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Többek között azért véleményezte negatívan a 

parlament törvényhozó tanácsa az SZNT auto-

nómiatervezetét, mert az szerintük az egységes 

román nemzetállammal párhuzamos, különálló 

állami entitás létrehozását tűzte ki célul.

Az alkotmánynak és a he-
lyi  közigazgatási  tör-
vénynek is több pontban 

ellentmond a Kulcsár-Terza Jó-
zsef parlamenti képviselő által 
decemberben egyéni törvény-
javaslatként iktatott autonómia-
tervezet a bukaresti törvényhozó 
tanács szerint, amely emiatt ne-
gatívan véleményezte a statú-
tumot. A parlament jogászokból 
álló, konzultatív szereppel bí-
ró hivatala hosszasan, 14 olda-
lon, alpontokba szedve sorolja, 
miért nem tartja kivitelezhető-
nek a Székelyföld önrendelke-
zésére vonatkozó elképzelést. 
Kulcsár-Terza József a Króniká-
nak leszögezte: ettől még folyta-
tódik a törvényalkotási folyamat, 
a tervezet ma az emberi jogi bi-
zottság napirendjén szerepel. A 
Magyar Polgári Párt (MPP) po-
litikusa készül a szakbizottsá-
gokban, majd a parlament két 
házának plénumában sorra ke-
rülő vitára, továbbra is vállalja 
a kezdeményezést, és elsősor-
ban arról igyekezik meggyőz-
ni a román politikusokat, hogy 
az autonómia nem jelent határ-
módosítást. Kulcsár-Terza szá-
mít arra, hogy a bizottságok 
sem támogatják majd a terveze-
tet, amely ennek ellenére a plé-
num elé fog kerülni, hiszen ha 
nem tűzik napirendre 45 mun-
kanapon belül, hallgatólagosan 
átmegy a törvényhozáson. A be-
terjesztő szerint a szenátusi és 
képviselőházi vitára még a tava-
szi ülésszak folyamán sor kerül.

Párhuzamos állami identitás?

A törvényhozó tanács nyilvá-
nosan is elérhető negatív véle-
ményezésében elsősorban azt 
kifogásolja, hogy az autonómia-

tervezet gyakorlatilag az egy-
séges román nemzetállammal 
párhuzamos, különálló állami 
entitás létrehozását tűzte ki cé-
lul. Emlékeztetnek, hogy 2004–
2005-ben már a parlament elé 
került a statútum, amelyet ak-
kor is negatívan véleményeztek, 
majd 2016-ban a Gyergyószéki 
Székely Tanács által létreho-
zott kezdeményező bizottság ál-
lampolgári kezdeményezésként 
terjesztette a törvényhozás elé 
a tervezetet, amely másodszor 
is elbukott. A szakmai testület 
hangsúlyozza, hogy az elképze-
lés rögtön az alaptörvény első 
cikkelyével szembemegy, misze-
rint Románia egységes, osztha-
tatlan nemzetállam, szerintük 
ugyanakkor az állampolgárok 
közötti egyenlőség elvét is sérti. 
A véleményezésben azt sem fe-
lejtik el megemlíteni, hogy az or-
szág szuverenitását a kisebbségi 
szimbólumok használata is sér-
ti, az alkotmány szerint ugyanis 
csak a román nemzeti jelképek 
elfogadottak. A tanács tagjai ar-
ra is kitérnek, hogy az alkotmány 
költségvetésekre vonatkozó ré-
szében sem széki, sem regioná-
lis büdzsé nem szerepel.

Hivatalosan nincs régió

Hasonló szempontok miatt 
tartják összeegyeztethetetlen-
nek a tervezetet a 2001/215-ös 
számú helyi közigazgatási tör-
vény több cikkelyével. Megemlí-
tik például, hogy közigazgatási 
szervezés szempontjából csak 
község, város és megye létezhet 
hivatalosan, régió nem, továbbá 
hangsúlyozzák, hogy a jogsza-
bály alapján a helyi autonómia 
elve nem sértheti az egységes 
államot, így csak közigazgatá-

si és pénzügyi szinten érvénye-
sülhet, más formái – politikai, 
vallási vagy etnikai – nem elfo-
gadottak. A törvényhozó tanács 
tagjai amiatt is aggódnak, hogy 
az autonóm régióban nem le-
hetne egységesen alkalmazni a 
romániai törvényeket. A szak-
értők a nemzetközi törvények 
szempontjából is megvizsgálták 
a kezdeményezést, és arra ju-
tottak, hogy a kollektív jogokat 
nem kell szavatolni, másrészt, 
amennyiben egy ország alkot-
mányával szembemegy, elfogad-
hatatlan az etnikai alapú területi 
autonómia. Az autonómiaterve-
zetet a kormány is negatívan vé-
leményezte, a kabinet indoklása 
viszont még nem nyilvános.

