
Liviu Dragnea, a kormány

zó PSD és a képviselőház 

elnöke szerint szükséges 

egy olyan törvény, amely 

révén szankcionálhatók 

lennének azok, akik külföl

dön „lejáratják” Romániát.

Törvényt akar a Romániát kül-
földön „lejáratók” ellen Liviu 
Dragnea. A kormány fő erejét 

adó Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke hétfő este a România Tv-nek 
nyilatkozva beszélt erről. „Több 
párttársammal is beszéltünk, és ab-
ban állapodtunk meg, hogy kidolgo-
zunk egy törvényt, amely lehetősé-
get ad a román államnak arra, hogy 
szankcionálja ezeket a dolgokat. 
Ezek az emberek ugyanis, mint pél-
dául Monica Macovei és egyéb eu-
rópai parlamenti képviselők, hazu-
doznak a saját hazájukról, lejáratják 

a saját hazájukat, sok kárt okoznak, 
ami miatt elveszítjük a szuverenitá-
sunkat, a méltóságunkat, a tiszte-
letet, és nem nyerünk semmit sem 
cserében” – hangoztatta Dragnea. 
A politikus szerint olyan törvényre 
van szükség, amely lehetővé teszi a 
román állam számára, hogy „hely-
reállítsa ezeket a dolgokat”. „Nem 
tudom, hogyan, de más országok-
ban lehetséges az ilyesmi. Az em-
ber nem lehet közönyös és inaktív. 
Önöknek jól esik, ha az országunk-
ról hazugságokat terjesztve ennyi 
rosszat mondanak? Hogy hazugsá-
gokat mondanak? Nem bűncselek-
ményről beszélek, de valakinek fi-
zetnie kell. Persze ez érinti a szabad 
véleménynyilvánítást, de ez nem je-
lenti azt, hogy lejáratni is szabad” – 
mutatott rá a képviselőház elnöke.

Lapunk kíváncsi volt arra, hogyan 
érintheti egy ilyen törvény a románi-
ai kisebbségi helyzettel kapcsolatos, 
külföldön elhangzó bírálatokat. Hi-
szen amennyiben valóban elfogad-
nának egy ilyen jogszabályt, arra hi-
vatkozva akár azon magyar politiku-
sok vagy civil szervezetek képviselői 

ellen is eljárás indulhatna, akik pél-
dául az Európai Parlamentben hív-
ják fel a figyelmet a romániai visz-
szásságokra, vagy a sérelmeket fel-
soroló dokumentumokat juttatnak 
el az illetékes európai fórumokhoz. 
Toró Tibor politológus, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
adjunktusa – aki az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) által 
a Regionális vagy kisebbségi nyel-
vek európai chartájának románi-
ai betartásáról készült, az Európa 
Tanácshoz benyújtott hivatalos je-
lentéshez csatolt árnyékjelentést 
készítő munkacsoportot vezette – a 
Krónikának elmondta: az árnyék-
jelentések szerzőit elvileg nem fe-
nyegetheti ilyen veszély.

„Amennyiben elfogadnák a tör-
vényt, direkt módon nem befolyásol-
ná az ilyen folyamatokat, mivel nem-
zetközi dokumentumok rögzítik, 
hogy az ilyen témákban ki kell kérni 
a civil szféra véleményét is. És per-
sze az is egyértelmű, hogy minden-

kinek jogában áll hangot adni a vé-
leményének. Ha azonban ez valami-
ért problémás, akkor a nemzetközi 
szerződések arra is lehetőséget ad-
nak, hogy az árnyékjelentések szer-
zői megőrizhessék a névtelenségü-
ket. Sőt amennyiben a jelentés készí-
tői olyan országban élnek, ahol ve-
szélyben van a szólásszabadság, még 
azt is kérhetik, hogy ne is hozzák tel-
jes egészében nyilvánosságra az ár-
nyékjelentést” – mutatott rá  a szak-
értő. Szerinte az már más kérdés, 
hogy a nyilvános kijelentésekkel mi 
lesz a helyzet. „De amennyiben való-
ban elfogadnának egy ilyen törvényt, 
azt természetesen azonnal jelente-
ni kell az illetékes nemzetközi szer-
vezeteknél, amelyek elmarasztalnák 
Romániát” – szögezte le a Króniká-
nak Toró Tibor, aki azt is hozzátette: 
nem hiszi, hogy a kormány tényleg 
meg merné lépni, hogy elfogadtasson 
egy ilyen jogszabályt.

Balogh levente
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Védelmi tanácskozás 
Bukarestben
Az idei a második év, amikor Ro-
mánia a bruttó hazai termék 
(GDP) 2 százalékát fordítja védel-
mi kiadásokra, a 2017-es évben 
pedig az összeg 40 százalékát a 
hadsereg felszerelésének felújí-
tására szánták – jelentette ki teg-
nap Bukarestben Mihai Fifor vé-
delmi miniszter a Bukaresti Kilen-
cek kezdeményezés védelmi tár-
cavezetőinek értekezletén. A poli-
tikus kifejtette, szükségesnek tart-
ja a fokozottabb együttműködést, 
többek között többnemzetisé-
gű egységek révén is. A bukares-
ti kilencek (B9) együttműködést 
2014-ben hívta életre Románia a 
részt vevő országok közötti pár-
beszéd és védelmi együttműkö-
dés mélyítése érdekében. Tagjai a 
V4-ek mellett a balti államok, vala-
mint Románia és Bulgária.

