
5Krónika  2018. szeptember 7–9., péntek–vasárnapkülföld-belföld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
66
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Adina Floreát javasolja vezető ügyésznek Tudorel Toader igazságügy-miniszter

Konstancai ügyész vezetheti a DNA-t
EU-bírálat Bukarestnek 
és Budapestnek
Felháborodást keltett Bukarest-
ben Günther Oettinger költségve-
tésért felelős európai uniós biz-
tos egyik nyilatkozata, amely-
ben többek között Romániát is 
azon országok közé sorolta, ame-
lyek veszélyeztetik az EU jövőjét. 
Oettinger a Politico brüsszeli hír-
portál szerint azt mondta: halá-
los veszély fenyegeti az Uniót. „Vé-
leményem szerint a projekt halá-
los veszélyben van. Európán belül 
egyesek a meggyengítésére vagy 
akár a lerombolására törekszenek: 
Lengyelország, Magyarország, Ro-
mánia, az olasz kormány” – mond-
ta Oettinger egy brüsszeli rendez-
vényen. A nyilatkozatra reagálva 
Teodor Meleşcanu román külügy-
miniszter sajnálatának adott han-
got Oettinger „alaptalan” kijelen-
tése miatt, leszögezve: Románia 
az egyik leginkább EU-párti ország 
volt, és az is marad. Răzvan Popa 
PSD-s EP-képviselő a kijelentés 
visszavonására szólította az EU-
biztost, mondván: Románia szá-
mos áldozatot hozott az európai 
projekt védelme érdekében.

Dodon kitiltaná 
az unionistákat
Aki a Moldovai Köztársaság Ro-
mániával vagy más országgal való 
egyesülését szorgalmazza, azt nem - 
kívánatos személlyé kell nyilváníta-
ni Moldovában – jelentette ki az or-
szág elnöke, Igor Dodon. A szocia-
lista párti, oroszbarát államfő a he-
lyi N4 televíziós csatornának nyilat-
kozva értésre adta, hogy amennyi-
ben a szocialisták megnyerik a par-
lamenti választást, ezt be is vezetik. 

Sargentini: szoros 
szavazás várható
Igen szoros szavazás várható a ma-
gyarországi különjelentés ügyében 
az Európai Parlament (EP) jövő heti 
plenáris ülésén – jelentette ki csü-
törtökön a dokumentumot össze-
állító Judith Sargentini, aki szerint 
képviselőtársainak túlnyomó több-
sége egyetért jelentése megállapí-
tásaival, de a pártpolitika még „be-
zavarhat”. A holland zöldpárti je-
lentéstevő szerint a nyáron szá-
mos újabb aggasztó fejlemény tör-
tént Magyarországon, „nem látszik 
semmilyen jele a visszatérésnek a 
normális demokratikus működés-
hez”, amihez mindenekelőtt meg 
kellene érteni, a demokrácia nem 
arról szól, hogy a „győztes min-
dent visz”.

London: Putyint 
terheli a felelősség
Vlagyimir Putyin orosz elnököt ter-
heli a felelősség Szergej Szkripal 
egykori orosz–brit kettős ügy-
nök és lánya, Julija Szkripal tavaszi 
angliai megmérgezéséért – mond-
ta csütörtökön a brit belügymi-
nisztérium belbiztonsági kérdé-
sekért felelős államtitkára. Ben 
Wallace kijelentette: a brit kor-
mány tényszerűen tudja, hogy a 
merénylet felelőseként megneve-
zett két orosz állampolgár az orosz 
katonai hírszerzés (GRU) aktív 
ügynöke, és azt is, hogy Szkripalék 
megmérgezése a GRU által vég-
rehajtott művelet volt. Dmitrij 
Peszkov orosz elnöki szóvivő kö-
zölte: a Kreml visszautasít minden 
olyan brit vádaskodást, amely sze-
rint Oroszországnak köze lenne a 
Szkripal-ügyhöz, és megengedhe-
tetlennek tart minden olyan állí-
tást, amely az orosz vezetést ösz-
szefüggésbe hozza azzal.

A DNA eddigi vezető-

ségét bíráló menedzs-

menttervvel jelentkező 

Adina Florea konstancai 

ügyészt jelöli a DNA élére 

Tudorel Toader igazság-

ügy-miniszter.

Adina Floreát, a konstancai 
táblabí róság i  üg yészség 
ügyészét jelölte az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
megüresedett főügyészi széké-
be Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter. A jelölési folyamat eredmé-
nyéről az igazságügyi tárca csütör-
tökön tájékoztatta a közvéleményt. 

A továbbiakban a javaslatról tájé-
koztatják a bírák és ügyészek szak-
mai tevékenységéért felelős Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot 
(CSM), amelynek véleményeznie 
kell a jelöltet, majd az állásfoglalást 
követően Klaus Johannis államfő 
kerül főszerepbe, az alkotmány ér-
telmében ugyanis az igazságügy-
miniszter javaslata nyomán ő neve-
zi ki és ő hívja vissza a főügyésze-
ket. Florea megtisztelőnek nevez-
te a döntést, amelyet úgy kommen-
tált: valószínűleg szakmai és veze-
tői tapasztalata jelentette a legfőbb 
ütőkártyát.

