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Kormányülés Johannis részvételével
Klaus Johannis államfő vezetésével 
tartotta meg tegnapi ülését a Viorica 
Dăncilă vezette kormány. Az államfő 
azért vett részt a kormányülésen, hogy 
így vegye elejét egy, az amnesztiáról 
szóló kormányrendelet elfogadásának, 
amely – szerinte és az ellenzék szerint 
– a korrupt politikusoknak, elsősorban 
Liviu Dragnea PSD-elnöknek segítene 
megúszni a börtönt. Az ülést megelő-
zően Johannis Dăncilával egyeztetett, 
majd az ülésen közölte: jelenléte a soros 
EU-elnökség átvétele miatti „kötelező 
együttműködés” jegyében értelmezen-
dő. A kormányfő egyébként előzetesen 
jelezte: ha Johannis részt vesz az ülésen, 
„pontosan azt teszik, amit az alkotmány 
előír”. Egyben cáfolta, hogy amnesz-
tiarendelet elfogadására készülnének. 
Azt is jelezte: az államfővel csakis a 
hatáskörébe tartozó ügyekről – a véde-
lemről, a külpolitikáról és a rendészetről 
– egyeztetnek a kormányülésen, ezért 
a kormányülés két részletben zajlik. 
Az ülés második felében gazdasági 
kérdésekről esett szó. Liviu Dragnea, a 
kormányt valójában irányító PSD-elnök 
mindennek kapcsán egy későbbi sajtótá-
jékoztatón úgy vélekedett: az államfőnek 
semmi keresnivalója nem volt a kormá-
nyülésen. Az esetleges amnesztiarende-
let kapcsán pedig kijelentette: ha nem is 
sürgősségi rendeletként, de valamilyen 
formában meg kell valósítani, mivel len-
nie kell egy „nulladik percnek”, amikor 
jóvá teszik az igazságszolgáltatás által 
elkövetett visszaéléseket.

Megszavazták az ENSZ
migrációs csomagját 
Megszavazták szerdán az ENSZ közgyű-
lésének plenáris ülésén a világszervezet 
globális migrációs csomagját. A paktum 
deklarált célja – a tagállamok jelenleg 
érvényesülő szuverenitásának kifejezett 
fenntartása mellett – a bevándorlás biz-
tonságossá tétele és legális csatornába 
terelése, az illegális migráció visszaszo-
rítása, a jogosulatlanul érkezők kitolon-
colásának felgyorsítása és az integráció 
erősítése. 152 ország képviselői szavaztak 
igennel, tizenketten tartózkodtak, öt 
ország pedig ellene voksolt, köztük az 
Egyesült Államok és Magyarország. 
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter szerint abból a szem-
pontból nem történt meglepetés, hogy az 
afrikai, az ázsiai, a latin-amerikai orszá-
gok és a kis szigetországok támogatták 
a csomag elfogadását, mert az megfelel 
az érdekeiknek.  Hangoztatta, hogy az 
elmúlt évben „az előkészítő találkozókra 
egyetlen európai politikus sem ment el”, 
„Európa érdekeit alig képviselték”.

Putyin: Nem szabad alábecsülni
a nukleáris háború veszélyét
Nem szabad alábecsülni a nukleáris 
háború veszélyét – fi gyelmeztetett az 
orosz elnök a csütörtökön Moszkvában 
megtartott év végi sajtóértekezletén, egy-
úttal kifejezve reményét, hogy a józan ész 
fog felülkerekedni. A fegyverzetellenőr-
zés szerződési rendszerének széthullása 
fegyverkezési versenyhez vezet. Orosz-
ország a szárazföldi állomásoztatású 
közepes- és rövid hatótávolságú rakéták 
(INF) felszámolásáról és a hadászati 
nukleáris eszközök csökkentéséről szóló 
Start-3 szerződés amerikai felmondása 
esetén ugyanúgy a paritás fenntartására 
fog törekedni, ahogy azt tette azt követő-
en is, hogy az Egyesült Államok kivonult 
a hadászati rakétavédelmi rendszerek 
kiépítését korlátozó (ABM) szerződésből 
– közölte Vlagyimir Putyin. 
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Számos nagy port felvert korrupciós ügy 
szabadságvesztésre ítélt főszereplőjét 