Trump menesztette 
külügyminiszterét
Az amerikai elnök tegnap beje-
lentette, hogy menesztette tiszt-
ségéből Rex Tillerson külügy-
minisztert, akinek helyét a Köz-
ponti Hírszerző Ügynökség (CIA) 
igazgatója, Mike Pompeo veszi 
át. „Fantasztikus munkát fog vé-
gezni” – írta Mike Pompeóról a 
Twitteren, Rex Tillersonnak pedig 
megköszönte a szolgálatát. A CIA 
élére most először egy nő, Gina 
Haspel jelenlegi igazgatóhelyet-
tes kerül. A 65 éves külügyminisz-
ter távozása az eddigi legjelentő-
sebb változás a bő egy éve hiva-
talban lévő elnök kormányában. 
Tillerson az Exxon Mobil olaj- és 
gázcég éléről érkezett a politiká-
ba, és távozásáról már ősszel ta-
lálgatások jelentek meg, miután 
nyilvánosságra került, hogy állító-
lag idiótának nevezte az elnököt.

Schengenbe vágyik 
Bulgária és Románia
Románia és Bulgária mielőbbi 
schengeni csatlakozását és a ke-
leti partnerség megerősítését sür-
gette hétfőn bukaresti találkozó-
ján Ekaterina Zaharieva bolgár, 
Nikosz Kociasz görög és Teodor 
Meleşcanu román külügyminisz-
ter. Az Unió soros elnökségét ellá-
tó Bulgária képviselője azt hangoz-
tatta: nemcsak a két érintett or-
szág, hanem az egész Európai Unió 
biztonságát erősítené Románia és 
Bulgária felvétele a schengeni öve-
zetbe. A két ország határrendésze-
ti szervei bebizonyították, hogy ké-
pesek megvédeni Európa határa-
it – tette hozzá. A román és bol-
gár schengeni csatlakozást a görög 
külügyminiszter is országa támo-
gatásáról biztosította.

Merénylet a palesztin 
kormányfő ellen
Merényletet kíséreltek meg teg-
nap a Gázai övezetben az odaláto-
gató palesztin miniszterelnök ellen, 
de Rámi Hamdalláh nem sebesült 
meg. A ciszjordániai Rámalláhból 
Gázába látogató kormányfő konvo-
ja mellett robbanás történt, amely-
ben többen könnyebben megse-
besültek, de Rámi Hamdalláhnak 
nem esett bántódása, és folytat-
ta gázai útját. A palesztin kormány-
fő a két legnagyobb palesztin politi-
kai frakció, a Ciszjordániát irányító, 
mérsékeltnek tekintett Fatah és a 
Gázai övezetet kormányzó radiká-
lis iszlamista Hamász megbékélési 
folyamatának jegyében látogatott 
el a Földközi-tenger keskeny parti 
sávján elterülő Gázai övezetbe.

Törvényben rekcumozná a PSD elnöke az országot külföldön bíráló politikusokat

Büntetné Dragnea a „lejáratókat”

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács (CSM) kedvezőtlen vélemé-
nyezése ellenére sem tett le arról 
Tudorel Toader igazságügy-minisz-
ter, hogy elmozdíttassa tisztségéből 
Laura Codruţa Kövesit, az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
főügyészét. Toader kijelentette: ké-
szen áll arra, hogy az alkotmány-
bírósághoz forduljon, amennyiben 
Klaus Johannis államfő elutasítja a 

korrupcióellenes főügyész tisztség-
ből való visszahívására vonatkozó 
javaslatát. Toader hétfő esti sajtó-
tájékoztatóján azt mondta, egyelőre 
várja a bírák és ügyészek szakmai 
tevékenységét felügyelő CSM ügyé-
szi részlege véleményezésének in-
doklását.

„A döntést pár perc alatt meghoz-
ták, de az indoklás megszövegezése 
már két hete tart, mert nehéz az evi-

denciák ellen érvelni. Nehéz gratulál-
ni valakinek, amiért három ízben is 
megszegte az alkotmányt. Vagyis fél 
év leforgása alatt ugyanaz a személy 
három alkalommal idézett elő alkot-
mányos természetű jogi konfliktust a 
hatalmi ágak között. (...) Várjuk meg 
tehát a CSM ügyészi részlegének in-
doklását, várjuk meg az elnök dönté-
sét, majd mi is döntünk” – fogalma-
zott Toader.

Mint arról beszámoltunk, az igaz-
ságügy-miniszter február 22-én je-
lentette be, hogy kezdeményezte La-
ura Codruţa Kövesi visszahívását. 
A CSM ügyészi részlege öt nappal 
később kedvezőtlenül véleményez-
te a tárcavezető javaslatát, amelyről 
azonban Klaus Johannis államfőnek 
kell meghoznia a végső döntést.

