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A LEGFŐBB ÜGYÉSZT MENESZTENÉ, A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKÉT BÍRÁLTA A MINISZTER

Igazságügy: Toader „odacsapott”
Hivatalosan is javasolja Tudorel
Toader igazságügy-miniszter Klaus
Johannis államfőnek Augustin Lazăr
legfőbb ügyész menesztését. Emellett a legfelsőbb bíróság elnökét is
bírálta a tárcavezető.
» BALOGH LEVENTE

A

legfőbb ügyészt és a legfelsőbb bíróság elnökét is célba vette Tudorel
Toader igazságügy-miniszter: miközben csütörtökön elküldte Klaus Johannis államfőnek az Augustin Lazăr legfőbb
ügyész leváltását célzó javaslatát, közösségi oldalán olyan bejegyzést tett közzé,
amelyben fölvetette Cristina Tarcea, a legfelsőbb bíróság elnöke lemondásának a
szükségességét. Toader megjegyezte: szerinte a legfőbb ügyész csak az időt próbálja húzni azzal, hogy bíróságon támadta
meg a leváltására vonatkozó, közel két hónapja megszületett javaslatot, ezért küldte azt el az államfőnek. Úgy vélekedett: a
bírósági hercehurcának, amely még legalább másfél hónapig tart, semmi köze
sincs azokhoz az „érdemi” érvekhez, amelyek alapján a leváltását kezdeményezte.
Toader egyebek mellett kifogásolta, hogy
Lazăr titkos együttműködési megállapodást kötött a hírszerző szolgálattal: a tárcavezető szerint a legfőbb ügyész ezzel a
közvélemény elől eltitkolt „törvénytelen”
lépéssel egy „párhuzamos igazságszolgáltatás” előtt nyitott utat. A bírák és
ügyészek szakmai szervezeteként működő
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) ügyészi részlege novemberben úgy
döntött: nem támogatja Augustin Lazăr
felmentését, de a miniszter a CSM véleményezését is felesleges időpocsékolásnak
nevezte, mondván, hogy a testület állásfoglalása csak konzultatív jellegű.
Mint megírtuk, Toader belső vizsgálatot
rendelt el a legfőbb ügyészségen, ezt követően – az általa elkövetett törvénytelenségekre és a menedzseri tevékenység hiányosságaira hivatkozva – Augustin Lazăr
legfőbb ügyész menesztését helyezte
kilátásba. Lazăr csütörtökön közleményt
adott ki, amelyben a közvélemény félretájékoztatásával vádolta meg a minisztert,
és azt állította: amíg az ügy az alkotmánybíróság előtt van, addig a menesztésére
tett javaslat elküldése az államfőhöz „figyelmen kívül hagyja a törvényeket és
a nemzetközi intézmények ajánlásait”.
Egyben azt állítja: Toader lépése „kizárólag politikai jellegű”, amely rontja az alkotmánybíróságba vetett bizalmat. Mint
ismeretes, Toader idén már hasonló indokokkal kezdeményezte a DNA főügyésze,
Laura Codruţa Kövesi leváltását is, az államfő azonban ezt elutasította. A miniszter alkotmánybírósághoz fordult, amely

kimondta: az államfőnek nincs mérlegelési joga, amennyiben a szakminiszter egy
főügyész leváltását javasolja, menesztenie
kell az érintettet.

Ismét terítéken Adina Florea
kinevezése a DNA élére

A miniszter egyúttal ismét a Johannis
által egyszer már visszautasított Adina
Florea ügyészt terjesztette fel az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
főügyészi tisztségébe, és négy további,
az államfő által törvénytelenségre hivatkozva elutasított vezető ügyész jelölését
is megerősítette. Az elnök arra hivatkozva utasította el a kinevezéseket, hogy
a jelöltek dossziéiból hiányzott az arra
vonatkozó igazolás, hogy nem működtek
együtt a kommunista titkosrendőrséggel.
Toader rámutatott: ezt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak kellett volna
kérnie, és amennyiben a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS)
15 napon belül nem válaszolt, a jelölési
folyamatnak folytatódnia kellett.

