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Elhalasztották Dragnea 
fellebbviteli perének tárgyalását
Januárra halasztotta a legfelsőbb 
bíróság 25 pernek a tárgyalását, ame-
lyekben az öttagú bírói tanácsoknak 
kell ítéletet hozniuk. Érintett a halasz-
tásban Liviu Dragnea szociáldemok-
rata pártelnök fellebbviteli pere is. A 
bukaresti ítélőtábla múlt héten sem-
missé nyilvánította a legfelsőbb bíróság 
vezetőségének november 8-ai határo-
zatát, amelynek alapján kisorsolták az 
új öttagú bírói tanácsokat. A döntés a 
határozat alkalmazásának felfüggeszté-
séről is rendelkezett. Ennek nyomán a 
legfelsőbb bíróság tegnap január 14-ét 
szabta meg a tárgyalások időpontjául 
azokban az ügyekben, amelyekben az 
eredeti beosztás szerint december 3-án 
és 10-én lettek volna tárgyalások. Érin-
tett a halasztásban Liviu Dragnea kép-
viselőházi elnök is, akit a Teleorman 
Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Vezérigazgatósággal kapcsolatos 
dossziéban 3 év és 6 hónap letöltendő 
börtönbüntetésre ítéltek, és fellebbviteli 
perét a legfelsőbb bíróság egyik öttagú 
tanácsának kell tárgyalnia. Ugyanezen 
oknál fogva halasztották még – többek 
között – Victor Ponta volt miniszterel-
nök, Viorel Hrebenciuc volt képviselő 
és Toni Greblă volt alkotmánybíró 
fellebbviteli perének tárgyalását is.

CSM: etikai normákat sértett
Augustin Lazăr legfőbb ügyész
Vannak arra utaló elemek, hogy Augus-
tin Lazăr legfőbb ügyész etikai normákat 
sértett, amikor „magas rangú vádlottak-
nak” nevezte a parlamenti különbizott-
ságok egyes tagjait – döntötte el tegnap a 
bírák és ügyészek szakmai tevékenységét 
felügyelő Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanács (CSM). Lazăr a döntés nyomán 
közölte: azt törvénytelennek tartja, ezért 
fellebbezést nyújt be ellene.

CEU: Bécsben indulnak el 
az amerikai akkreditációjú programok
A CEU (Central European University) 
minden amerikai akkreditációjú prog-
ramját Bécsben indítja el 2019 szeptem-
berében – közölte az egyetem tegnap. 
Közleményükben azt írták: döntésüket 
azért most hozzák nyilvánosságra, hogy 
időben tudjanak hallgatókat toborozni a 
következő tanévre. Kiemelték: az elmúlt 
20 hónapban a CEU mindent megtett, 
hogy megfeleljen a magyar törvények-
nek, felsőoktatási képzést indítottak az 
Egyesült Államokban, amelyet az ameri-
kai hatóságok regisztráltak és jóváhagy-
tak. Ennek ellenére a magyar hatóságok 
jelezték, hogy nem fogják aláírni azt a 
megállapodást, amelyet több mint egy 
évvel ezelőtt véglegesítettek New York 
állammal, és amely hosszú távon elis-
merné és biztosítaná a CEU budapesti 
működését – közölték.

Középiskolások csatlakoztak
a sárgamellényesekhez
Csaknem száz középiskolát elfoglaltak 
tegnap Franciaországban az üzemanya-
gadó emelése ellen tiltakozó sárgamel-
lényeseket támogató, illetve az oktatási 
reform ellen tüntető középiskolások – 
közölte a francia oktatási minisztérium. 
A diákszervezetek „tiltakozó szociális 
mozgalmat” hirdettek a sárgamellénye-
sekhez hasonlóan szerteágazó követelé-
sekkel, amelyek elsősorban a kormány 
által tervezett oktatási reform részle-
teire vonatkoznak. A diákmozgalom 
a dél-franciaországi Toulouse-ban és 
a Párizshoz közeli Créteil-ben érezhető 
a leginkább.
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Soros György bábjának nevezte Dacian 
Cioloş korábbi miniszterelnököt Dari-

