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Csak tavasszal dönthetnek
Tăriceanu mentelmi jogáról
Vélhetően csak a tavaszi parlamenti 
ülésszakban szavaz a szenátus Călin 
Popescu-Tăriceanu házelnök mentelmi 
jogának felfüggesztéséről. Politikai for-
rások szerint a törvényhozók a jövő évi 
állami költségvetés tervezetével lesznek 
elfoglalva a hónap hátralevő részében, 
és év végéig nem tűzik napirendre a 
plénumban a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) igénylését, amelyben az a 
szenátus elnöke elleni bűnvádi eljárás 
elindításának engedélyezését kéri. Tări-
ceanut azzal gyanúsítják, hogy érintett 
a több kormányzati cikluson is átívelő, 
szoft vervásárlásokhoz kapcsolódó 
korrupciós botrányban. A DNA szerint 
800 ezer dollárt kapott kenőpénzként.

Moszkva: Oroszország
nem sértette meg az INF-szerződést
Oroszország nem próbált ki olyan 
hatótávolságú rakétákat az Iszkander-M 
operatív-taktikai rendszere számára, 
amelyek megsértették volna a szá-
razföldi telepítésű, közepes és rövid 
hatótávolságú nukleáris eszközök (INF) 
megsemmisítéséről szóló megállapo-
dást – jelentette ki Vlagyimir Samanov, 
az orosz parlamenti alsóház védelmi 
bizottságának elnöke a törvényhozás 
csütörtöki plenáris ülésén. „Abszolút 
felelősséggel kijelentem önöknek: 
semmilyen ilyen (500 kilométert 
meghaladó) hatótávolságú rakétát nem 
teszteltünk, és (Mike) Pompeo (amerikai 
külügyminiszter) úr ezt tudja” – mondta 
Samanov, az orosz légideszant-erők volt 
parancsnoka. 
Az orosz politikus arra reagált, hogy 
Pompeo kedden ultimátumot intézett 
Moszkvához, hogy tartsa be az INF-szer-
ződés rendelkezéseit, amelyeket 
Washington állítása szerint Moszkva 
megsértett. Ellenkező esetben az ame-
rikai vezetés kénytelen lesz elindítani 
a hat hónapos kiválási folyamatot az 
1987-es egyezményből.

Bizonytalan Brexit-jövő
A brit miniszterelnök szerint a brit 
EU-tagság megszűnésének (Brexit) felté-
telrendszeréről szóló jelenlegi megálla-
podás parlamenti elfogadásán kívül csak 
két lehetőség van: az Egyesült Királyság 
vagy megállapodás nélkül lép ki az 
Európai Unióból, vagy „egyáltalán nem 
lesz Brexit”. A londoni alsóház a tervek 
szerint jövő kedden szavaz a megállapo-
dásról, de a jelenlegi erőviszonyok alap-
ján valószínűtlennek tűnik az egyezmény 
elfogadása. Theresa May kijelentette 
ugyanakkor: sokszor hallja a parlamenti 
vitában, hogy a megállapodás nélküli 
Brexitet mindenképpen el kell kerülni, 
ennek azonban az egyetlen módja az EU-
val elért egyezmény elfogadása.

Macron: nem emelkedik 2019-ben
az üzemanyagadó
Eltörli az üzemanyagadó jövőre ter-
vezett emelését a francia kormány, és 
életszínvonal-megőrző intézkedésekkel 
helyettesíti – tette egyértelművé szerdán 
késő este a francia elnöki hivatal. A múlt 
szombati párizsi zavargásokat követően 
Édouard Philippe miniszterelnök kedden 
bejelentette, hogy eleget téve a sárgamel-
lényes mozgalom legfőbb követelésének 
a kormány hat hónapos moratóriumot 
hirdet az üzemanyag adójára, valamint 
befagyasztja a lakossági energiaárakat, 
és megemeli a minimálbért. Az engedmé-
nyek azonban érezhetően késve érkeztek 
a három hete tartó tüntetésekre, amelyek 
folytatódnak.
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É rdemes tovább próbálkozni Liviu Drag-
nea szociáldemokrata pártelnök levál-

tásával a képviselőház éléről – így kom-
mentálta Klaus Johannis államfő a szerdai 
parlamenti botrányt, amelynek során az el-
lenzék „gerillaszavazáson” „leváltotta” tiszt-
ségéből Dragneát, ám mivel az eljárás nem 
a házszabály előírásai szerint zajlott, az nem 
minősül érvényesnek. Johannis szerda este 
egy rögtönzött sajtóértekezleten reagált arra, 
hogy Dragnea szerint ő áll az elvetélt leváltá-
si kísérlet hátterében. 