helyezte szabadlábra szerdán éjjel és csü-
törtökön a legfelsőbb bíróság, felfüggeszt-
ve a rájuk kirótt ítéleteket. Az intézkedés 
előzménye, hogy az érintettek ügyvédei az 
alkotmánybíróság november eleji, a leg-
felsőbb bíróság öttagú bírói tanácsainak 
összetételére vonatkozó ítélete nyomán 
megóvták az elmarasztaló ítéleteket. Ennek 
nyomán Rudel Obreja, az ökölvívó-szövet-
ség volt elnöke, Constantin Niţă volt ener-
giaügyi miniszter és Dan Şova korábbi köz-
lekedési miniszter is kijöhetett a börtönből 
ügye újratárgyalásának végéig. Csütörtö-
kön felfüggesztették az Elena Udrea volt fej-
lesztési és idegenforgalmi miniszter, Alina 
Bica, a Szervezettbűnözés- és terrorellenes 
Ügyosztály (DIICOT) volt főügyésze és a Şer-
ban Pop, az adóhatóság (ANAF) volt vezető-
je ügyében született ítéletet is. Udrea és Bica 
jelenleg Costa Ricában tartózkodik, ahol a 
román kiadatási kérelem nyomán őrizetbe 
vették őket. Büntetésül felfüggesztése nyo-
mán most ők is szabadlábra kerülhetnek.

Tudorel Toader igazságügy-miniszter az 
ítéletek felfüggesztése kapcsán csütörtö-
kön úgy nyilatkozott: a legfelsőbb bíróság-
nak tiszteletben kellett volna tartania a rá 
vonatkozó törvényt, amely már 2014 óta 
rögzíti a bírói tanácsok tagjai kinevezésé-
nek eljárását. A szabadlábra helyezések 

alapjául szolgáló alkotmánybírósági hatá-
rozat a Liviu Dragnea PSD-elnök által hát-
térből irányított bukaresti kormány óvá-
sa nyomán született. Az ellenzéki média 
szerint a Dăncilă-kabinet azért avatkozott 
be az egyébként jelentéktelen szervezési 
kérdésnek tűnő jogvitába, mert Dragneát 
akarták egy „kedvezőbb” összetételű bírói 
tanácshoz juttatni. A legfelsőbb bíróság 
két öttagú bírói tanácsának összetételéről 
egy 2014-ben hozott belső határozat sze-
rint minden év elején sorsolással dönte-
nek, az idén hatályba lépett új törvény ezt 

annyiban pontosította, hogy a két testü-
letnek nem lehetnek hivatalból kinevezett 
elnökei, akik mellé további négy bírót sor-
solnak ki, hanem a tanács minden tagját 
véletlenszerűen sorsolják ki.

Az alkotmánybíróság november 7-én Vio-
rica Dăncilă miniszterelnök panaszát meg-
alapozottnak találva  megállapította, hogy a 
legfelsőbb bíróság úgynevezett alkotmányos 
természetű jogi konfl iktusba került a tör-
vényhozással azáltal, hogy nem alakította 
újra – a jövő év elején úgyis megújuló – ötta-
gú bírói tanácsait. 

Dragnea „sikere”: korrupt politikusok szabadlábon

BORÍTÉKOLHATÓ EREDMÉNY SZÜLETETT A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY SZAVAZÁSÁN

Helyén maradt a Dăncilă-kormány
Nem történt meglepetés a kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítvány csütörtöki szavazásán: 
előre borítékolható eredmény 
született, vagyis a Dăncilă-kabinet 
a helyén marad.
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Amint az várható volt, kellő támo-
gatás hiányában elbukott csütör-
tökön az ellenzék által benyújtott 

bizalmatlansági indítvány: a képviselő-
ház és a szenátus együttes ülésén csupán 
161-an szavaztak a kormánybuktatásra, 
amelyhez 233 honatya voksára lett volna 
szükség a 465-ből. Ellene hárman voksol-
tak; a vitán 333 honatya vett részt. A Nem-
zeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) és a Népi Moz-
galom Párt (PMP) által benyújtott, Elég! 
A Dragnea–Dăncilă-kormány Románia 
szégyene! című indítvány kudarca boríté-
kolható volt, hiszen a három alakulatnak 
összesen csak 145 képviselője és szenáto-
ra van, amihez még hozzáadódnak a füg-
getlenek, a 30 képviselővel és szenátorral 
rendelkező RMDSZ pedig már korábban 
jelezte: bár honatyái ott lesznek az ülésen, 
nem szavaznak sem pró, sem kontra már 
csak azért sem, mivel még az ő szavaza-
taikkal sem lenne meg a kormánybukta-
táshoz szükséges többség. A kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
sem erőltette meg magát: csupán annyi 
képviselője és szenátora volt jelen az ülé-
sen, hogy biztosítsák a határozatképessé-
get, azonban ők sem szavaztak, akárcsak 
a koalíciós partner ALDE honatyái.

