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Dragnea pere: 
fellebbviteli tárgyalás
Megkezdődött Liviu Dragnea 
román szociáldemokrata ház-
elnök fellebbviteli tárgyalása 
hétfőn második korrupciós 
perében, amelyben első fokon 
letöltendő szabadságvesz-
tésre ítélték. A kormánypárt 
elnökét hangoskodó szimpati-
zánsok és ellentüntetők várták 
a legfelsőbb bíróság épülete 
előtt, de Dragnea nem jelent 
meg, csak egy kérvényt kül-
dött a bíróságnak, amelyben 
halasztást kért, arra hivat-
kozva, hogy ügyvédet akar 
fogadni. Az ügyét tárgyaló 
öttagú bírói tanács Dragnea 
– és az ügyben szereplő más
vádlottak – kérésének helyt
adva november 5-ödikére
tűzte ki a követező tárgyalási
napot. Dragnea mintegy har-
minc szimpatizánsa politikai
pernek minősítette a PSD
elnöke elleni bűnvádi eljárást,
amelyet szerintük  titkosszol-
gálati megrendelésre indított
a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA). A bíróság előtt a
korrupcióellenes jelszavakat
hangoztató ellenzéki szerve-
zetek néhány aktivistája is
megjelent: egyiküket a – két
hangoskodó csoportot egy-
mástól távol tartó – csendőrök
csendháborításért 500 lejre
(35 ezer forintra) bírságolták.
Dragneát júniusban első fokon
hivatali visszaélésre való
felbujtásért három év és hat
hónap letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte a román legfel-
sőbb bíróság egy háromtagú
bírói tanácsa és elrendelte
korábbi felfüggesztett börtön-
büntetése letöltését – emlé-
keztetett az MTI.  A DNA azzal
vádolja Dragneát, hogy 2006
és 2013 között, amikor a Tele-
orman megyei tanács, illetve
a PSD megyei elnöke volt, az ő
utasítására fizettek a megyei
tanács költségvetéséből két
olyan alkalmazottat, akik nem
a gyermekvédelmi igazga-
tóságnál, hanem valójában
a PSD megyei szervezeténél
dolgoztak. Dragneát 2016-ban
jogerősen két év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték egy
2012-es népszavazással kap-
csolatos korrupciós perben.
A három és fél éves letölten-
dő börtönbüntetést korábbi
elmarasztalását figyelembe
véve halmazati büntetésként
szabta ki az első fokon eljáró
bírói tanács.
A két bíróság elé került korrup-
ciós ügy mellett a PSD elnöke
ellen másik két dossziéban
folytat bűnvádi eljárást a DNA.
Dragnea a legnagyobb román
párt erőskezű vezetőjeként
Románia legbefolyásosabb
emberének számít. Priusza
miatt a PSD 2016-os választási
győzelme miatt már nem köve-
telhette magának a miniszter-
elnöki tisztséget, ezért azóta a
háttérből irányítja a bukaresti
kormányt.

Meggyilkolt bolgár újságírónő
BEDE LAURA

E gyre több részlet derül ki arró l
a bolgár oknyomozó újságíró-

nőről, akinek félig lemeztelenített 
holttestét a román határon, a Duna 
partján fekvő Rusze közelében talál-
ták meg vasárnap.

Viktoria Marinova épp egy új mű-
soron dolgozott, amelynek a Detektor 

címet adták, nem véletlenül: az első 
adásban például egy bolgár és egy 
romániai magyar újságíróval készített 
interjút, akiket megfenyegettek, és 
egy éjszakára le is tartóztattak, mi-
közben munkájukat végezték. A két 
újságíró éppen egy európai uniós tá-
mogatások elsikkasztásával kapcso-
latos ügyben nyomozott. Marinova 
holttestét a várostól távolabb, egy er-
dős részen találták meg, nem messze 

a folyóparttól. A Daily Beast hírportál 
szerint a nőt olyan brutálisan megver-
ték, hogy arca felismerhetetlen volt, 
és halála előtt meg is kínozhatták. 
Marinovát gyilkosa megerőszakolta, 
majd megfojtotta, a félig lemeztele-
nített, meggyalázott holttestet pedig 
otthagyta az erdőszélen. A nő sze-
mélyes tárgyait kissé távolabb, az er-
dőben szétszórva találták meg, csak 
ezek alapján sikerült azonosítani.

A hatóságok jelenleg vizsgálják, 
hogy Marinova munkájának köze 
lehetett-e brutális halálához, azaz 
hogy olyasvalaki gyilkolta-e meg, 
akinek esetleg nem tetszett, hogy az 
újságírónő túl mélyre ás a korrupciós 
ügyekben. Az AFP hírügynökség sze-
rint egyelőre semmilyen nyom nem 
utal arra, hogy a nőt munkája miatt 
ölték volna meg, de a nyomozás még 
folyik.
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