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Az államfő szerint a korrupció
akadályozza a fejlődést
Románia sosem fog képességeihez mér-
ten fejlődni, ha nem sikerül legyőznie a 
korrupciót – hangsúlyozta Klaus Johan-
nis államfő a korrupcióellenes világnap 
alkalmából kiadott tegnapi üzenetében. 
„A korrupció betegség, amely felemészti 
a demokráciát, és emberek millióit tartja 
a szegénység fogságában. A korrupció az 
autópályák hiányával, higiéniát nélkülö-
ző kórházakkal, megfelelő körülmények 
hiányában működő iskolákkal, akadozó 
közigazgatással jár. Románia nem fog 
képességeihez mérten fejlődni, ha nem 
sikerül megszabadulnunk a korrupció 
ostorától” – fogalmazott az elnök.

Megtámadott „paktumtörvény”
Megtámadta az alkotmánybíróságon 
Klaus Johannis államfő azt a Liviu 
Dragnea, a képviselőház és Călin Popes-
cu-Tăriceanu, a szenátus elnöke által 
kezdeményezett törvényt, amely feloldja 
a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 
azon, a korrupció, csalás és pénzmosás 
elleni küzdelemre vonatkozó határozatá-
nak titkosítását, amelynek értelmében a 
korrupció nemzetbiztonsági kockázatnak 
minősül, ezért többek között lehetőséget 
nyújtott titkos megállapodások meg-
kötésére az ügyészségek és a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) között. Az 
államfő indoklása szerint a jogszabály 
mind elfogadásának módja, mind pedig 
tartalma tekintetében sérti az alaptör-
vény egyes kitételeit. Ezért azt kéri, hogy 
az alkotmánybíróság teljes egészében 
minősítse alkotmányellenesnek a szóban 
forgó törvényt. Dragnea és Tăriceanu, 
valamint Mircea Drăghici korrupciós vád 
alól alapfokon felmentett képviselő a 
CSAT 2005-ben elfogadott, 17-es számú 
határozata titkosításának feloldását 
kérte. Indoklásul azt hozták fel, hogy az 
elmúlt évben beigazolódott: súlyos visz-
szaélések történtek a SRI és a különböző 
igazságügyi szervek között aláírt titkos 
egyezmények alapján. 

Orbán Viktor: vérfrissítés kell
az Európai Parlamentben
Vérfrissítésre van szükség az Európai 
Parlamentben – jelentette ki Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök pénteken 
a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában. „Látom rajtuk a 
ciklus végi fáradtság jeleit”, de a jövő évi 
EP-választás után lesznek új képviselők, 
és „szerintem javulni fog a demokrácia 
minősége” – fogalmazott a kormányfő. 
Az úgynevezett migránsvízum kérdésé-
ben Orbán Viktor azt mondta: „elég vic-
ces”, hogy egy ügyben addig kell újra és 
újra szavazni, amíg a bürokraták szerinti 
helyes eredmény meg nem születik.
Feltette ugyanakkor a kérdést, hogy miért 
tűrik el ezt az EP-képviselők, akiktől az 
emberek azt várják, hogy álljanak ki az 
őket odaküldők érdekei mellett.

Salvini: ne Párizs vagy Brüsszel
mondja meg, mit tegyen Olaszország
Új politikai programot vázolt Olaszország 
és Európa számára több mint egyórás be-
szédében Matteo Salvini, a Liga vezetője, 
az olasz kormánypárt Rómában tartott 
tömegdemonstrációján szombaton, 
miközben Torinóban mintegy hetvenez-
ren tüntettek a másik olasz kormánypárt, 
az Öt Csillag Mozgalom (M5S) környezeti 
politikája ellen. Matteo Salvini kijelentet-
te: miközben Rómában békésen tün-
tetnek, Párizst tűzzel-vassal pusztítják, 
mivel a francia elnök, Emmanuel Macron 
„szegénységet teremtett”, és ezért erő-
szakkal találja szemben magát.

 » B. L.

