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Jóváhagyott miniszteri lemondások
Miután az alkotmánybíróság tavaly erre 
kötelezte, jóváhagyta csütörtökön Klaus 
Johannis államfő Paul Stănescu távo-
zását a fejlesztésért is felelős miniszter-
elnök-helyettesi, Lucian Şovaáét pedig 
a közlekedési tárca éléről. A PSD már 
hetekkel ezelőtt úgy döntött, minisztert 
cserél nyolc tárca élén, Johannis azon-
ban csak hat új miniszter kinevezésébe 
egyezett bele a jelöltek alkalmatlanságá-
ra hivatkozva, ezért a távozó miniszterek 
lemondását sem hagyta jóvá. Emiatt a 
kormány alkotmánybírósághoz fordult, 
amely kimondta: az államfőnek minél 
hamarabb jóvá kell hagynia a lemondá-
sokat és a kinevezéseket. Ez utóbbiakról 
azonban az államfő nem döntött. A kor-
mányfő-helyettesi tisztségre Lia Olguţa 
Vasilescut, a közlekedési miniszterire 
Mircea Drăghici-et, a PSD pénztárosát 
jelölték.

Ellenállási fogadalmat tettek
az ellenzéki képviselők
Közösen tettek fogadalmat csütörtökön 
Budapesten az Országház lépcsőjén a 
kormánnyal szembeni ellenállásról a 
Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbe-
széd, valamint a Momentum politikusai, 
független országgyűlési képviselőkkel ki-
egészülve. A fogadalmat tevők vállalták, 
hogy közösen lépnek fel a tavaly év végi 
tüntetéseken megfogalmazott ötpontos 
követeléscsomag megvalósításáért. 
Ennek megfelelően követelték a „rab-
szolgatörvény” azonnali visszavonását, 
a kevesebb rendőri túlórát, a független 
bíróságokat, az európai ügyészséghez 
történő csatlakozást és a független köz-
médiát. Tóth Bertalan, az MSZP frakció-
vezetője arra emlékeztetett, hogy a most 
megjelent pártok szombaton a szakszer-
vezetekkel és civilekkel közösen tartanak
tüntetést. Úgy fogalmazott, meg kell mu-
tatniuk, hogy „ami itt történik, az nem 
folytatható”. Szabó Tímea, a Párbeszéd 
képviseletében elmondta, azért kezde-
ményezték a parlament rendkívüli ülését, 
hogy azonnali válaszokat követeljenek a 
kormánytól arra, miként bántal mazhat-
tak ellenzéki képviselőket a köztelevízió 
épületében. Hadházy Ákos független 
képviselő aláhúzta, független közmédia, 
bíróság és ügyészség nélkül nem lehet 
választásról, parlamentről beszélni. 
Előzőleg a parlament rendkívüli ülése 
határozatképtelen volt a kormányoldal 
távolmaradása miatt.

Eltűnt Észak-Korea
korábbi római nagykövete
Eltűnt egy észak-koreai diplomata, 
aki korábban nagykövetként szolgált 
Olaszországban – közölte csütörtökön 
egy dél-koreai parlamenti képviselő 
azután, hogy egy szöuli lap megírta: a 
férfi  menedékért folyamodott egy nyugati 
országban. Cso Szon Gil a feleségével 
együtt novemberben tűnt el. Az olasz 
külügyminisztériumnak az ANSA olasz 
hírügynökség jelentése szerint nincs tu-
domása arról, hogy a diplomata politikai 
menedékjogért folyamodott volna.

Trump: nincs menetrend, és nincs
határidő a Szíriából való kivonulásra
„Nincs menetrend, és nincs határidő az 
amerikai katonák kivonására, csak bizo-
nyos idő után vonulunk ki Szíriából” – 
jelentette ki szerdán Donald Trump ame-
rikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.  
Hangsúlyozta: a visszavonulás közben 
ügyelnek majd arra, hogy megvédjék az 
Egyesült Államok szövetségeseként az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen 
harcoló szíriai kurdokat is.
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Két hónapon belül immár negyedszer 
újabb sorsoláson jelölte ki az legfelsőbb 

bíróság csütörtökön a 2019-es évre érvényes 
öttagú bírói testületeit. A sorsolást nyilvános 
ülésen Cristina Tarcea, a legfelsőbb bíróság 
elnöke jelenlétében tartották. A Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) döntése 
értelmében három büntetőjogi és három ci-
vil peres testületet sorsoltak ki. 