Súlyos bírálatok a legfelsőbb
bíróság elnökével szemben

Toader még szerdán este közösségi oldalán arra is célzott, hogy a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsainak összeállítása
körüli botrány miatt Cristina Tarcea, a legfelsőbb bíróság elnöke lemondhatna.
A miniszter fölvetette: kíváncsi arra,
hogyan reagál Tarcea arra, hogy az elmúlt
napokban több nagykorrupciós ügy már
jogerősen elítélt főszereplőjét is szabadlábra kellett helyezni, miután kiderült,
hogy a legfelsőbb bíróság öttagú bírói
tanácsait már 2014 óta törvénytelenül állították össze. A bejegyzéshez utóiratként
hozzáfűzte: reméli, Tarcea nem „becsületbeli” lemondással reagál majd. A miniszter egyúttal reményét fejezte ki, hogy
a perek újratárgyalása már a törvények
tiszteletben tartásával történik.
Toader még egy vasárnapi interjúban
arról beszélt: Tarcea és elődje, Livia Stanciu sem véletlen hiba folytán, hanem
szándékosan nevezte ki törvénytelenül az
öttagú bírói tanácsok tagjait. A miniszter

csütörtökön leszögezte: az erre szakosodott intézmények vizsgálatot indítottak az
ügyben, és Tarceának felelnie kell az igazságszolgáltatásban keletkezett „felfordulás” miatt. Hozzátette, a büntetés-végrehajtási illetékesektől megérdeklődi, hány
személyt kell szabadlábra helyezni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy aki valóban bűnös, azt nem ítélik el ismét.
Mint arról beszámoltunk, a szabadlábra helyezéseket egy november 7-ei alkotmánybírósági ítélet alapozta meg. A taláros testület akkor a kormány panaszának
helyt adva megállapította, hogy a legfelsőbb bíróság már 2014 óta minden évben
szabálytalanul hozta létre öttagú bírói tanácsait, amikor egy belső határozat alapján a hivatalból kinevezett elnökök mellé
további négy bírót sorsolt ki véletlenszerűen, holott a tanács valamennyi tagját
sorsolással kellett volna kijelölni.
A jelentéktelen szervezési kérdésnek
tűnő jogvitát először Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök személyes érintettsége miatt övezte különös médiaérdeklődés, az alkotmánybírósági döntésre
hivatkozva ugyanis a korrupcióváddal
immár másodszor bíróság elé állított
pártelnök elérte, hogy kétszer is alakítsák
újra a fellebbezését tárgyaló öttagú bírói
tanácsot. Az utóbbi napokban azonban
kiderült, hogy az alkotmánybírósági döntés már jogerősen lezárt nagykorrupciós
ügyekben is jogalapot teremt az ítélet megkérdőjelezésére. A taláros testület döntése
így a börtönbüntetését töltő Dan Şova,
Constantin Niţă volt miniszter és Rudel
Obreja, a román ökölvívó szövetség volt
elnöke számára is megnyitotta a börtön
kapuját, ugyanakkor a Costa Ricára menekült Elena Udrea és Alina Bica esetében
is megkérdőjelezte a kiadatás jogalapját.
A kormány által előterjesztett alkotmányossági panasz a szociálliberális
koalíció azon meggyőződésével áll öszszefüggésben, hogy a korrupcióellenes
hadjárat ürügyén a beszervezett bírák
és ügyészek közreműködésével egy – titkosszolgálati befolyás alatt álló – úgynevezett „párhuzamos állam” végzett
politikai tisztogatást.

A harag napja. Tudorel Toader Augustin Lazărnak és Cristina Tarceának is „nekiment”

Vádemelés az egészségbiztosító volt elnöke ellen
» B. L.

K

enőpénz elfogadása miatt vádat emelt
csütörtökön az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Lucian Duță, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(CNAS) korábbi elnöke ellen. A korrupcióellenes ügyészek szerint Duță 6,3 millió eurót kaphatott két cég képviselőitől.
A vádirat szerint Duță a biztosító pénztár

vezetőjeként a 2010–2012-es időszakban 10 százalékos jutalékot kapott két
szoft vercéggel lebonyolított szerződés
ellenértékéből. A pénzt az egészségügyi
kártya bevezetésével kapcsolatos szerződés megkötésével összefüggésben kérte.
A DNA szerint összesen 6 300 000 eurót
kapott. Ebből 5 500 000 eurót banki átutalással juttattak el neki egy, az Antillákon bejegyzett offshore cégen és svájci