Ad ina F lorea évek ig á l lt  a 
konstancai törvényszéki ügyész-

ség élén, majd a konstancai táblabí-
rósági ügyészség helyettes főügyé-
szeként tevékenykedett. Florea 
volt az az ügyész, aki újrakezd-
te a nyomozást Radu Mazăre volt 
konstancai polgármester ellen, aki 
ellen azért indult eljárás, mert 
2009-ben náci jelképekkel díszített 
egyenruhában vonult fel egy mama-
iai divatbemutatón. Az ügyet lezár-
ták, arra hivatkozva, hogy Mazăre 
ruházatának nem volt köze a ná-

cizmushoz, azonban Florea – a bi-
zonyítékok hiányára hivatkozva 
– felülbírálta a döntést. 

Menedzsmenttervében, amely-
ben gyakran idézi a Tudorel Toader 
által a DNA eddigi vezetőségéről 
készített, lesújtó jelentést, Florea 
megjegyzi: a DNA eddigi tevé-
kenysége során a pozitív eredmé-
nyek mellett eltávolodott a jogál-
lamiság alapjaitól, és a legfelsőbb 
vezetés szintjén is tapasztalható 

volt a szakmai normák semmibe-
vétele, ami miatt megingott a biza-
lom az intézményben. Ennek nyo-
mán Florea felajánlja 27 éves ügyé-
szi tapasztalatait az intézmény hi-
telességének visszaszerzése ér-
dekében. 

Szakmai téren a jelölt a DNA ha-
tékonyságának növelését ígéri, va-
lamint az alkotmányos és törvé-
nyi előírásokban meghatározott ha-
táskörökön túllépő nyomozati gya-
korlat megszüntetését. Ígéretet 
tesz arra is, hogy nem lesznek „ki-
emelt” dossziék, amelyek kezelé-
se „vendettaszerűen” zajlik, hanem 
objektív kritériumok alapján foglal-
koznak majd az ügyekkel.

Adina Floreát hat jelölt közül vá-
lasztotta ki Tudorel Toader. Mint 
megírtuk, ez már a második kiírás 
volt, miután az első kiírást követő-
en a tárcavezető a négy jelentkező 
egyikét sem tartotta alkalmasnak a 
tisztségre. Toader augusztus 6-án 
írta ki ismét a versenyvizsgát.

Mint megírtuk, a DNA főügyészi 
tisztsége azt követően üresedett 
meg, hogy Klaus Johannis állam-
fő július 9-én az alkotmánybíróság 
ítélete nyomán felmentette a tiszt-
ségéből Laura Codruţa Kövesi eddi-
gi főügyészt. 

Az igazságügy-miniszter febru-
árban kezdeményezte Kövesi levál-
tását, azt állítva, hogy a főügyész 
önkényesen, hatáskörét túllépve, 
alkotmánysértő és törvénytelen 
módon vezette a DNA-t.

Balogh levente

Gabriela Firea szerint Liviu Dragnea kémkedik utána

Elítéli a német nagykövetség a kisebbségellenes nyilatkozatokat

Kémkedéssel vádolta meg Gabriela 
Firea bukaresti főpolgármester 
Liviu Dragneát, a kormány fő erejét 
adó Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nökét. Az alakulat vezetőjét az utób-
bi napokban keményen bíráló és a le-
mondását is követelő politikus sze-
rint Dragnea emberei folyamatosan 
figyelemmel követik még a városhá-
za épületében is.

Mint szerdán este az Antena 3 hír-
csatornának elmondta, az utóbbi na-
pokban több látogatója is volt, akiket 
Dragnea utólag felhívott, és megkér-
dezte tőlük: miért voltak Fireánál, 
és mire készülnek. „Mi nem készü-
lünk semmire. Abszolút normálisan 
beszélgettünk a helyi közigazgatás 
ügyeiről, nem politikai összeeskü-
vést szőttünk. Egyesek párttársak 
voltak, mások pedig olyan szemé-
lyek, akik kötődnek a párthoz vagy 

hozzá, de nem párttagok” – mond-
ta Firea, megjegyezve: döbbenetes-
nek tartja, hogy Dragnea ugyanolyan 
eszközöket alkalmaz, mint azok, 
akik ellen állítólag harcol, akik tör-
vénytelenül megszerzett informáci-
ókat használnak fel. Firea szerint 
előfordulhat, hogy Carmen Dan bel-
ügyminiszteren keresztül jutott a 
róla szóló információhoz. A főpolgár-
mester már korábban megvádolta a 
minisztert, hogy a tárca hírszerzé-
se révén jut bizalmas információk-
hoz egyes politikusokról.