Mindezek ellenére Kulcsár-
Terza pozitívan értékelte a ter-
vezet körüli nagy érdeklődést, 
a március 6-án lezárult közvita 
során ugyanis mintegy 120 vé-
leményezés, javaslat érkezett a 
statútumhoz. Ezek közül egy-

előre csak három érhető el nyil-
vánosan a parlament honlapján, 
a többit még nem véleményez-
te az alsóház állandó bürója. A 
három hozzászólásból kettőt a 
Gyergyószéki Székely Tanács 
vezetői fogalmaztak meg: egy-
részt támogatásukról biztosítják 
a kezdeményezést, és felhívják 
a figyelmet arra, hogy Románia 
elfogadta az Európa Tanács ki-
sebbségekre vonatkozó 1201-es 
számú ajánlását. Ebben szerepel 
az önrendelkezéshez való jog, 
tehát ha elutasítják a statútu-
mot, szembemennek a nemzet-
közi vállalással. A harmadik, 
egy magánszemély által megfo-
galmazott észrevétel szerint a 
32. cikkelyt ajánlatos lenne ki-
egészíteni egy olyan alponttal, 
mely szerint az Önigazgatási Bi-
zottságnak jogszabály által elő-
írt feladata kapcsolatot tartani 
az államon belüli, de a Székely-
földön kívüli azonos nemzeti kö-
zösségekkel is.

Életképtelen kezdeményezés

A Széke ly  Nemzet i  Ta-
nács (SZNT) autonómiater-
vezetét tavaly decemberben 
egyéni kezdeményezésként ik-
tatta Kulcsár-Terza. Azóta több 
RMDSZ-es politikus is beszélt ar-
ról, hogy inkább a szövetség és 
az MPP által összeállított statú-
tum benyújtását tartották volna 
észszerűnek, szerintük viszont 
mindenekelőtt módosítani kelle-
ne az alkotmányt, hiszen a mosta-
ni alaptörvénnyel életképtelen az 
önrendelkezésre vonatkozó kez-
deményezés. Korodi Attila képvi-
selőházi frakcióvezető korábban 
lapunknak azt nyilatkozta: részt 
vesznek a vitában, elmondják érv-
rendszerüket a közösségi jogok 
érvényesítéséről, az autonóm in-
tézményrendszer fontosságáról, 
ugyanakkor nem adott konkrét 
választ arra, miként fognak sza-
vazni a tervezetről. 

BÍRÓ BLANKA
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Elutasították az autonómiatervezetet

Nem fordítottak túl sok időt a statútumra a román törvényhozásban

Igor Dodon elnök szerint az unionizmus elmúlik, Moldova marad
Utcai óriáspannókkal szállt 

harcba Igor Dodon, a Moldovai 
Köztársaság ellene a Pruton túli 
országban egyre nagyobb mére-
teket öltő unionista kampánnyal, 
amelynek részeként a hétvégén 
már 106-ra nőtt azon moldovai te-
lepülési önkormányzatok száma, 
amelyek az ország Romániával 
való egyesüléséről szóló szán-
déknyilatkozatot fogadtak el.

A Deschide.md portál szerint 
az érintett önkormányzatok kö-
zött a Moszkva-barát államfő 
szőlőfaluja, Sadova is ott van. Az 
államfő egyik, Facebok-oldalára 
is feltöltött, „a haza dicsőítését” 
szolgáló pannójának szövege 

szerint „Az unionizmus elmú-
lik, a haza marad. Moldovának 
van jövője!”.

Bejegyzésében az államfő az 
erdélyi románok 1818-as, Er-
dély Romániához való csatlako-
zásának szándékát egyoldalúan 
kimondó gyulafehérvári nagy-
gyűlésének Romániában ünne-
pelt centenáriumához köti az 
unionista mozgalom megerősö-
dését. „A centenárium a legir-
racionálisabb szenvedélyeket, a 
legsötétebb érzelmeket és szen-
vedélyeket korbácsolta fel. Na-
gyon aljassá és agresszívvá 
váltak, és sajnos nagyon sokan 
áldozatul estek ennek a hiszté-

riának. És a szomszédos állam 
számos hatósága felfedte igazi 
arcát és szándékait” – mutatott 
rá Dodon.

A moldovai államfő leszögezte: 
az egyesülés sohasem fog bekö-
vetkezni, a Moldovai Köztársaság 
polgárainak többsége pedig hatá-
rozottan elítéli az egyesüléspár-
ti akciókat.

Múlt héten Dodon összehív-
ta a Legfelsőbb biztonsági taná-
csot, amely elítélte az egyesülési 
nyilatkozatokat, és jelezte: olyan 
törvénymódosítást terjeszt be, 
amely büntetné az ország desta-
bilizálására tett kísérleteket. 
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