Mint arról beszámoltunk, miután az ülés-
vezető Florin Iordache az ellenzék felveté-
sére nem volt hajlandó szavazást elrendelni 
Dragnea leváltásáról, többen kézfelemelés-
sel megszavazták a házelnök leváltását, amit 
a kormánytöbbség nem ismert el. (Ennek 
kapcsán amúgy csütörtökön Ionel Dancă, a 
PNL szóvivője közölte: amíg szavazásra nem 
bocsátják a leváltásukra vonatkozó javas-
latot, a PNL minden, Dragnea és Iordache 
által vezetett ülést bojkottál). A PSD elnöke 

az államfő és az ellenzék kudarcba fulladt 
összeesküvésének minősítette a történteket. 
Szerinte Johannis a parlament vezetését 
próbálta „megkaparintani”. Dragnea szerint 
Johannis teljhatalomra tör, és jellemző rá a 
törvénytelen harácsolás: ugyanúgy próbál-
ja megszerezni a kormány és a parlament 
vezetését, ahogy „megszerezte magának 
nagyszebeni házait”. Johannis az mondta: 
nem ő állt a Dragnea leváltását célzó akció 
mögött. „De érdemes még megpróbálkozni. 
Remélem, sikerül” – tette hozzá. Arra a kér-
désre, hogy támogatja-e a kormány levál-
tását célzó bizalmatlansági indítványt, az 
államfő kijelentette: a parlamenti ellenzék 
dolga a bizalmatlansági indítvány megsza-
vazása, és kifejezte reményét, hogy meg is 
teszi. A kormányfő által csaknem két hete 
kért, de Johannis által a december elsejei 
nemzeti ünnep utánra halasztott miniszter-
cserékről az elnök most is azt mondta: még 
nem fejezte be a mérlegelést. Annyit azon-
ban megállapított, hogy „a Dragnea vezette 
PSD szerinte nem képes hozzáértő kormányt 
állítani az ország élére”. Megjegyezte: ez már 

a harmadik kormányuk, amely szerinte sem-
mivel sem jobb, mint az első kettő, amelyet 
a PSD maga váltott le. Ugyanakkor azt állí-
totta, hogy a román uniós elnökség sikere 
érdekében kész megfelelő módon együtt-
működni Viorica Dăncilă szociáldemokrata 
kormányfővel. A miniszterelnök este meg-
jegyezte: annak ellenére, hogy Johannis ál-
lítása szerint hajlandó vele konzultálni, az 
utóbbi időben nem kommunikáltak, bár az 
1918-as gyulafehérvári román nagygyűlés 
századik évfordulója alkalmából megtartott 
ünnepi parlamenti ülésen ő is egységre és 
együttműködésre szólított. A kormánytagok 
kinevezésének halogatása kapcsán a mi-
niszterelnök jelezte: Jean-Claude Junckert, 
az Európai Bizottság elnökét is tájékoztatta 
a helyzetről, Juncker pedig azt mondta, ez 
az állapot nem maradhat fenn. Dăncilă még 
korábban közölte: amennyiben az államfő 
nem dönt záros határidőn belül, a kormány 
az alkotmánybírósághoz fordul. Ennek mi-
kéntjéről csütörtökön délután egyeztetett 
Dragneával, és eldöntötték, hogy pénteken 
fordulnak a taláros testülethez.

Johannis az ellenzéknek: váltsák le Dragneát!

Visszasírják a románok a kommunista diktátort

AZ IMAS FELMÉRÉSE SZERINT 25 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENT A PSD TÁMOGATOTTSÁGA 

Zuhanórepülésben a szocdemek
Hatalmasat zuhant a nagyobbik ro-
mán kormánypárt támogatottsága: a 
PSD-re csak a megkérdezettek keve-
sebb mint 25 százaléka voksolna.

 » BALOGH LEVENTE

M élyrepülésben van a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) – derül ki az IMAS köz-

vélemény-kutató legfrissebb, novemberi 
felméréséből. Az ellenzéki Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) megrendelte, az 
Adevărul napilap által megszerzett kutatás 
szerint a PSD népszerűsége novemberben 
24,9 százalékos volt, ami nem csupán a két 
évvel ezelőtti parlamenti választáson elért 
46 százalékhoz képest jókora visszaesés, 
de még az októberi 27,6 százalékhoz is.

