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A korrupcióellenes ügyészség élére jelölt ügyész is „érintett” a vádhatóság egyik vizsgálatában

Adina Florea egy DNA-dossziéban
Dodon autóbalesete

Autóbalesetet szenvedett tegnap 
Igor Dodon moldovai államfő, ami-
kor hivatalos konvojával úti célja 
felé tartott. Dodont és sofőrjét 
kórházba szállították, de a kor-
mányőrség vezetőjének közlése 
szerint nem sérültek meg súlyosan, 
csupán kisebb zúzódásokat szen-
vedtek. A balesetben a hivatalos 
konvoj két autója volt érintett, a kö-
zösségi oldalakra feltett fényképek 
tanúsága szerint egy kamionnal 
ütközhettek.

Szerb–koszovói 
feszültség
Az egykori Koszovói Felszaba-
dási Hadsereg (UCK) veteránjai 
állták el Alekszandar Vucsics útját 
tegnap, ezzel akadályozva, hogy 
a szerb elnök meglátogasson egy 
szerb többségű falut. Alekszandar 
Vucsics szombaton érkezett két-
napos látogatásra Koszovóba. Az 
utazása azonban szinte az utolsó 
pillanatig bizonytalan volt, nem 
lehetett ugyanis tudni, hogy a 
koszovói kormány engedélyezi-e 
a belépését. Kadri Veseli házelnök 
is fenyegetéssel felérő kijelen-
tést tett csütörtökön, amikor azt 
mondta: „Ha úgy döntünk, hogy 
nem jöhet, akkor nem léphet be 
Koszovóba. Engedély nélkül is 
próbálkozhat, de akkor úgy járhat, 
mint az a másik (Marko Djurics).” 
Marko Djuricsot, a szerb kormány 
Koszovó-ügyi irodájának a veze-
tőjét márciusban letartóztattak, 
majd kiutasítottak Koszovóból, 
mert állítólag engedély nélkül lép-
te át a határt. 

Súlyos brit vád 
Moszkva ellen
A brit belügyminiszter szerint az 
orosz katonai hírszerzés (GU) az 
orosz állam legmagasabb szintjei-
től kapja utasításait. A brit vádha-
tóság és a Scotland Yard a héten 
közölte, hogy a GU két ügynökét, 
Alekszandr Petrovot és Ruszlan 
Bosirovot gyanúsítja Szergej 
Szkripal egykori orosz–brit kettős 
ügynök és lánya, Julija Szkripal 
tavaszi angliai megmérgezésével, 
bár a rendőrség meggyőződése 
szerint az ügynökök álnevekre 
kiállított útlevelekkel léptek be 
Nagy-Britanniába. Sajid Javid 
belügyminiszter a BBC televízió 
tegnapi politikai magazinműso-
rának nyilatkozva elmondta: az 
orosz katonai hírszerzés nagyon 
erősen fegyelmezett szerveződés, 
amelyet a Kreml „rövid pórázon 
tart”, így Szkripalék megmérgezé-
se nem engedély nélkül dolgozó, 
elszabadult elemek akciója volt.

Macron és Merkel 
együttműködne
A francia–német együttműködés 
folytatása mellett foglalt állást 
Emmanuel Macron francia államfő 
és Angela Merkel német kancel-
lár pénteken a dél-franciaországi 
Marseille-ben a munkamegbeszé-
lésüket megelőző közös sajtó-
nyilatkozatukban. A jövő májusi 
európai parlamenti választások 
előtt a „nacionalistákkal” szembe-
ni „haladáspárti” tábor létrehozá-
sa érdekében a múlt héten több 
uniós országban is kampányoló 
francia elnök nem titkolt célja: azt 
szeretné, ha a német kancellár is 
csatlakozna az elképzeléshez. A 
kancellár kijelentette: olyan Euró-
pára van szükség, amely – mint 
fogalmazott – önálló, és önállóan 
képes megoldani problémáit.

Kiderült, hogy Adina Florea 

konstancai ügyész, akit 

Tudorel Toader igazság-

ügy-miniszter a DNA élére 

jelölt, érintett egy ügyben, 

amelyben a korrupcióelle-

nes ügyészség nyomoz.

Miközben a Legfelsőbb Igaz-
ságszolgáltatási Tanács 
(CSM) pénteken bejelentette: 

szeptember 27-én hallgatja meg az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) élére jelölt Adina Florea 
ügyészt, kiderült, hogy Florea ne-
ve is szerepel a vádhatóság egyik 
ismeretlen tettes ellen indított bűn-
vádi vizsgálatában – erősítette meg 
a Mediafax hírügynökségnek a DNA.

Mint arról beszámoltunk, Tudorel 
Toader igazságügy-miniszter csütör-
tökön jelentette be, hogy – miután azt 
első válogatón nem talált megfelelő 
jelöltet – a második kiírásra jelent-
kező hat pályázó közül Floreát ta-
lálta alkalmasnak arra, hogy a DNA 
főügyészi tisztségére javasolja a két 
hónapja felmentett Laura Codruţa 
Kövesi helyére.