Az öttagú testületek tevékenysége azért 
került a fi gyelem középpontjába, mert ezek 
egyike ítélkezik Liviu Dragnea, a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke, a kormány igazi irányítója korrupciós 
perének fellebbviteli szakaszában. Ugyanak-
kor a CSM bírói tagozata még december 19-
én úgy döntött, hogy a már kiosztott ügyeket 
a legutóbb, azaz december 13-án kisorsolt 
összetételben tárgyalják a bírói testületek.

A bírói testületeket amúgy éppen a Drag-
nea-ügy miatt kellett többször is újrasorsol-

ni. Az ügy előzménye, hogy november elején 
egy, a kormány által tett panasz nyomán 
meghozott alkotmánybírósági döntés arra 
kötelezte a legfelsőbb bíróság vezetőtestü-
letét, hogy alakítsa újra a bírói tanácsokat. 
Az alkotmánybírósági döntés után megis-
mételték a két öttagú bírói tanács tagjainak 
kisorsolását, de Dragnea megóvta a sorso-
lást, ennek pedig november végén a buka-
resti táblabíróság helyt adott. A politikus 
ügyvédei azt állítják, hogy a sorsolást a leg-
felsőbb bíróság vezetősége elsiette, ugyanis 
meg kellett volna várni az alkotmánybíróság 
indoklását, mert lehet, hogy csak a tanács 
elnökét kellett volna lecserélni. Dragneát 
második korrupciós perében – a Teleorman 
megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság fi k-
tív alkalmazottai ügyében – három év és hat 
hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte 
júniusban első fokon a legfelsőbb bíróság 
egy háromtagú bírói tanácsa, és elrendel-
te korábbi felfüggesztett ítélete letöltését. 
A fellebbviteli tárgyalás – amelyen az ország 

legerősebb emberének számító Dragnea 
esetleges bebörtönzése és politikai karrierje 
a tét – október 8-án kezdődött, de az öttagú 
bírói tanácsok körüli huzavona miatt azóta 
sem történt előrelépés az ügyben. Legutóbb 
éppen a huzavona miatt december közepén 
sorsolták ki a bírói tanácsok tagjait. 

A legfelsőbb bíróság két öttagú bírói taná-
csának összetételéről egy 2014-ben hozott 
belső határozat szerint minden év elején sor-
solással döntenek, az új törvény ezt annyi-
ban pontosította, hogy a két testületnek nem 
lehetnek hivatalból kinevezett elnökei, akik 
mellé további négy bírót sorsolnak ki, ha-
nem a tanács minden tagját véletlenszerűen 
sorsolják ki. Az alkotmánybíróság a minisz-
terelnök panaszát megalapozottnak találva 
megállapította, hogy a legfelsőbb bíróság 
alkotmányos természetű jogi konfl iktusba 
került a törvényhozással azáltal, hogy nem 
alakította újra bírói tanácsait, miután ha-
tályba lépett az igazságszolgáltatás megszer-
vezéséről szóló idén módosított jogszabály. 

Ismét kisorsolták a bírói tanácsok tagjait

Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke csupán kortesbe-
szédet tartott, amikor arról beszélt: 
Románia nem elég felkészült az EU 
elnökségére – véli az ALDE egyik 
EP-képviselője.
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K ampánynyilatkozatnak minősítette 
Renate Weber, a Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) euró-

pai parlamenti képviselője Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke 
által egy lapinterjúban tett kijelentést, 
miszerint kétli, hogy Románia felkészült 
az Európai Unió soros elnökségének be-
töltésére. A kisebbik bukaresti kormány-
párt EP-képviselője közösségi oldalán 
reagált Juncker kijelentésére. Eközben a 
francia sajtó is aggályait fejezte ki a január 
elsején elkezdődött féléves román elnök-
ség kapcsán.