A második helyen a legnagyobb el-
lenzéki párt, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) áll 23,3 százalékkal – ez viszont 
kedvezőbb az októberi 21,9-hez képest. 
A harmadik az USR 14,8 százalékos tá-
mogatottsággal – ők is örülhetnek, két 
hónapja ugyanis még csak 13,1 százalék-

nyian támogatták őket. A következő a 
sorban a kisebbik kormánypárt Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 
11,7 százalékkal – meglepő módon ők is 
nőttek az októberi 10,6-hoz képest. Sta-
bilan megvetette a helyét a parlamentbe 
jutásra esélyes pártok között a Dacian 
Cioloş volt technokrata miniszterel-
nök vezette Együtt Románia Mozgalom 
(MRI), amely viszont az októberi 9,6 

százalékról novemberben 8,2 százalékra 
esett. Az RMDSZ támogatottsága viszont 
nőtt, az októberi 4,7 százalékról 5,8-ra.

A jelenleg parlamenti pártként tevé-
kenykedő Népi Mozgalom Párt (PMP) 
masszívan az 5 százalékos bejutási kü-
szöb alatt, 2,2 százalékon áll, hiába állt 
bele a soviniszta, magyarellenes diskur-
zusba, még a 2,4 százalékos Nagy-Ro-
mánia Párt (PRM) is megelőzi.

Nacionálkommunista diktátor, vala-
mint szobrász vezeti a modern és 

jelenkori Románia legmeghatározóbb 
történelmi, illetve kulturális személyisé-
geinek listáját: Nicolae Ceauşescu, illet-
ve Constantin Brâncuşi végzett az élen 
egy szerdán közzétett felmérés szerint. 
A Fekete-tenger Egyetemi Alapítvány 
(FUMN) megrendelésére a CT & Resear-
ch által készített közvélemény-kutatás-
ban résztvevők 26,6 százaléka véli úgy, 
hogy Nicolae Ceauşescu volt az ország 
modern és jelenkori történelmének leg-
meghatározóbb alakja. A második helyen 
Mihály király végzett 21,4 százalékkal, 
I. Ferdinánd román királyt a válaszadók 
11,6 százaléka, II. Károlyt 5,4 százalék, 
Nicolae Iorgát pedig 4,9 százalék jelölte 
meg. A további sorrend: Mária román ki-

rályné – 4,8 százalék; Nicolae Titulescu 
– 4,1 százalék; Ion Iliescu – 3,5 százalék; 
Ion Antonescu – 3,1 százalék; Gheorghe 
Gheorghiu-Dej – 2,4 százalék; Ion I. C. 
Brătianu – 2,3 százalék; Corneliu Copo-
su – 2,3 százalék; Traian Băsescu – 1,1 
százalék; Klaus Johannis – 1,0 százalék; 
Emil Constantinescu – 0,4 százalék.

 A meghatározó kulturális személyisé-
gek listáját Constantin Brâncuşi vezeti, 
őt jelölte meg a felmérésben résztvevők 
30,3 százaléka, majd George Enescu (18,6 
százalék), Nicolae Iorga (8,8 százalék), 
Mircea Eliade (6,2 százalék) és Gheorghe 
Zamfi r (6,1 százalék) következik a sorban.

 A közvélemény-kutatás keretében meg-
kérdezettek 85,4 százaléka válaszolta azt, 
hogy büszkén vállalja románságát, 9,6 
százalék nem büszke identitására. A fel-

mérés szerint a lakosság 48,5 százaléka 
inkább románnak és európainak vallja 
magát, 43,3 százalék inkább csak román-
nak, 4,1 százalék európainak és román-
nak, 2,9 csak európainak.

 Arra a kérdésre, hogy általában 
véve melyik országot tartják Románia 
legjobb szomszédjának, 26,9 százalék 
Bulgáriát, 23,1 százalék a Moldovai 
Köztársaságot, 12,4 százalék Szerbiát, 
8,1 százalék Magyarországot, 3,6 szá-
zalék Ukrajnát jelölte meg. Ugyanakkor 
a válaszadók 61,9 százaléka támogatja 
Románia és a Moldovai Köztársaság 
egyesülését.

Az országos szintű közvélemény-kuta-
tás november 13-a és 21-e között készült 
1400 felnőttkorú személy megkérdezésé-
vel. A hibahatár 2,6 százalék.
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