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Botrány a képviselőházban,
„leváltották” Dragneát
Botrányos ülés zajlott tegnap a képvi-
selőházban, miután az ellenzék – kihasz-
nálva, hogy hétfőn, négy szociáldemok-
rata honatya pártváltásával megszűnt a 
koalíció többsége – Liviu Dragnea házel-
nök és Florin Iordache alelnök leváltását 
kezdeményezte, majd „gerillaszavazás-
sal” voksolt is róla. Raluca Turcan, az 
ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
frakcióvezetője azt az ürügyet hozta fel 
a kezdeményezés indoklásaként, hogy 
Florin Iordache a házszabályt megsértve 
vezette az ülést, arra ugyanis egy másik 
alelnök volt kijelölve. A másik okként azt 
nevezte meg, hogy a házbizottság eluta-
sította a házelnök leváltására vonatkozó 
javaslatot, holott azt a plénum elé kellett 
volna utalnia. A házszabály értelmében 
ugyanakkor a házelnök visszahívására 
csak az a frakció tehet javaslatot, amely 
a tisztségbe jelölte őt. Az ellenzék ezt úgy 
módosította volna, hogy a képviselők 
egyharmada is kezdeményezhesse a 
házelnök visszahívását. Iordache nem 
volt hajlandó napirendre tűzni a vissza-
hívásokról szóló javaslatokat, mondván: 
azok házszabályellenesek. Egyúttal 
bemutatta a dokumentumot, amellyel 
a házelnök átruházta rá az ülésvezetői 
teendőket. A PNL ennek nyomán par-
lamenti sztrájkkal fenyegetőzött. Végül 
Iordache felfüggesztette az ülést, de 
Marilen Pirtea PNL-es alelnök fölment a 
pulpitusra, és ennek ellenére szavazásra 
bocsátotta Dragnea és Iordache „levál-
tását”, amiket az ellenzéki honatyák 
kézfeltartással „megszavaztak”. Iordache 
utólag leszögezte: ez a voksolás jogtalan 
volt, valójában semmi sem változott. A 
koalíció amúgy valóban kettővel keve-
sebb honatyával rendelkezik a többség-
hez szükséges 165-nél, ám a nemzeti 
kisebbségek és az RMDSZ is támogatja.

Dăncilă: tiszteljük a jogállamiságot
Romániában tiszteletben tartják a 
jogállamiságot, és mindent megtesznek 
az igazságszolgáltatás függetlensége 
érdekében – jelentette ki tegnap Viorica 
Dăncilă miniszterelnök Brüsszelben, a 
román kormány és az Európai Bizott-
ság együttes ülését követően. A január 
elsejétől esedékes féléves román uniós 
elnökséget előkészítő tanácskozást 
követően megszólaló kormányfő szerint 
Romániát nem lehet egy lapon emlegetni 
Magyarországgal vagy Lengyelországgal. 
Jean-Claude Juncker, az EB elnöke arról 
beszélt: a román EU-elnökségnek rendkí-
vüli nehézségekkel kell megküzdenie, és 
kulcsfontosságú pillanat lesz majd az EU 
jövője szempontjából.

Alkotmánysértő
a pénzmosás elleni törvény
Alkotmánysértőnek minősítette az 
alkotmánybíróság tegnap a pénzmo-
sás és a terrorizmus fi nanszírozásának 
megelőzéséről szóló törvénynek azt az 
előírását, amely kivételezne a parlamen-
ti képviselettel rendelkező kisebbségi 
szervezetekkel. A pénzmosás elleni 
európai irányelv romániai meghonosí-
tását célzó jogszabályt október végén 
szavazták meg. Az alkotmányossági 
kontrollt a jobbközép ellenzék kérte, 
főleg arra hivatkozva, hogy a törvénybe 
olyan előírásokat is beépítettek, amelyek 
szerintük ellehetetlenítik az egyesületek 
és alapítványok működését. A törvény 
kötelezővé tenné, hogy az egyesületek 
30 napon belül bejelentsék a támogatá-
saik valódi haszonélvezőit, amennyiben 
ezek kiléte ismert, ha pedig ennek nem 
tesznek eleget, feloszlathatják őket.
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Sajnálatát fejezte ki a Krónika megke-
resésére a ZDF német közszolgálati 

televízió, amiért a december elsejei román 
nemzeti ünnep kapcsán közölt hírben Er-
dély Románia általi annektálásáról írtak. 
Lapunk annak nyomán kérdezett rá az 
ügyre, hogy a román külügyminisztéri-
um kedden közleményben reagált a ZDF 
és a DPA hírügynökség által közölt hírre, 

amelyben úgy fogalmaztak: száz évvel 
ezelőtt Románia annektálta, elcsatolta a 
korábbi magyar tartományt. A hírben az 
Anschluss szót használták, ami összekap-
csolást jelent, ugyanakkor ezt a kifejezést 
használják Ausztria 1938-as Németország-
hoz csatolására is.