Renate Weber szerint egyértelmű, hogy 
az EB elnöke a soron következő EP-vá-
lasztást szem előtt tartva nyilatkozott, 
egyúttal szembeállította Junckert Donald 
Tuskkal, az Európai Tanács elnökével, 
akit megbízhatónak nevezett. Ezt arra 
alapozta, hogy Tusk Twitter-oldalán kö-
szöntötte a román EU-elnökség kezde-
tét, és úgy fogalmazott: „Biztos vagyok 
benne, hogy jó munkát végeznek majd, 

és türelmetlenül várom az együttműkö-
dést.” „Nem ez az első alkalom, amikor 
elég bátor volt a korrekt álláspont kinyil-
vánításához még akkor is, ha ezzel zavar-
ja azokat, akik csupán a személyes vagy 
a pártérdekek szempontjai szerint gon-
dolkodnak” – fogalmazott Weber. Arra 
is emlékeztetett, hogy Lars Danielsson, 
Svédország EU-nagykövete is arra hívta 
fel az Uniót: adják meg az esélyt Romá-
niának, hogy legalább kezdje el az elnöki 
mandátumot, mielőtt máris ítéletet mon-
danának fölötte. Egyben meggyőződését 
fejezte ki, hogy a brüsszeli román delegá-
ció „kiváló munkát” végez majd.

A Le Monde című baloldali napilap 
vezércikkében azt állítja: Bukarestben 
„Európa-ellenes kisiklások” történtek, 
Romániában pedig a bizalmatlanság lég-
köre uralkodik, miközben támadás zaj-
lik a törvényekkel szemben. A lap idézi 
Juncker azon kijelentését is, miszerint a 
bukaresti kormány nem értette meg telje-
sen, mit is jelent az EU tagállamai fölött 
elnökölni. A lap szerint az ország techni-
kai szempontból felkészült, a probléma 
így nem technikai, hanem politikai. A lap 
szerint a kormány fő erejét adó Szociál-
demokrata Párt (PSD) 2016 óta off enzívát 
folytat az igazságszolgáltatás ellen, hogy 
megmentse Liviu Dragnea pártelnököt a 
börtöntől. A Le Monde negatív példaként 
említi Magyarországot, azt állítva: Drag-
nea a közép-európai szuverenista orszá-

gok táborába próbálja átvinni Romániát, 
ezen folyamat során pedig Magyarország 
és Lengyelország mintájára „gyengíti a 
jogállamot”. A lap azért is bírálja a pártot, 
mert szerinte az hintette el az euroszkep-
ticizmus magvait az országban az idegen 
befolyás elleni diskurzus révén, ami in-
kább a vidéki lakosság körében hatásos.

A Le Parisien sem kíméletesebb, a lap 
szerint Románia fejfájást okoz Európá-
nak, a kormány pedig „vörös golyókkal 
lő Brüsszelre”. Ez a lap is negatív példa-
ként hivatkozik Magyarországra és Len-
gyelországra, úgy fogalmazva: az elvileg 
baloldali PSD által irányított Románia 
populista és nacionalista fordulatot vett 
Magyarország és Lengyelország mintájá-
ra. Hozzátette: ennek nyomán Románia, 
amely a kontinens egyik leginkább Euró-
pa-barát országa volt, ma Brüsszel egyik 
legfőbb kritikusa.

Az olasz sajtó is foglalkozott a témával: 
a La Repubblica szerint a román uniós el-
nökség aggodalmat kelt az EU-ban a kor-
mánypárt tevékenysége miatt. 

A Financial Times című tekintélyes gaz-
dasági napilap egyrészt arról írt: Románia 
számára komoly próba az EU-elnökség, és 
ritka lehetőség Bukarest számára, hogy 
megmutassa magát, másrészt riportot kö-
zölnek Liviu Dragnea szűkebb pátriájáról, 
Teleorman megyéről, bemutatva, hogyan 
került a korrupciós ügyekkel vádolt Drag-
nea a hatalom csúcsára.
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Aggodalmak az EU-elnökség miatt

Épületes gondok. A román EU-elnökség logója a bukaresti kormányszékházra vetítve




