy
nem tudja bizonyítani a vádakat.

Nem bizonyítható a választási csalás
re szánt marihuánát találtak, tíz
csomagra osztva. A rajtaütést követően a jármű 29 éves tulajdonosát, J. S. B.-t és utasát, a 41 éves
B. R.-t előállították. A vizsgálatok kiderítették, utóbbi a drogot
múlt év novemberében Magyarországról szállította Romániába. Lakásának átvizsgálásakor
a rendőrök további ötven gramm
kannabiszt találtak. A két akció során lefoglalt tudatmódosító
szereket további vizsgálatra átadták a szervezett bűnözés elleni osztály központi drogelemző
laborjának. A három hónaptól
tíz évig tartó szabadságvesztést
kockáztató tizenegy azonosított
személy ellen drogkereskedelem
és drogbirtoklás, B. R. ellen továbbá kábítószer-behozatal gyanújával folytatják a vizsgálatokat.
Három gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vettek, majd hatvan napos
hatósági felügyeletet rendeltek
el ellenük. A rendőrség közleménye ugyanakkor megjegyzi, az
akciók során kilenc kannabiszfogyasztót is azonosítottak.
PINTI ATTILA

Elfogadta tegnap a parlament a 2009-es államfőválasztáson történt állítólagos csalást kivizsgáló parlamenti különbizottság jelentését, amelyben az konkrét eredményre ugyan nem jutott, ugyanakkor megállapítja:
volt arra való törekvés, hogy különböző intézkedések révén befolyásolják a választás eredményét. A parlament két háza együttes ülésen szavazott a jelentésről, amelyet 205 vokssal 94 ellenében, 24 tartózkodás
mellett fogadott el a törvényhozás. A nemzeti kisebbségek frakciója az
ellenzékkel együtt a jelentés ellen voksolt, az RMDSZ pedig tartózkodott. A dokumentumban, amelyet Oana Florea, a különbizottság elnöke
ismertetett, megállapítják, hogy mivel a szavazólapok már nincsenek
meg, csupán következtetni lehet arra, hogy egyesek megpróbálták befolyásolni a végeredményt. „Voltak olyan összehangolt, a prefektusok
és megyei szintű intézményi vezetők leváltását szolgáló próbálkozások,
amelyek a választás eredményének módosítását célozták, amennyiben
ez szükséges volt, azonban a szavazólapok hiányában ezt bizonyosan
nem tudjuk kijelenteni. Csupán következtetni tudunk arra, hogy ezek
az akciók lezajlottak, céljuk pedig a választás végeredményének befolyásolása volt” – mondta Florea. A Gabriel Oprea volt belügyminiszter
otthonában a választás estéjén lezajlott találkozó kapcsán, amelyről azt
feltételezik, hogy a választási eredmény Traian Băsescu akkori államfő
javára való módosításáról egyeztettek rajta, közölte: egyes érintettek
nem voltak hajlandóak megjelenni a bizottsági meghallgatáson, mások
írásban válaszoltak, de „semmit sem mondtak”, és olyan is volt, aki az
ügyészség által a témában folytatott nyomozásra hivatkozott. Annyi
megállapítható, hogy a találkozón George Maior, Florian Coldea, Laura
Codruţa Kovesi, 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 választások eredményének
befolyásolása volt a céljuk” – mondta Florea. Mint ismeretes, a találkozó
megtörténtét Dan Andronic újságíró tárta a nyilvánosság elé.

Elkészülhet határidőre a Kolozsvár–Marosvásárhely-sztráda
A jövő év végére elkészülhet az
észak-erdélyi autópálya Kolozsvár és Marosvásárhely közötti
része a nagyberuházások alakulását figyelemmel kísérő Infrastruktúráért Egyesület (Asociaţia
Pro Infrastructură) szerint, amely
légi felvételt készített az építőtelep
egy részéről. A szervezet közleményében rámutat: noha látszólag
a munkálatok nincsenek előrehaladott állapotban, figyelembe
kell venni, hogy a szakaszra csak
2017 novemberében bocsátották
ki az építkezési engedélyt, az elmúlt hónapokban pedig többé-ke-

vésbé téli időjárási körülmények
között zajlott a tevékenység. Az
egyébként az autópálya-projektekkel szemben igencsak kritikus
egyesület így elégedett a Kolozsvár–Marosvásárhely-sztráda állapotával, és az eddigiek
alapján valós esélyt látnak arra, hogy 2019 végére elkészülhet
a szakasz. Amennyiben ez megvalósul, az észak-erdélyi sztrádán megszakítás nélkül lehetne
közlekedni a Kolozsvár mellett
Magyarnádas és a Marosvásárhelyhez közeli Nyárádtő között.
Az egyesület Gyulafehérvártól
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északra, a Szászsebes és Torda közötti autópálya építőtelepéről is készített légi felvételeket a
napokban, ezzel a beruházással
azonban már korántsem annyira elégedettek. Mint rámutatnak:
a munkálatok jól láthatóan kezdetleges állapotban vannak, így
a kivitelező Impresa Pizzarotti
cégnek komoly erőfeszítéseket
kell tennie annak érdekében,
hogy az ugyancsak 2019 végi határidőre elkészüljön a szakasz. A
felvételek alapján a kivitelezőnek
az egyenlőtlen felületű talajjal, a
Van munka bőven. Az Infrastruktúráért Egyesület követi a beruházásokat
lejtőkkel gyűlt meg a baja.