A ZDF kommunikációs felelőse, Thomas 
Hagedorn emlékeztetett: az eredeti hírben 
a DPA fogalmazott így, ők csupán átvet-

ték. „Ez a megfogalmazás hamis történel-
mi asszociációkat ébreszt. Sajnáljuk, és 
azonnal módosítottuk is a hírt” – közölte 
lapunkkal a ZDF kommunikációs osztályá-
nak illetékese.

Mint megírtuk, a román külügy nyomásá-
ra a ZDF kedden a Beitritt, azaz csatlakozás 
kifejezésre cserélte az Anschlusst. Megkeres-
tük a DPA-t is, a hírügynökségtől azonban 
lapzártánkig nem kaptunk választ. 

ZDF: sajnáljuk az „anschlussozást”, a DPA a felelős

A JOGREND RÉSZÉVÉ TENNÉ AZ RMDSZ A GYULAFEHÉRVÁRI KIÁLTVÁNY KISEBBSÉGI CIKKELYÉT

Törvénybe iktatnák az ígéreteket
Száz év után ideje törvénybe iktatni 
a Gyulafehérvári nyilatkozatban a 
nemzeti kisebbségeknek tett ígérete-
ket – ezzel indokolta Márton Árpád, 
hogy az RMDSZ tervezetet dolgozott 
ki erről.

 » BALOGH LEVENTE

A száz évvel ezelőtt a gyulafehérvári 
román nagygyűlésen elfogadott nyi-
latkozat nemzetiségi jogokról szóló 

cikkelyét az elmúlt száz évben folyamato-
san félresöpörték, ezért érezte szükségét 
az RMDSZ annak, hogy most, az Erdély 
Romániához való csatlakozásának szán-
dékát egyoldalúan kimondó nagygyűlés 
centenáriumán törvénytervezetet nyújtson 
be, amely az ebben a cikkelyben foglal-
takat rögzítené törvényben – indokolta a 
Krónika kérdésére Márton Árpád, a terve-
zet kidolgozója, az RMDSZ képviselőházi 
frakciójának helyettes vezetője azt, miért 
most terjesztették be a parlamentben a do-
kumentumot. „Úgy éreztük: száz év eltelte 
után itt az ideje, hogy be legyen iktatva 
Románia törvényei közé úgy, ahogy az le 
volt írva” – mutatott rá Márton.

Mint kifejtette, ezt a hétfőn beterjesztett 
tervezet első cikkelyében is kifejtik, a má-
sodik cikkely magát a Gyulafehérvári nyi-
latkozatban szereplő szöveget tartalmaz-
za: „teljes nemzeti szabadság az összes 
együtt élő népnek. Minden nép számára 
a saját nyelvén biztosít oktatást, közigaz-
gatást és ítélkezést az illető néphez tartozó 
személyek révén, és a lakosok számának 
arányában minden nép képviseleti jogot 
fog kapni a törvényhozó testületben és a 
kormányzati szervekben”. A további cik-
kelyekben a mai jogi nyelven magyaráz-
zák el, hogy ebből mi fakad.

Így többek között meghatározzák, 
hogy az együtt élő népeken az 1918-ban 
az akkor Romániához kerülő területeken 
élő nemzeti kisebbségek értendők, és 
fel is sorolták, hogy melyek ezek. Azt is 
rögzítik, hogy a törvényhozó testületeken 
a helyi tanácsokat, a megyei tanácsokat, 
a parlamentet és az Európai Parlamentet 
értik, hogy miképpen lehet biztosítani 

a számarányuknak megfelelő jelenlétet a 
törvényhozó testületekben, a végrehajtó 
testületekben valamint az igazságszol-
gáltatásban. Az önigazgatásra vonatkozó 
részben kifejtik: a tanügyi és kulturális 
ügyeket a nemzeti kisebbségek jogállá-
sáról szóló törvény szerint fogják admi-
nisztrálni, hiszen ebben a törvényben 
létezik egy, a kulturális autonómiára 
vonatkozó fejezet. Azt is rögzítik, hogy a 
történelmi régiók területén levő megyék, 
amelyekben jelentős számban élnek a 
nemzeti kisebbségek, kezdeményezhe-
tik törvény útján annak a szabályozását, 
hogy önálló fejlesztési régióvá alakulja-
nak át, és hogy ezek a régiók – szintén 
törvény útján – sajátos státust, vagyis 
akár autonómiát kapjanak.

