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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Igazság, Egység és Szolidaritás Pártja 
(PLUS) néven új politikai pártot ala-

pított Dacian Cioloş; a volt miniszter-
elnök ezt szombaton jelentette be Ko-
lozsváron. Az Európai Bizottság volt 
mezőgazdasági biztosa az általa egy 
éve alapított Románia Együtt Mozga-
lom pártbejegyzési kérelmét március 
30-án nyújtotta be a politikai pártok 
jegyzékét kezelő bukaresti törvény-
székhez, de az alakulat bejegyzését 
azóta is – szabályossági kifogásokkal, 
fellebbezésekkel, más bíróság kijelö-
lésének igénylésével, a bélyegilleték 
késedelmes befi zetésével – sikeresen 
hátráltatják különböző alperesek. 
Cioloşék a jogi huzavona láttán dön-

töttek alternatív megoldás keresésé-
ről, mert attól tartottak, hogy pártjuk 
hivatalos bejegyzését jövő márciusig 
sem sikerül kiharcolniuk, és így nem 
állíthatnak jelölteket az európai par-
lamenti választáson. A PLUS-t a poli-
tikus néhány segítőkész, „névtelen” 
támogatójának sikerült beíratnia a 
pártok jegyzékébe. „Ez a párt ugyan-
azokra az elvekre és értékekre épül, 
mint a Románia Együtt Mozgalom, ez-
zel a párttal megyünk előre” – jelen-
tette ki a volt technokrata kormányfő 
a kincses városban. Egyébként az 
elmúlt időszakban készült közvéle-
mény-kutatások szerint Cioloş be nem 
jegyzett mozgalma átlépné a parla-
menti küszöböt, ugyanis a választók 
7–8 százaléka szavazna rá.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

A bukaresti táblabíróság elutasítot-
ta pénteken Kamil Demirkaya Bu-

karestben élő török újságíró kiadását 
Törökországnak, akit Ankara azzal 
gyanúsít, hogy Fethullah Gülen mu-
zulmán hitszónok nemzetközi hálóza-
tának tagja. A Zaman Romania című 
kiadvány újságírója két éve ideiglenes 
iratokkal tartózkodik Romániában, a 
múlt héten pedig a török ügyészség 
kiadatási kérelme alapján előállította 
a román rendőrség. Kihallgatása so-
rán azt kérte a román hatóságoktól, 
ne adják ki Törökországnak, mert ott 
szerinte nem működik az igazság-
szolgáltatás, úgy véli, hazájában bör-
tön és kínvallatás vár rá. Az újságíró 
szerint nevetséges ürüggyel kérték 
kiadatását: a telefonján egy bylock 
nevű alkalmazás működött, amelyet 
Gülen támogatói használtak. Ügye 
élénk visszhangot váltott ki a közélet-
ben: több politikus és civil szervezet 

emelt szót annak érdekében, hogy 
a véleménynyilvánítás szabadságát 
tiszteletben tartó, EU-tagállam Romá-
nia utasítsa el a gülenistának tartott 
újságíró kiadását. Nem jogerős íté-
letében a bukaresti táblabíróság úgy 
értékelte, nem teljesültek a kiadatási 
feltételek, ezért elutasította a török 
hatóságok kérését.

A török vezetés az 1999 óta Ameri-
kában élő török Fethullah Gülen mu-
zulmán hitszónok nemzetközi hálóza-
tát vádolja a 2016-os hatalomátvételi 
kísérlet miatt. Recep Tayyip Erdogan 
elnök a múlt héten azt mondta: Tö-
rökország a közeljövőben újabb kez-
deményezést indít a 2016. július 15-ei 
puccskísérletért felelős nemzetközi 
gülenista hálózat külföldi pénzügyi 
forrásainak elapasztására, az isztam-
buli és az ankarai főügyészség pedig 
pénteken 219 katona, valamint 48 civil 
ellen adott ki elfogatóparancsot azzal 
a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak 
a hálózattal.

„Pluszban” Cioloş új pártja

Nem adják ki a török újságírót

A parlamenti erőviszonyokra 
tekintettel nem valószínű, 
hogy kormánybuktatást hoz 
az angyal a román ellenzék 
számára. Az RMDSZ ezúttal 
sem támogatja a jobbközép 
pártok kezdeményezését, de 
igyekszik sakkban tartani a 
balliberális koalíciót.