us Vâlcov miniszterelnöki tanácsadó, volt 
pénzügyminiszter. A kormánypárti Antena 3
hírcsatornának vasárnap este nyilatkozó 
politikus kijelentését azzal támasztotta alá, 
hogy a Cioloş vezette, egy évig, a 2016-os 
parlamenti választásokig hatalomban levő 
szakértői kormány módosította a külföldi 
beszerzések ellentételezését szabályozó, 
úgynevezett off settörvényt, ami állítása sze-
rint kárt okozott a román államnak. Vâlcov 
szerint a módosítás – amely többek között 
a haderőfejlesztéshez kapcsolódó beszerzé-
seket is érintette – azt eredményezte, hogy 
azon külföldi országok, amelyektől Románia 
jelentős összegért vásárolt különböző esz-
közöket, mentesültek annak kötelezettsége 
alól, hogy az így kapott összeg legalább egy 
részét visszaforgassák az országban románi-
ai befektetések formájában. Arra a felvetés-
re, vajon miért járt így el a Cioloş-kormány, 
Vâlcov úgy vélekedett: azért, mert Cioloş 
csupán „egy báb”, aki azt tette, amit „bá-
bosa”, Soros György kért tőle. Hozzátette, 
Sorosnak gazdasági érdekeltségei voltak Ro-
mániában, és a spekulációihoz vette igény-
be a volt kormányfő támogatását. Egyben 
kettős mérce alkalmazásával vádolta az Eu-
rópai Uniót, mondván: Romániának ugyan-
úgy hallatnia kell a hangját, ahogy Magyar-
ország, Lengyelország, Csehország vagy 
Szlovákia is hallatja. Vâlcov azt állította: 
sok nyugati ország ellenérdekelt a romániai 
autópálya-hálózat bővítésében, mert nem 
akarják, hogy keletről Románián keresztül 

érkezzen áru Európába. Szerinte valójában a 
keleti és nyugati uniós tagállamok közötti ér-
dekellentét miatt akar Jean-Claude Juncker, 
az EB elnöke „kétsebességes” Európát. A po-
litikus kitért a kormányellenes tüntetéseket 
szervező Rezist ellenzéki mozgalomra is, 
amely szerinte „csupán egy porszem annak 
az útjában, hogy meghódítsuk a bennünket 
megillető történelmet”. 

Vâlcov szavaira tegnap Corina Creţu re-
gionális politikáért felelős uniós biztos re-
agált, aki összeesküvés-elméletnek nevez-
te az elhangzottakat. Felszólította Viorica 
Dăncilă kormányfőt, hogy szerdai brüsszeli 
látogatása alkalmával – amikor bemutatja a 
biztosoknak a román uniós elnökség prog-
ramját – tisztázza, hogy Vâlcov vádaskodása 
Bukarest hivatalos álláspontjának tekinthe-
tő-e. Creţu megjegyezte: nem először fordul 
elő, hogy a PSD, illetve a bukaresti kormány 

tisztségviselői az Európai Bizottságot támad-
ják, és a bukaresti kormány mindeddig nem 
határolódott el a miniszterelnöki tanácsadó 
szavaitól.

A két tisztségviselő közötti nyilatkozathá-
ború régebbi keletű, és azzal áll összefüggés-
ben, hogy Creţu – akit egyébként a kormány 
vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt 
(PSD) jelölt a Juncker-bizottságba – több íz-
ben bírálta a bukaresti szociálliberális kor-
mányt, amiért nem hívja le a rendelkezésére 
álló, vissza nem térítendő uniós támogatáso-
kat, ugyanakkor köz- és magánszféra együtt-
működésével épülő beruházásokkal terheli 
meg a hazai költségvetést.

Mint ismeretes, a román kormányoldal ve-
zető politikusai immár több ízben is azzal vá-
dolták meg a magyar származású amerikai 
üzletembert, hogy beavatkozik a romániai 
belpolitikába. 

Vâlcov szerint Cioloş Soros György bábja

EGYSZERRE NÉGY PSD-S KÉPVISELŐ LÉPETT ÁT VICTOR PONTA VOLT KORMÁNYFŐ PÁRTJÁBA

Oda a román koalíció többsége
Elolvadt a PSD–ALDE-koalíció kép-
viselőházi többsége, miután négy 
szociáldemokrata honatya a Victor 
Ponta volt kormányfő alapította Pro 
Romániához csatlakozott.
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E lvesztette képviselőházi többségét 
a Szociáldemokrata Párt – Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége 