Kérdésünkre Márton Árpád elmondta, 
a tervezetről nem egyeztettek előzetesen 
a PSD–ALDE-koalícióval – amellyel par-
lamenti támogatási megállapodásuk van 
érvényben –, mivel ez még amúgy sem a 
végleges forma, az, hogy a törvény vitája 
során milyen kompromisszumok szület-
nek, úgyis akkor dől majd el.

Márton Árpád kérdésünkre leszögezte: 
a tervezetet nem szándékosan időzítették 
a hétfői napra, amikor négy szociálde-
mokrata honatya kilépése miatt megszűnt 
a kormánykoalíció képviselőházi többsé-
ge, hiszen már november eleje óta készen 
állt, de nem akarták a román nemzeti 

ünnepet „megterhelni” vele, ezért időzí-
tették az ünnep utánra. Azt ugyanakkor 
biztosra vette, hogy a koalíció meggyen-
gülése növelni fogja az RMDSZ súlyát, de 
mivel a képviselőháznak december 21-éig 
feszített menetrendje lesz, valószínűleg ez 
a tervezet februárig nem kerül szóba. 

A politikus nem kívánt jóslatokba bo-
csátkozni arról, milyen esélyei lesznek a 
tervezetnek a parlamentben, mivel ko-
rábban negatív és pozitív példák is voltak. 
A tervezet indoklásában kifejtették: az 
RMDSZ úgy értékeli, hogy Románia 100 
éves évfordulóján a román jogrendbe be 
kell emelni az ország területén élő nemze-
ti kisebbségek jogos elvárásait. A nyilatko-
zat amúgy a románok egyesülését kimon-
dó paragrafus kivételével soha nem lett a 
román jogrend része.

Ígéret, szép szó. Törvénnyel kényszerítenék Bukarestet a nyilatkozatban foglaltak betartására

Kelemen Hunor: senki sem akarja ellopni Erdélyt

A tervezet miatt nem kell aggódni, senki nem akarja ellopni Erdélyt – kommentálta a 
Mediafax hírügynökségnek Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki azt is elmondta, azt 
várja, hogy az összes parlamenti párt támogassa a kezdeményezést. Leszögezte: ha a 
Gyulafehérvári kiáltvány Erdély és Románia egyesülése alapokmányának tekinthető, 
akkor az abban foglaltakat komolyan kell venni. Annak kapcsán, nem tart-e nacionalista 
reakcióktól, kifejtette: feltűnő, hogyha a magyarok azonkívül, hogy csöndben lélegez-
nek, megmozdulnak, bizonyos körök azonnal hisztérikusan reagálnak. „Ne féljetek, 
román testvérek, senki sem lopja el tőletek Erdélyt. A lojalitást számos úton el lehet 
nyerni, de egy nemzeti kisebbség akkor lesz lojális az államhoz és az országhoz, amely-
ben él, amikor a nemzeti identitása nincs veszélyben” – mutatott rá Kelemen.

Román össztűz a tervezetre

Sem a kormányoldal, sem az ellenzék 
nem támogatja a kezdeményezést. Liviu 
Dragnea, a kormány fő erejét adó PSD 
elnöke tegnap úgy vélekedett, a tervezet 
alkotmányellenes, és pártja képviselőhá-
zi frakcióvezetője, Dan Suciu is közölte: 
nem támogatják a javaslatot. Kedden a 
tervezet visszavonására szólította fel az 
RMDSZ-t a Dacian Cioloş volt technokrata 
miniszterelnök vezette Együtt Románia 
Mozgalom. Közleményében a volt uniós 
mezőgazdasági biztos alakulata úgy 
véli, a tervezetben kért önrendelkezés az 
„enklavizálódást” célozza, és úgy véli, a 
szövetség csupán kihasználja a kormány-
oldal gyöngeségét, hogy „ellentéteket 
gerjesszen” az ország polgárai között.  
Az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) 
képviselője, Marius Paşcan volt Maros 
megyei prefektus szerint is az RMDSZ 
a koalíció kiszolgáltatottságát akarja 
kihasználni, hiszen aznap terjesztette be 
törvényjavaslatát, amikor a koalíció elve-
szítette többségét a képviselőházban.