Dacian Cioloş volt európai biztos és tech-
nokrata miniszterelnök szélsőségesen 

nacionalista szervezetekben kifejtett fi a-
talkori tevékenységéről közölt tényfeltáró 
cikket a Gazeta de Cluj kolozsvári hetilap. 
A lap a technokrata miniszterelnök múlt-
jának egy olyan időszakáról szolgáltat in-
formációkat, amelyről Cioloş semmit nem 
közölt önéletrajzában – számol be az MTI. 
A lap szerint Cioloş kolozsvári egyetemi 
hallgatóként a szélsőségesen nacionalis-
ta Vatra Românească szervezet tagja volt. 
A marosvásárhelyi magyarellenes pogrom 
kirobbantásában kulcsszerepet játszó ultra-
nacionalista szervezet ifj úsági tagozatában, 
a Junimea Vatra Româneascában 1993-ban 

a kolozsvári szervezet elnökhelyettesi tiszt-
ségéig emelkedett a ranglétrán. Azt köve-
tően, hogy 1994-ben a Kolozsvári Agrártu-
dományi és Állatorvosi Egyetemen szerzett 
diplomát, a Gheorghe Funar vezette kolozs-
vári polgármesteri hivatalban helyezkedett 
el a mezőgazdasági osztályon. A lap szerint 
az ultranacionalista Román Nemzeti Egy-
ségpárt 1995-ben alapította meg az ifj úsági 
szervezetét, amelynek Dacian Cioloş volt az 
első elnöke. Az év szeptemberében ő szer-
vezte meg az ifj úsági szervezet Kolozsváron 
tartott első országos tanácskozását. Ezt 
követően azonban Cioloş Franciaországba 
távozott, ahol Rennes-ben, majd Montpel-
lierben tanult. 

 A volt miniszterelnök írásban vála-
szolt a lap kérdéseire. Elismerte, hogy a 

kolozsvári városházán dolgozott, és hogy 
diákként több olyan akcióban is részt vett, 
amelyek szervezői között a Junimea Vatra 
Românească is ott volt. Azt nyilatkozta 
azonban, hogy befejezte a tevékenységét a 
szervezetben, amikor elkezdődtek a PUNR 
ifj úsági szervezetének a megalakításáról 
szóló tárgyalások. Arra a kérdésre, hogy 
töltött-e be valamilyen tisztséget a pártban 
vagy az ifj úsági szervezetben Cioloş csak 
azt válaszolta: „nem voltam párttag, tehát 
nyilvánvaló, hogy nem töltöttem be sem-
milyen tisztséget a pártban”. A Gazeta de 
Cluj ugyanakkor megannyi dokumentum 
fénymásolatát is közli, amelyek Dacian 
Cioloşnak a szélsőségesen nacionalista 
szervezetekben folytatott tevékenységét 
tanúsítják. 

Dacian Cioloş szélsőséges múltja

Az alkotmánybíróság döntheti el a 
kormány és az államfő közötti huza-
vonát, miután előbbi a talárosokhoz 
fordult, amiért Klaus Johannis halo-
gatja az új miniszterek kinevezését.

 » BALOGH LEVENTE

A z alkotmánybíróságon folytatódik a 
kormány és Klaus Johannis államfő 
között a kormányátalakítás kapcsán 

kirobbant konfl iktus, miután a kabinet 
pénteken a taláros testülethez fordult, arra 
kérve, állapítsa meg, hogy alkotmányos 
természetű konfl iktus alakult ki a végrehaj-
tó hatalom és az államfő közt.

Viorica Dăncilă miniszterelnök a pén-
teki kormányülés elején jelentette be, 
hogy az alkotmánybírósághoz fordultak, 
azt kérve, hárítsa el az akadályt, amelyet 
az elnök gördített a kormány útjába az új 
miniszterek kinevezésének halogatásával.

Dăncilă: az államfő akadályoz
A kormányfő az Európai Unió soros elnök-
ségének átvételével kapcsolatban tette a 
bejelentést. Mint kifejtette, az egyetlen bi-
zonytalanságot a Johannis által a kormány 
útjába gördített akadály jelenti, hiszen két 
fontos tárca, a fejlesztési és a közlekedési 
minisztérium élére nem volt hajlandó ki-
nevezni az új minisztereket. „Nem a politi-
kai játszmáknak kellene most diktálniuk, 
az ország érdeke fontosabb” – indokolta a 
kormány lépését a miniszterelnök. Hozzá-
tette: az uniós elnökséget csak akkor lehet 
sikerre vinni, ha minden miniszter teljes 
hatáskört kap, és teljes legitimitást élvez. 
Mint kifejtette, a kormány nem engedheti 
meg magának, hogy az ügyek átvétele, a 
tárcánként leosztott prioritások meghatá-
rozása után cseréljen minisztereket.

A kormány által benyújtott panaszban 
azzal érvelnek, hogy alkotmányosan sem-
mi sem indokolja a döntés halogatását, 

így Johannis szándékosan akadályozza a 
kormány tevékenységét.