Most ugyanakkor azt mondta: 
nem tudja, állami vagy magánintéz-
mények figyelik a munkahelyén és 
az otthonában. Firea azzal is meg-
vádolta Dragneát, hogy az amnesz-
tiatörvényt, amelyet az Európai Bi-
zottság és az amerikai nagykövet-
ség is bírált, alkueszközként le-

begteti egyes büntetőjogi gondok-
kal szembesülő üzletemberekkel 
és politikusokkal folytatott egyez-
tetései során.

Firea kémvádjaira máris rea-
gált az ellenzéki Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt 
(PMP). Közölték: parlamenti vizsgá-
lóbizottság felállítását kezdeménye-
zik annak kiderítésére, igaz-e, hogy 
Dragnea politikusok lehallgatására 
adott utasítást a belügyi hírszerzés-
nek. Közölték, a bizottság felállítá-
sának kezdeményezéséhez további 
ellenzéki támogató aláírások szük-
ségesek.

Eközben a párton belül máris 
mozgolódás támadt a Firea által 
Dragnea ellen indított kampány ha-
tására: három parlamenti képvi-
selő is csatlakozott hozzá. Corina 
Bogdan, Emanuel Botnariu és 

Cătălin Zamfira Fireához hasonló-
an Dragnea lemondását követeli, kö-
zös közleményben szögezve le: elfo-
gadhatatlannak tartja, hogy a pár-
tot egyetlen személy irányítsa a sa-
ját kénye-kedve szerint. Mindhárom 
képviselő a Fireához közel álló Ilfov 
megyei pártszervezet tagja.

Korábban két másik PSD-s kép-
viselő is bírálta Dragneát. Răzvan 
Rotaru szintén Dragnea lemondását 
szorgalmazta, Mihaela Huncă pedig 
közölte: kilép a pártból, amiért az a 
kormányzás helyett belharcokkal 
foglalatoskodik. Lia Olguţa Vasilescu 
munkaügyi miniszter ugyanakkor 
kijelentette: Dragneát csakis párt-
kongresszuson lehet leváltani, és bí-
rálta Fireát, amiért az a nyilvánosság 
elé vitte a panaszait.

B. l.

Határozott hangvételű közlemény-
ben ítélte el Németország bukares-
ti nagykövetsége az egyes kormány-
párti politikusok által az elmúlt he-
tekben tett németellenes kijelentése-
ket. A diplomáciai képviselet szerdán 
este Facebook-oldalán reagált a kor-
mány fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) Klaus Johannis államfővel 
kapcsolatos nyilatkozataira. A nagy-
követség tudatja: az elmúlt napok-
ban számos politikus, a kisebbségek 
képviselői, üzletemberek, civil szer-
vezetek és magánszemélyek is fel-
háborodásuknak adtak hangot a né-
met kisebbséget érintő becsületsértő 
kijelentések miatt, és támogatásuk-

ról biztosították a német közösséget. 
A reakciók egy részét egyenesen a 
nagykövetségnek címezték. 

„Németország nagykövetsége 
köszönetet mond a támogatásért. 
Emellett szeretnénk megragadni az 
alkalmat, hogy egyértelműen hang-
súlyozzuk: határozottan elítéljük a 
német, illetve bármely romániai ki-
sebbség elleni diszkrimináció, gya-
lázkodás vagy ellenségesség min-
den formáját. Az utóbbi napokban 
megfogalmazott vádak teljesen alap-
talanok és indokolatlanok” – áll a 
nagykövetség üzenetében.

Mint arról beszámoltunk, a hét 
elején Darius Vâlcov miniszterel-

nöki tanácsadó olyan videót osztott 
meg közösségi oldalán, amely a Ro-
mániai Németek Demokrata Fóru-
mát a náci Deutsche Volksgruppe 
jogutódjaként tünteti fel, Klaus 
Johannist pedig Adolf Hitlerként. 
A videóban a kormányellenes utcai 
megmozdulásokat szervező Rezist 
mozgalom hashtagje horogkeresztté 
alakul. Ezt követően azt állítja: a Ro-
mániai Németek Demokrata Fóruma 
– amelyet korábban Johannis veze-
tett – a náci Deutsche Vokgsgruppe 
utódszervezete, Johannis államfő 
feje pedig Hitler-bajusszal és -fri-
zurával jelenik meg. Az elnök ar-
ca mellett hibás németséggel a Hail 

Iohannis (Heil Iohannis helyett) fel-
irat is előtűnik.

Mint megírtuk, korábban Liviu 
Pop volt oktatási miniszter utalt ar-
ra, hogy a német demokrata fórum a 
náci Deutsche Volksgruppe jogutód-
ja, Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter pedig annak kapcsán, 
hogy Johannis az augusztus 10-ei 
tüntetésen történt incidensek apro-
póján azt mondta, hogy a könnygázt 
használó csendőrök elgázosították a 
tüntetőket. Úgy fogalmazott: bátor-
ságra vall egy német részéről az „el-
gázosítás” kifejezést használni.

B. l.

A jelölt. Florea a DNA-nál tapasztalt visszásságok megszüntetését ígéri