A DNA nem volt hajlandó rész-
leteket közölni arról, hogy milyen 
ügyben és milyen minőségben me-
rült fel az illető dossziéban Florea 
neve. A DNA sokszor „ismeret-
len tettes ellen” folytatott eljárás-
ban vizsgálja ki egy-egy feljelentés 
megalapozottságát, elkerülendő a 
gyanúsítottak túl korai nevesítését, 
ha ugyanis egy korrupt tisztségvi-
selővel hivatalosan is közlik, hogy 
gyanúsítottá vált egy ügyben, nehe-
zebben tudnak bizonyítékokat gyűj-
teni ellene.

A DNA főügyészi tisztségének 
várományosa esetében sem tudni 
egyelőre, hogy történt-e bármilyen 
bűncselekmény a vizsgálat tárgyát 
képező ügyben és Florea neve a po-

tenciális gyanúsítottak vagy tanúk 
között merült-e fel.

Florea a hírre úgy reagált: a DNA 
részéről senki sem tájékoztatta ar-
ról, hogy olyan ügyben nyomoznak, 
amelyben ő is érintett, ezért elvileg 
nem kellene akadályt jelentenie a ki-
nevezése útjában.

Pénteken kiderült, hogy egy másik 
ügyben is érintett. Egy konstancai 
üzletember még 2016-ban feljelen-
tést tett ellene és egy rendőr ellen a 
nyomozás során elkövetett vissza-
élés és hamis tanúzás miatt. Bár az 
ügyet azóta ejtették, az üzletember 
pénteken a nyomozás újrakezdését 
kérelmezte.

Az igazságügyi miniszternek 
egyébként több mint 50 százalé-
kos esélye volt arra, hogy olyan fő-
ügyészt jelöljön, akinek van már 
DNA-dossziéja. A bírák és ügyészek 
fegyelmi ügyeiben illetékes Igaz-
ságszolgáltatási Felügyelet két he-
te azt közölte, hogy 2014 óta a DNA 
csaknem kétezer olyan ügyet vizs-
gált ki, amelyekben 2193 bíró és 
1227 ügyész volt érintett, idén júli-
us 30-án pedig még további 415 ilyen 
(474 bírót és 346 ügyészt érintő) 

dosszién dolgoztak a DNA ügyészei. 
A kormánypárti média a Kövesi ve-
zette DNA visszaéléseinek bizonyí-
tékát látta abban, hogy a bírák és 
ügyészek több mint 60 százaléká-
nak volt DNA-dossziéja. Értelmezé-
sükben ugyanis a bírói és ügyészi 
kar nagyobbik része zsarolhatóvá 
vált, hiszen szerintük az érintet-
tek azt kockáztatták, hogy maguk 
is a vádlottak padján találják magu-
kat, ha nem hoztak a DNA-nak tet-
sző döntéseket.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
azonban ezt a feltételezést manipulá-
ciónak nevezte, amit szerinte csak a 
„szerény értelmi képességűek vesz-
nek be”. Szerinte azért szerepel ilyen 
sok bíró és ügyész neve a DNA-dosz-
sziékban, mert az elítélt bűnözők 
rendszeresen feljelentik azokat, akik 
rács mögé juttatták őket.

Florea jelöltségéről a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanácsnak is 
véleményt kell mondania, de a testü-
let véleményezése nem kötelező ér-
vényű. Az új főügyész kinevezésének 
hatásköre Klaus Johannis államfőt il-
leti meg, de a Kövesi leváltását előíró 
alkotmánybírósági döntés után nem 

egyértelmű, hogy az elnöknek joga 
van-e elutasítani a miniszter kineve-
zési javaslatát.

Egyébként az ellenzék politikai 
alapon is kikezdte a jelöltet. Stelian 
Ion, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) parlamenti képviselője 
szerint a jelölés gyanús, mivel Florea 
édesapja a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) színe-
iben megyei tanácsos a Konstanca 
megyei közgyűlésben, ahol már a 
hatodik mandátumát tölti. Egyben 
felrótta Tudorel Toadernek, hogy a 
jelölési folyamat nem volt kellőkép-
pen átlátható.

BALOGH LEVENTE

A konstancai ügyészségről szivároghatott ki a titkos SRI-paktum

Tüntetéssel emlékeztek az augusztus 10-ei eseményekre

Vizsgálat indult a konstancai ügyész-
ségen miután olyan információk 
láttak napvilágot, hogy onnan kerül-
hetett ki egy, a legfőbb ügyészség s a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) kö-
zött a lehallgatások témájában meg-
kötött titkos megállapodás, amelyet 
Darius Vâlcov miniszterelnöki ta-
nácsadó ismertetett még két hete.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
pénteken megerősítette a vizsgálat 
tényét. Mint ismeretes, Adina Florea, 
akit Tudorel Toader igazságügy-mi-

niszter az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) főügyészének 
jelölt, éppen ezen az ügyészségen 
dolgozik.