bankszámlákon keresztül, 800 ezer eurót
pedig készpénzben – derül ki a DNA közleményéből.
Az ügyészek ezért zárolták Duță svájci
bankszámláját, amelyen 2 183 820 eurót
tart, emellett zár alá helyeztek egy telket,
három lakást és egy személygépkocsit is.
A DNA 2017. április 4-én jelentette be, hogy
bűnvádi eljárás indul Lucian Duţă ellen,
akit hatósági felügyelet alá helyeztek.
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» RÖVIDEN
Dăncilă: Toader vállalja fel
az amnesztiarendeletet!
Viorica Dăncilă kormányfő csak abban
az esetben hajlandó tárgyalni amnesztiáról és közkegyelemről szóló sürgősségi
rendeletről, ha a jogszabályt felvállalja az
igazságügyi miniszter. Egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen a miniszterelnök ismét
nyomatékosította, eddig nem terjesztettek elé amnesztiáról és közkegyelemről
szóló sürgősségirendelet-tervezetet. Dăncilă hozzátette, csak abban az esetben
hajlandó tárgyalni ilyen jogszabályról, ha
azt Tudorel Toader igazságügyi miniszter
is felvállalja.
Trump védelmébe vette az amerikai
csapatok kivonását Szíriából
Védelmébe vette az amerikai katonák
Szíriából történő kivonására vonatkozó
döntését Donald Trump amerikai elnök
szerdán Irakban tett, előre be nem jelentett látogatásán. „Sokan egyetértenek
majd a gondolkodásmódommal. Itt az
ideje, hogy elkezdjük használni a fejünket” – fogalmazott az elnök, aki felesége,
Melania Trump társaságában látogatta
meg az amerikai csapatokat a Bagdadtól
nyugatra fekvő al-Aszad légibázison.
Trump hangsúlyozta: Washingtonnak
nincsenek tervei arra, hogy kivonuljon
Irakból. Trump a múlt héten nem várt
bejelentést tett a Szíriában állomásozó
mintegy 2000 amerikai katona kivonásáról, bár vezető tanácsadói és az amerikai
hadsereg parancsnokai is próbálták
lebeszélni erről. James Mattis védelmi
miniszter tiltakozásul másnap be is
jelentette lemondását. Az amerikai elnök
mindemellett iraki látogatásán jelezte,
nem siet, hogy Mattis helyére új embert
nevezzen ki. Mint mondta, Patrick Shanahan vasárnap kinevezett ügyvezető
védelmi miniszter, aki január elsejével
tölti be a tisztséget, „sokáig maradhat
a helyén”. Trump csütörtökön szintén
váratlanul Németországba érkezett, ahol
a ramsteini katonai bázison állomásozó
amerikai katonákkal találkozott.
Pokolgép robbant Athénban
Egy rendőr megsebesült, amikor
pokolgép robbant csütörtökön Athén
központjában. A robbanás a hajnali
órákban történt, a Kolonaki téren található Areopagoszi Szent Dénes-katedrális előtt. A könnyebben megsebesült
rendőrt kórházba vitték, a rendőrség
terrorelhárító egysége a környéken biztonsági kordont állított fel, és vizsgálják
a biztonsági kamerák felvételeit. A hatóságok szélsőbaloldali vagy anarchista
csoportokra gyanakodnak.
Feloszlatta magát a Kneszet
Törvényt hozott saját feloszlatásáról a
Kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti
voksolás választási kampánya. A rendkívül népszerű Benjámin Netanjahu
miniszterelnök hétfőn szólított fel a jövő
novemberben mindenképpen esedékes
választások előrehozatalára a szűk,
egyfős parlamenti többségből adódó
koalíciós nehézségek miatt, miután az
ultra ortodoxok behívását szabályozó
törvényjavaslat megszavazása veszélybe került. Novemberben Avigdor
Liberman védelmi miniszter távozott a
kormányból, és azóta a kabinetnek csak
hatvanegy képviselője volt a százhúsz
tagú parlamentben. A szakértők szerint
Netanjahu váratlan döntésének valódi
célja az volt, hogy nehéz helyzetbe hozza a kormányfő ellen annak korrupciós
ügyeiben esetleg vádemelésről döntő
Aviháj Mandelblitt főügyészt.