(PSD–ALDE) koalíció az ellenzéki sajtó 
szerint, miután tegnap a kormány fő ere-

jét adó PSD négy képviselője átállt a Vic-
tor Ponta volt PSD-s miniszterelnök által 
alapított Pro Románia Pártba. Erről Pon-
ta számolt be közösségi oldalán, jelezve, 
Ion Mocioalcă és Ion Spânu Krassó-Szö-
rény, illetve Mihai Popa és Mihai Mohaci
Brassó megyei képviselőkről van szó. 
Ponta szerint a PSD-t bűnözők kerítet-
ték a hatalmukba, ezért a továbbiakban 
újabb honatyák átlépése várható. Ugyan-
akkor nem adott egyértelmű választ arra, 
hogy pártja megszavazza-e az ellenzék 
hamarosan beterjesztendő bizalmatlan-
sági indítványát. Megjegyezte: pártja Vi-

orica Dăncilă miniszterelnök leváltását 
szorgalmazza, de nem támogatják, hogy 
Ludovic Orban, a jobboldali Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke lépjen a helyére. 
Ion Mocioalcă azzal indokolta döntését, 
hogy jelenleg a Pro Románia képviseli az 
általa is fontosnak tartott értékeket.

A PSD–ALDE-nak ellenzéki médiumok 
szerint így csupán 163 képviselője maradt, 
míg a többséghez 165 kell. A PSD 144, az 
ALDE pedig 19 képviselővel rendelkezik. 
Az ellenzéki G4Media hírportál számításai 
szerint a PSD az elmúlt évben tíz képvise-
lőjét és szenátorát veszítette el, ugyanak-
kor a csökkenést némileg kompenzálta, 
hogy az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt-
tól (PNL) és a Népi Mozgalom Párttól 
(PMP), illetve az ALDE-tól összesen négy 
honatya – három szenátor és egy képvi-
selő – ült át a szociáldemokraták soraiba.

Az erőviszonyok jelenlegi alakulása 
az RMDSZ-nek kedvezhet, amely a par-
lamenti együttműködésről szóló megál-
lapodást kötött a kormánykoalícióval, 
ennek nyomán pedig két államtitkári 
tisztséget is a magáénak tudhat. A kor-
mányoldal ugyanakkor az alsóházban a 
magyaron kívül többi nemzeti kisebbség 
frakciójának a támogatására is számít-
hat, amely rendszerint a kormányoldalt 
támogatja. 

Emellett sajtóértesülések szerint a PSD 
háttéralkut kötött a PMP több képvise-
lőjével arról, hogy támogatni fogják az 
alsóházban. A szenátusban a koalíciós 
többség egyelőre stabil, az ehhez szüksé-
ges 69 helyett ugyanis 73 szenátorral ren-
delkeznek.

Légből kapott vádak. Corina Creţu keményen visszaszólt Darius Vâlcovnak

Korodi Attila: felértékelődhet az RMDSZ szerepe

Felértékelődhet az RMDSZ szerepe a koalíció számára – mutatott rá a Krónikának nyilat-
kozva Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a kormánytöbbség „elolva-
dása” nyomán. „Főleg a nagyobbik kormányzó párt, a PSD van egyre nehezebb helyzet-
ben, mivel a párton belül feszültségek vannak. Mi ezt szem előtt tartjuk az RMDSZ négy 
évre, illetve erre a fél évre kidolgozott programja szempontjából. Függetlenül attól, hogy 
most négy honatya távozott, azt is láthatjuk, hogy voltak olyan pillanatok, amikor az 
RMDSZ-frakció jelenléte nélkül nem tudott volna átmenni törvény a képviselőházin. De 
volt olyan is, hogy vígan. Ez azt jelenti, hogy a jövőre nézve valamelyest felértékelődik az 
RMDSZ szerepe, de radikális elmozdulás nem várható, hiszen ott van a kisebbségi frak-
ció, ahonnan mindig számíthat legalább kilenc szavazatra anélkül, hogy ez nehézséget 
okozna, vagy valamilyen politikai egyeztetést kellene folytatniuk” – hangoztatta Korodi.
Felvetésünkre, hogy az új helyzetben az RMDSZ előállhat-e bizonyos, a magyar közös-
ség számára fontos, de eddig az asztalról lesöpört témákkal, a frakcióvezető rámutatott: 
azzal, hogy a szenátusban továbbra is megvan a kormány abszolút többsége, a képvi-
selőházban pedig a kisebbségi frakcióval ez szintén biztosítható, olyan nagy változás 
nem történt. „De egy biztos: olyan hét nem telik el, hogy az oktatási rendszer, a kultúra 
vagy a közigazgatási törvény kérdésében ne mondanánk el nagyon pontosan, hogy mit 
várunk, és mit akarunk. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ebben a pillanatban meg is 
tudunk állapodni, de nagyon pontosan tudják, hogy részünkről milyen politikai elvárá-
sok vannak” – mondta el Korodi Attila.