B. l.

A brit külügyminiszter szerint Lon-
don ma válaszintézkedéseket jelent 
be, ha nem kap hiteles magyarázatot 
Oroszországtól az angliai Salisbury 
városában múlt héten történt gyil-
kossági kísérletre, amelyet Szergej 
Szkripal, a brit külső hírszerzés 
(MI6) volt orosz ügynöke, az orosz 
katonai hírszerzés egykori ezrede-
se és lánya, Julija Szkripal ellen kö-
vettek el idegméreg felhasználásá-
val. Boris Johnson tegnapi nyilatko-
zatában megerősítette: a brit kor-
mány éjfélig várta Moszkva magya-
rázatát arra, hogy miként használ-
hatták az elkövetők a Wiltshire me-
gyei kisvárosban a Novicsok ideg-
méreg-hatóanyagot. Theresa May 

brit miniszterelnök előző este, a lon-
doni alsóház képviselőit tájékoztat-
va jelentette be, hogy a brit szakér-
tői vizsgálat megállapítása szerint 
ezt az orosz fejlesztésű idegmérget 
használták Szkripal és lánya meg-
mérgezéséhez.

Az orosz külügyminiszter ugyan-
akkor tegnap Moszkvában azt 
mondta: Oroszország „nem bűnös” 
Szkri pal és lánya megmérgezésé-
ben. Szergej Lavrov szerint Nagy-
Britannia nem lépett kapcsolatba 
Oroszországgal a méreg ügyében, 
holott a vegyi fegyverek betiltásá-
ról szóló egyezmény értelmében kö-
teles lett volna haladéktalanul ah-
hoz az országhoz fordulni, amelyet 

ilyen szer alkalmazásával gyanúsít. 
Hangsúlyozta, hogy az érintett or-
szágnak joga van az anyaghoz való 
hozzáféréshez, hogy azt maga is ele-
mezze. Lavrov szerint London meg-
tagadta Moszkvától a méreganyag-
hoz való hozzáférést, amit az orosz 
kormány azután kérelmezett, hogy 
brit vezetők kijelentették: a mérget 
Oroszországban állították elő.

Theresa May brit kormányfő hét-
főn kora este tájékoztatta a londo-
ni alsóház képviselőit a vizsgálat 
eddigi eredményeiről és a brit kor-
mány nemzetbiztonsági bizottsá-
gának hétfői üléséről. May kijelen-
tette: a brit védelmi minisztérium 
Porton Downban működő vegyi és 

biológiai kutatóintézetének szak-
értői megállapították, hogy a fegy-
verekben is használható minőségű, 
Oroszországban kifejlesztett ideg-
méreggel követték el a gyilkossá-
gi kísérletet. A felhasznált méreg 
a „Novicsok” nevű hatóanyagcso-
portba tartozik. Tekintettel az ideg-
méreg mibenlétére, valamint arra, 
hogy Oroszország már korábban is 
végrehajtott „államilag támogatott” 
merényleteket, a brit kormány „na-
gyon valószínűnek” tartja, hogy a 
Szkripalék elleni támadás mögött is 
Oroszország áll –mondta a brit mi-
niszterelnök.

hírösszefoglaló

Alkotmánybírósághoz fordul Toader Kövesi ügyében

Brit–orosz diplomáciai csörte a kém megmérgezése miatt

Dragnea: megfojtja Romániát a párhuzamos állam

A PSD elnöke a kormánypártok kommunikációs stratégiáját folytatva ismét 
a „párhuzamos állam” negatív hatásairól beszélt. Dragnea szerint a párhuza-
mos állam olyan polip, amely megfojtotta Románia fejlődését, Klaus Johannis 
államfő pedig egyike a rendszer kedvezményezettjeinek. Úgy vélte ugyanak-
kor, hogy nem világos, miért érzi úgy az államfő, hogy védelmet kell nyújta-
nia a párhuzamos állam egyes részeinek. „Annyi rosszat tettek és tesznek, 
hogy ez már nem maradhat büntetlenül. A párhuzamos állam egyének olyan, 
sajnos nagy csoportja, elképzelhetetlen leágazásokkal, amely törvénytelenül 
és illegitim módon gyakorolja az államhatalmat, átvéve a demokratikus úton 
megválasztott legitim hatalom helyét” – mutatott rá Dragnea.
A politikus szerint a párhuzamos államhatalmat a titkosszolgálatok, az ügyé-
szek egy része, a kormányőrség tagjai, pénzügyőrök, adóellenőrök, rendőrök, 
vámosok és a magánszféra képviselői alkotják. Úgy vélte, ez a csoport nem 
csupán a fejlődést akadályozta, de embereket tett tönkre, vetett börtönbe, 
bűnözőket hagyott futni, idegen érdekeket szolgált, a románokkal szemben 
külső gazdasági érdekeket védett, és pártok belső választásaiba, valamint az 
országos választásokba, a kormányalakításba is beavatkozott, emellett bűn-
vádi dossziékat fabrikál vagy nyomozásokat zárat le. Szájkosár a bírálóknak? Dragnea törvényi úton büntetne a kritikákért
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