Johannis: Dăncilă nem kormányfő, 
a PSD nem tud politizálni
Klaus Johannis a nap folyamán a kor-
mányfő és a nagyobbik kormánypárt 
heves bírálatával reagált a döntésre. Az 
államfő szerint valójában nem alkotmá-
nyos, hanem politikai probléma áll fenn, 
amelynek két oka van: az első az, hogy de 
facto Romániának nincs miniszterelnöke, 
a második a PSD teljes képtelensége a po-
litizálásra. Az első kijelentést azzal indo-
kolta: nyilvánvaló, hogy ezt a kormányt 
a bűnöző Dragnea irányítja strómanokon 
keresztül”. Johannis felrótta a kormány-
főnek, hogy anélkül kezdeményezett egy 
héten belül kétszer is kormányátalakítást, 
hogy előzetesen egyeztetett volna vele, 
hogy megindokolja a döntést, csupán 
írásban tájékoztatta a módosításokról. 
Szerinte ez azt jelenti: Dăncilă „nem érti 
az állam működését”. A második kije-
lentést azzal támasztotta alá, hogy a PSD 
szerinte Liviu Dragnea pártelnök irányí-
tása alatt elveszítette a politikai cselekvés 

képességét. „A párt rosszul kormányoz, 
rossz törvényeket hoz. Több mint 30 alka-
lommal fordultam alkotmánybírósághoz a 
parlament által hozott törvények kapcsán, 
a taláros testület pedig több mint 25 alka-
lommal adott nekem igazat, megállapít-
va, hogy az illető törvények vagy részben, 
vagy teljes egészében alkotmányellenesek 
– mindezt egyetlen év alatt” – emlékez-
tetett. Szerinte a PSD már nem is képes 
politikai alkukra, csupán rá akarja kény-
szeríteni az akaratát mindenkire, ez pedig 
elfogadhatatlan. Azt is kifejtette, hogy a 
döntés észszerű határideje akár két-három 
hónap is lehet – ezt arra alapozza, ahogy 
a PSD Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi 
elnök mentelmi jogának megvonásáról 
szóló szavazás ügyében eljár. Leszögezte: 
a miniszterekre vonatkozó döntés megho-
zatala előtt megvárja az alkotmánybíró-
ság ítéletét. A taláros testület 13-áig kérte a 
konfl iktusban érintett felek írásba foglalt 
álláspontjának benyújtását.

Dăncilă az alkotmánybíróság értesíté-
sének előzményeiről korábban elmondta, 
felhívta az államfőt, hogy megérdeklődje, 
döntött-e már a két itatott miniszteri tiszt-
ségről, ő azonban azt válaszolta, nem, és 
a jövő héten akar foglalkozni az üggyel. 
A kormányfő szerint márpedig nincs idő a 
politikai válság elhúzására, hiszen január 
elsejétől Románia veszi át az Európai Unió 
soros elnöki tisztségét. A PSD bírálta az 
államfőt pénteki kijelentései miatt, leszö-
gezve: bármilyen politikai, törvényes vagy 
alkotmányos természetű érv híján csak a 
bosszúvágy által vezérelve cselekszik, ez-
zel pedig kárt okoz az államnak, és akadá-
lyozza a kormány tevékenységét.
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Hetek óta húzódó kormányátalakítás

A kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) már hetekkel ezelőtt úgy döntött, 
nyolc tárca élén cserél minisztert, Johannis azonban csak hat új miniszter kinevezésébe 
egyezett bele, és arra hivatkozva, hogy alkalmatlanok a tisztségre, megtagadta, hogy 
kinevezze Ilan Laufert a fejlesztésért is felelős miniszterelnök-helyettesi, Lia Olguţa 
Vasilescu eddigi munkaügyi minisztert pedig a közlekedési tárca élére. A PSD végrehaj-
tó bizottsága ennek nyomán úgy döntött, hogy a miniszterelnök-helyettesi tisztségre 
Vasilescut, míg közlekedési miniszternek Mircea Drăghici-et, a párt pénztárosát jelölik. 
Johannis erre reagálva közölte, csak december elseje után dönt a kinevezésükről.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT A KABINET A MINISZTEREK KINEVEZÉSÉNEK HALOGATÁSA MIATT

Mélyülő kormány-elnök konfl iktus

Kibékíthetetlen ellentét. Johannis szerint Dăncilă nem miniszterelnök