Az ülés elején a PNL kommunikációs 
trükkel próbálta elterelni a fi gyelmet a vár-
ható kudarcról: nyilatkozat elfogadását 
kezdeményezte az Európai Unió ajánlása-
inak az igazságügyi törvényekbe történő 
átültetéséről, egy másikét pedig a gazda-
ság témájában, amelyben elítélték volna a 
kormány által bevezetni kívánt új adókat, 
amelyek révén a kormány a PNL szerint 
támadást indít a gazdaság ellen. Florin 
Iordache, a képviselőház PSD-s alelnöke 
viszont jelezte: a nyilatkozatok napirend-
re tűzése ellentétes lenne a házszabállyal, 
mivel az indítványokat legalább tíz nappal 
a tervezett napirendre tűzésük előtt iktat-
ni kell, hogy a honatyáknak legyen idejük 
áttanulmányozni őket.

A 163 törvényhozó által támogatott indít-
ványban, a „bűnöző Dragnea bábkormá-
nyának” távozását sürgették. A beadvány 
aláírói Románia szégyenének nevezték Vi-
orica Dăncilă szociálliberális kormányát. 
Azt állították: a kabinet által a Liviu Drag-
nea PSD-elnök vezette „bűnszövetkezet” 
tönkreteszi a jogállamiságot, kifosztja az 
országot, és csődbe sodorja a gazdaságot. 
A beadvány beterjesztői azt mondták: a 
PSD–ALDE-koalíció kormánya, amelyben 
már több mint hetven miniszter fordult 
meg két év alatt, Dragnea „személyes ügy-
védi irodájaként” működik, és szerintük 
egyedüli célkitűzése, hogy megmentse a – 
korrupcióváddal másodszor is bíróság elé 
állított – pártelnököt a börtöntől.

Dăncilă az ellenzéki vádakra válaszolva 
komolytalannak nevezte az indítvány szö-
vegét, kifejtve: azon minisztereit váltotta 
le, akik lemaradtak a feladatuk teljesítésé-
ben. Egyben a kormány gazdasági intéz-
kedéseire hivatkozott, amelyeket – mint 
mondta – a polgárok „a zsebükön” érez-
nek, például a nyugdíjemelések révén.

Újra szabadon. Dan Şova volt közlekedési minisztert (jobbra) is kiengedték a börtönből

Feketebárány-szerepbe kényszerítené az RMDSZ-t az USR

A kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján az ellenzék – főleg az 
USR – az RMDSZ-re próbálta tolni a felelősséget a várható kudarcért, azt sugallva, hogy 
a magyar szervezet tartja hatalmon a koalíciót, holott az ellenzéknek az RMDSZ vok-
saival sem lenne meg a többsége. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök többek között Cătălin 
Drulă USR-es képviselővel keveredett vitába, aki – annak kapcsán, hogy az USR-ben 
magyarok is vannak – azt állította, hogy az RMDSZ nem képviseli a magyarokat, és a 
PSD „szatellitjévé” vált. Ezt Kelemen ostobaságnak minősítette. Komolyabban „beszólt” 
viszont az USR elnökének, Dan Barnának, aki még szerdán azt mondta: ha az RMDSZ 
nem szavazza meg az indítványt, azzal azt bizonyítja, hogy része annak a problémának, 
amelybe Románia a PSD létezésének 29 éve alatt került. Kelemen azzal utasította rendre 
Barnát, hogy nem kellene címkéket aggatni egymásra. „Hiszen mi sem mondjuk az ön 
által vezetett pártra azt, amit a városi legenda: hogy szekus párt, nem mondjuk, hogy 
önök a kék szemű fi úk katonái” – fogalmazott Kelemen a kommunista titkos rendőrség 
tagjainak évtizedekkel ezelőtt használt gúnynevét alkalmazva. 
Kelemen egyúttal – félig gúnyosan, félig komolyan – arra szólította az ellenzéket, hogy 
ha már eddig nem sikerült nekik, akkor dolgozzanak ki közös kormányprogramot az 
RMDSZ irányítása alatt, és ha az újabb bizalmatlansági indítványig nem találnának saját 
kormányfőjelöltet, akkor annak személyére is az RMDSZ tesz javaslatot.