 » ROSTÁS SZABOLCS

B eindult a lázas számolgatás 
és az esélylatolgatás azt kö-
vetően, hogy bizalmatlansá-

gi indítványt terjesztett a bukaresti 
parlament elé pénteken a jobbkö-
zép ellenzék 163 törvényhozója, a 
„bűnöző Dragnea bábkormányá-
nak” távozását sürgetve. A bead-

vány aláírói nem fukarkodnak a 
hatalmat és annak vezetőit elma-
rasztaló jelzőkkel, és nemes egy-
szerűséggel Románia szégyenének 
nevezik Viorica Dăncilă balliberális 
kormányát. Az ellenzéki alakulatok 
– a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 
Népi Mozgalom Pártja (PMP) és a 
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) – képviselői azt állítják: 
a kabinet által a Liviu Dragnea szo-
ciáldemokrata (PSD) pártelnök ve-
zette „bűnszövetkezet” tönkreteszi 
a jogállamiságot, kifosztja az orszá-
got és csődbe sodorja a gazdaságot. 
Felróják a PSD–ALDE-koalíciónak, 
hogy kormányában már több mint 
hetven miniszter fordult meg két év 
alatt, a kabinetek Dragnea „szemé-
lyes ügyvédi irodájaként” működ-
nek, amelyek egyedüli célkitűzése, 
hogy megmentsék a korrupcióvád-
dal másodszor is bíróság elé állított 
pártelnököt a börtöntől.

Bár az indítványt a PSD-ből ki-
lépett független képviselők is el-
látták kézjegyükkel, kevés az esély 
arra, hogy a csütörtökre kitűzött 
szavazáson összejöjjön a kormány 
megbuktatásához szükséges 233 
voks, a törvényhozók több mint 
felének támogatása. Noha Klaus 
Johannis államfő korábban nyíl-
tan Dragnea házelnöki leváltására 
és a Dăncilă-kormány elleni bizal-

NEM SOK ESÉLY VAN A DĂNCILĂ-KORMÁNY MEGBUKTATÁSÁRA

Kettős játékot űz az RMDSZ

Közrefogták. Az RMDSZ igyekszik nyomást gyakorolni Liviu Dragneára és a kormánypártokra

 » Kelemen 
Hunor szövetségi 
elnök kĳ elen-
tette: a „mate-
matikai tényál-
lás” szerint az 
ellenzéknek se 
a szövetséggel, 
se nélküle nincs 
elegendő szava-
zata a kormány 
lecseréléséhez, 
ehhez még 52-53 
szavazatra volna 
szüksége. 

 » Traian 
Băsescu volt 
államfő szerint 
az indítványt 
szeptemberben 
kellett volna 
beterjeszteni, ma 
már semmi esély 
nincs a kormány-
buktatásra.

matlansági indítvány megszavazá-
sára buzdított, ellenzéki politiku-
sok sem hisznek a kezdeményezés 
sikerében. Traian Băsescu volt 
államfő szerint az indítványt szep-
temberben kellett volna beterjesz-
teni, ma már semmi esély nincs a 
kormánybuktatásra. A PMP sze-
nátora azzal érvel, hogy Călin Po-
pescu-Tăriceanu ALDE-elnöknek 
büntetőügye miatt szüksége van 
Dragnea és a PSD támogatására, 
hogy megmentsék a vádemeléstől, 
a magyar elemisek románoktatása 
körüli botrány elcsitulásával az 
RMDSZ is „engedelmeskedik” a 
koalíciónak, ugyanakkor Dragneá-
nak sikerült visszavernie a pártján 
belüli puccsot.

A román koalíciónak parlamenti 
támogatást nyújtó, 30 képviselővel 
és szenátorral rendelkező RMDSZ 

ezen a héten, együttes frakcióülé-
sen alakítja ki álláspontját a bizal-
matlansági indítvány kapcsán, de 
várhatóan nem fog a kormánybuk-
tatók mellé állni. Kelemen Hunor 
szövetségi elnök kijelentette: a 
„matematikai tényállás” szerint az 
ellenzéknek se a szövetséggel, se 
nélküle nincs elegendő szavazata 
a kormány lecseréléséhez, ehhez 
még 52-53 szavazatra volna szük-
sége. (A PSD–ALDE-koalíció a kép-
viselőházban elvesztette ugyan, 
a két ház plénumában azonban 
többséggel rendelkezik). A politi-
kus közölte, a múlt héten számos 
ellenzéki vezetővel tárgyalt, de 
egyik találkozón sem kapott vá-
laszt arra, hogy melyek a tervek az 
ország, a társadalom jövőjét ille-
tően. Ezzel egy időben az RMDSZ 
– valószínűleg különböző enged-
mények kicsikarása érdekében 
– igyekszik nyomást gyakorolni 
Dragneáékra. Kelemen a hétvégén 
bejelentette, az RMDSZ jelenlegi 
formájában nem tudja támogatni 
a 2019-es állami költségvetést (en-
nek tervezetét még nem nyújtotta 
be a koalíció a parlamentben), ko-
rábban pedig ugyanígy nyilatko-
zott a nyugdíjtörvény tervezetéről 
is, amelynek végszavazását éppen 
a hatalom többségének elillanása 
miatt halasztották el erre a hétre.