Mint arról beszámoltunk, a Vâlcov 
által nyilvánosságra hozott 2016 de-
cemberében aláírt paktum többek 
között rögzíti, hogy annak hatályba 
lépése nyomán megszűnik a két in-
tézmény között a 2009-ben megkötött 
korábbi megállapodás hatálya. A 27 
pontos megállapodás nem csupán ar-
ról szól, hogy a hírszerzés támogatja 

az ügyészséget a lehallgatások tech-
nikai részeinek lebonyolításában, 
hanem arról is, hogy a felek kölcsö-
nösen tájékoztatják egymást a tevé-
kenységük során beszerzett olyan 
információkról, amelyek segíthetik a 
másik fél feladatainak ellátását. Sőt 
mi több, az ügyészség kötelezte ma-
gát, hogy a SRI kérésére 60 napon be-
lül tájékoztatja a hírszerzést arról, 
milyen eredménnyel jártak a hírszer-
zés által számára eljuttatott informá-
ciók alapján indított vizsgálatok. 

A paktum nyilvánosságra hozata-
la miatt a legfőbb ügyészség nyomo-
zást indított államtitoksértés miatt, 
Vâlcov ugyanakkor cáfolta, hogy ál-
lamtitkot sértett volna.

A titkos paktum kapcsán Eduard 
Hellvig SRI-igazgató azt állította: ma 
már egyetlen, az igazságszolgálta-
tást érintő titkos megállapodás sincs 
érvényben, miután 2017 februárjától 
az összes paktumot felmondták.

B. L.

Az augusztus 10-ei, erőszakba ful-
ladt kormányellenes tüntetésre em-
lékezve tartottak megmozdulást 
szombaton este Bukarestben. A mint-
egy kétszáz fő részvételével meg-
tartott, A szabadság íze elnevezésű 
megmozdulást kormányellenes ci-
vil szervezetek kezdeményeztek. A 
tüntetésen koncertet adott Davide 
Martello zongorista is, aki arról is-
mert, hogy az elmúlt években számos 
országban lépett fel kormányelle-
nes tüntetéseken: koncertezett Af-

ganisztánban, az isztambuli Taksim 
téren, valamint a kijevi Majdanon is. 
Az augusztus 10-ei incidensek kap-
csán egyébként megszólalt Augustin 
Lazăr legfőbb ügyész is, aki kifogá-
solta, hogy az eseményekkel kap-
csolatos dokumentumok titkosítása 
lassítja a nyomozást.

A legfőbb ügyész pénteken annak 
kapcsán, hogy az ügyben a katonai 
ügyészség által indított vizsgálat nem 
halad elég gyorsan, elmondta: a titko-
sított dokumentumok miatt nem ha-

lad a nyomozás a megfelelő ütemben, 
ezért a bizonyítékként felhasználha-
tó iratok titkosítását fel kell oldani.

A katonai ügyészségen eddig 770 
olyan személy tett feljelentést, aki 
állítása szerint a tüntetők ellen ve-
zényelt csendőrattak során szenve-
dett sérüléseket. Az incidensekről a 
belügyminisztérium belső jelentést 
készíttetett, amelyet azonban titko-
sítottak. Mint ismeretes, a külföldön 
élő románok szervezetei által ösz-
szehívott kormányellenes tüntetésen 

a tömegbe vegyült vandálok dobálni 
kezdték a csendőröket, akik könny-
gázzal válaszoltak, majd az erőszak 
elfajulása nyomán az a döntés szüle-
tett, hogy a csendőrségnek ki kell ürí-
tenie a kormánypalota előtti teret. Az 
akció során a karhatalmi erők válo-
gatás nélkül brutálisan bántalmaz-
tak mindenkit függetlenül attól, hogy 
az erőszakos provokátorok közé tar-
tozott, vagy sem.

B. L.

Új seprű jól seper? Florea bírálja a lehallgatásokat és a „vendettákat”

DNA-dossziék 
megrendelésre?
Adina F.lorea, a korrupcióellenes 
ügyészség élére kijelölt ügyész 
szerint a DNA-nál voltak olyan 
dossziék, amelyek megrende-
lésre készültek. Florea erről egy, 
az Adevărul napilapnak adott, 
hétvégén megjelent interjúban 
beszélt. Emlékeztetett: a me-
nedzsmenttervében is írt arról 
a jelenségről, miszerint bizo-
nyos ügyeke prioritást élveztek, 
ami azt az érzést keltette, hogy 
„vendetta” zajlik. Az ügyésznő 
a lehallgatások gyakorlatát is 
bírálta. Mint kifejtette, az utóbbi 
időben a lehallgatások váltak „a 
bizonyítékok királynőjévé”, és 
megjegyezte: a bűncselekmény 
jellegétől függetlenül nem híve 
a lehallgatásoknak. Példát is 
idézett: mint mondta, a pénz-
ügyi jellegű bűncselekmények-
ben a dokumentumoknak sokkal 
nagyobb a bizonyító ereje, mint 
bármilyen lehallgatott telefonbe-
szélgetésnek. A DNA által vizsgált 
ügyek kapcsán kifejtette: azok 
több mint egynegyede hivata-
li visszaélésről szól, ami eltér a 
DNA eredeti szerepétől, a nagy-
korrupció leküzdésétől.




