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Még nem biztos, hogy az al-
kotmánybírósághoz fordul 
az ombudsman amiatt, hogy 

a kormány szerdai ülésén a Leg-
felsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jó-
váhagyása nélkül fogadta el a költ-
ségvetés-kiigazítást. Erről a nép 
ügyvédje tájékoztatott csütörtökön 
azt követően, hogy előző nap Klaus 
Johannis államfő arra kérte, a ta-
láros testülettől kérjen jogorvosla-
tot a szociálliberális kabinet dönté-
se kapcsán. Az ombudsmani hiva-
tal közölte: várja a jogi érveket az el-
nöki hivataltól. „Az ombudsman még 
tegnap, 2018. szeptember 5-én elren-
delte az alkotmánybíróság joggya-
korlatának vizsgálatát főként olyan 
esetekre, amikor a kormány a CSAT 
konzultatív jóváhagyása nélkül foga-
dott el jogszabályokat. Ezzel egy idő-
ben vizsgálják az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága és a Velencei Bizott-
ság joggyakorlatát, azt, hogy léte-
zik-e alkotmányos jellegű jogi konf-
liktus az elnöki hivatal és a kormány 
között, illetve górcső alá veszik a 
2002/415-ös számú, a Legfelsőbb Vé-
delmi Tanács működéséről szóló 
törvényt, mint ahogy más vonatkozó 
jogszabályokat is” – tájékoztatott az 
ombudsmani hivatal.

„Az élet megy tovább”

Eugen Teodorovici pénzügyminisz-
ter viszont már egy szerda esti te-
levíziós nyilatkozatban csak legyin-
tett Johannis kérése kapcsán. Kö-
zölte, az sem változtat már semmin, 
ha az alkotmánybíróság azt mondja 
ki, hogy a kormány eljárása ellent-
mond Románia alaptörvényének, 
mivel amint a vonatkozó kormány-
rendelet megjelenik a Hivatalos Köz-
lönyben, ki is fejti hatását, s „az élet 
megy tovább”. Teodorovici szerint 
amúgy az igazságügyi tárca alapo-
san megindokolta, hogy miért fogad-

hatja el a kormány a büdzsé kiegé-
szítését a CSAT konzultatív jóváha-
gyása nélkül.

Cotroceni-i „elbeszélés”

Közben ahogy várható volt, folytató-
dott a politikai adok-kapok is az el-
nöki hivatal és a kormány között. 
Az előző nap bejelentettek értelmé-
ben Klaus Johannis 11:30-ra várta 
Viorica Dăncilă kormányfőt és né-
hány miniszterét, hogy a költség-
vetés-kiigazításról egyeztessenek. 
A miniszterelnök azonban spanyol-
országi hivatalos látogatásra uta-
zott, így a kormányt a találkozón 
Eugen Teodorovici pénzügyminisz-
ter és Tudorel Toader, az igazság-
ügyi tárca vezetője képviselte. Vá-
laszlépésként Johannis Mihaela 
Ciochină és Cosmin Marinescu el-
nöki tanácsadókat bízta meg azzal, 
hogy egyeztessenek.

Utólag Teodorovici a sajtónak 
úgy nyilatkozott, hogy a Cotroceni-
palotában megtartott találkozó 
egyetlen témája a büdzsé kiigazítá-
sa volt, bár ő maga azt hitte, hogy 
az egyeztetés aktualitását vesz-
tette a kormány előző napi dönté-
se nyomán.

Klaus Johannis közleményben fo-
galmazta meg álláspontját az elmúlt 
napokban történtek kapcsán. „Ve-
szélyes precedensnek” nevezte azt, 
hogy a miniszterelnök az ő meghí-
vására nem ment el a költségvetés-
kiegészítésről szóló találkozóra, és 
a kormány elfogadta a vitatott terve-
zetet. Johannis szerint a döntés előtt 
kellett volna sort keríteni a párbe-
szédre, nem pedig utána.

Amint arról korábban írtunk, 
a Viorica Dăncilă vezette kabinet 
a költségvetési törvényben elfoga-
dottnál összességében csaknem 10 
milliárd lejjel több kiadást és 8,8 mil-
liárd lejjel több bevételt irányzott elő. 

A többlet jelentős részét a pénzügy-
minisztériumhoz, a belügyhöz, az 
egészségügyi tárcához és az okta-
táshoz irányítják alapvetően a meg-
emelt közalkalmazotti bérek kifize-
tésére. Csökken viszont a munka-
ügyi tárca, a külügyminisztérium, a 
titkosszolgálatok és az elnöki hiva-
tal büdzséje. A forráselvonást a kor-
mány azzal indokolta, hogy az érin-
tett intézmények az első fél évben 
nem költötték el a rendelkezésükre 
álló forrásokat.

 Az egymással meglehetősen fe-
szült politikai társbérletben élő elnö-
ki hivatal és kormány között azonban 
éles vita bontakozott ki a költségve-
tés-kiigazítás kapcsán. Johannis „po-
litikai piszkálódásnak” nevezte, hogy 
a baloldali kormány a nemzetbizton-
sági intézményektől és az elnöki hi-
vataltól akar forrásokat elvonni, ami-
vel szerinte az ország biztonságát és 
Románia nemzetközi kötelezettsége-
inek teljesítését veszélyezteti. Ezért 
is hívta össze a CSAT-ot, ám annak 
ülését ő maga függesztette fel, és 
kért új tervezetet a kormánytól, amit 
azonban a kormány megtagadott, és 
szerdai ülésén elfogadta a kiigazított 
költségvetést. „A büdzsékiegészítést 
el kell fogadni, hogy ne akadályoz-
za a gazdaságot. Szerettem volna, ha 
ebben az oly fontos projektben kon-
szenzus születik az állam két fon-
tos intézménye, az elnöki hivatal és 
a kormány között. Azonban minden 
összetett helyzetre van legalább egy 
válasz, a kormány pedig azt a meg-
oldást választotta, hogy továbbmegy 
a büdzsékiegészítés elfogadásával. 
Teljesítettük a kötelességünket, ki-
kértük a CSAT véleményét, teljesít-
jük a kötelességünket, és biztosít-
juk a finanszírozás folytonosságát” 
– szögezte le a kormányülésen a mi-
niszterelnök.

Bálint EsztEr

Süketek párbeszéde folyik a költségvetés-kiigazítás kapcsán

Folytatódik a paloták harca
Folytatódott a politikai csörte Bukarestben a költségvetés kiegészítéséről. Az 

ombudsmani hivatal jelezte, jogi érveket vár az államfői hivataltól ahhoz, hogy az 

alkotmánybírósághoz forduljon, miután a kormány a Legfelsőbb Védelmi Tanács 

(CSAT) jóváhagyása nélkül fogadta el a költségvetés-kiigazítást.

Vitatott döntés. klaus Johannis továbbra is támadja a kormányt a büdzsékiigazítás szerdai elfogadása miatt
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