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NEM NEVEZI KI VASILESCUT ÉS DRĂGHICI-ET JOHANNIS, LAZĂRT NEM HÍVJA VISSZA

Német kormányilletékes
bírálta Romániát
Visszautasította Teodor Meleşcanu külügyminiszter a német kormány nemzeti
kisebbségekért felelős megbízottja,
Bernd Fabritius kijelentéseit, miszerint
Románia nem érdemli meg, hogy az EU
soros elnöke legyen, a román EU-elnökséget pedig nem a miniszterelnöknek,
hanem Klaus Johannis államfőnek
kellene irányítania. Meleşcanu szerint
Fabritius nincs olyan helyzetben, hogy
kikösse, kinek kellene az elnökség
idején irányítania, a kormány pedig az
együttműködésen alapuló, nem pedig a
társadalmat megosztó politika híve, és
az EU-n belül is a kohézió erősítéséért
küzd. Fabritius pénteken az RFI-nek
nyilatkozva bírálta a kormányt, mondván, elvesztette az európai partnerek
bizalmát a demokrácia és a jogállam
megszilárdítása, illetve a korrupcióellenes küzdelem témájában. Eközben
a román külügy a hétvégén Ausztriát
is bírálta, amiért egy új jogszabály
értelmében szinte megfeleződött az
Ausztriában dolgozó román állampolgárok nem Ausztriában élő gyermekeinek
járó állami pótlék, miután a vonatkozó
jogszabály a származási országban
a megélhetéshez szükséges átlagos
összeghez köti a támogatást. Bukarest
szerint a módosítás diszkriminatív.

Marad a „hadiállapot”
Nem hajlandó békét kötni a kormánnyal Klaus Johannis: az államfő
elutasította két miniszterjelölt kinevezését, és a legfőbb ügyészt sem
hajlandó leváltani.
» BALOGH LEVENTE
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enntartja a háborús állapotot a kormánnyal szemben Klaus Johannis: az
államfő pénteken bejelentette, nem
hajlandó kinevezni Lia Olguţa Vasilescu
volt szociáldemokrata párti (PSD) munkaügyi minisztert fejlesztésért is felelős
miniszterelnök-helyettessé, sem Mircea
Drăghici-et, a párt pénztárosát közlekedési miniszterré. Emellett az igazságügy-miniszter javaslata ellenére nem váltja le tisztségéből Augustin Lazăr legfőbb
ügyészt sem.
Johannis szerint a két miniszter kinevezésének megtagadására törvényes és az
alkalmasságukkal kapcsolatos indokai is
vannak. A döntése indoklását ugyanakkor csupán e hét közepén hozza nyilvánosságra. Az államfő csütörtökön hagyta
jóvá Paul Stănescu távozását a fejlesztésért is felelős miniszterelnök-helyettesi,
Lucian Şováét pedig a közlekedési tárca
éléről, miután még decemberben alkot-

mánybírósági döntés kényszerítette erre.
Közölte, a miniszterelnökön a sor, hogy
a most elutasított jelöltek helyett újakat
javasoljon. Az államfő azt is leszögezte, nem meneszti tisztségéből Augustin
Lazăr legfőbb ügyészt, mivel – szemben
a leváltását hivatali visszaélésekre és
hiányos menedzseri tevékenységre hivatkozva indítványozó Tudorel Toader
igazságügy-miniszterrel – elégedett a tevékenységével. Bírálta a kormányt azért
is, mert még nem készült el az idei költségvetés. Johannis egyúttal megerősítette korábbi bejelentését, miszerint az
év végén esedékes államfőválasztáson
újabb mandátumért száll harcba. Idei
célkitűzései között a jogállamiság megerősítését, a korrupcióellenes harc folytatását, az uniós integráció mélyítését
és Románia NATO-n belüli pozíciójának
megerősítését nevezte meg.
A kormányoldalt felháborította Johannis döntése: a PSD szerint Johannis szándékosan akadályozza a kormány tevékenységét, egyben a legfőbb ügyész bűntársává
vált, és az, hogy nem váltja le annak az
intézménynek a vezetőjét, ahol okirat-hamisítással szerzett ingatlantulajdon miatt
folyik ellene bűnügyi eljárás, kimeríti a
befolyással üzérkedés bűntettét. Codrin
Ștefănescu, a PSD főtitkára rámutatott: a

két tárca élén azért betöltetlen a vezetői
tisztség, mert „Johannisnak olyan kedve
volt”, azt pedig el kell magyarázni az európai partnereknek. A politikus kártékonynak nevezte az államfőt. Florin Iordache,
a képviselőház PSD-s alelnöke szerint az
államfő lábbal tiporja az alkotmányt, de
Johannis tisztségéből való felfüggesztése
„az utolsó dolog”, amit meglépnének.
Mint arról beszámoltunk, a 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 addigi munkaügyi minisztert pedig a közlekedési tárca élére. A PSD
végrehajtó bizottsága ennek nyomán úgy
döntött, hogy a miniszterelnök-helyettesi tisztségre Vasilescut, míg közlekedési
miniszternek Mircea Drăghici-et, a párt
pénztárosát jelölik. Johannis azonban halogatta a kinevezésüket, ami miatt a kormány az alkotmánybírósághoz fordult, a
taláros testület pedig decemberben arra
kötelezte az államfőt, hogy a lehető leggyorsabban fogadja el a két távozó miniszter lemondását, és döntsön a helyükre
jelölt személyekről.

Bírákat félemlítenének meg a DNA ügyészei?
» B. L.
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űnügyi vizsgálatot indított a legfőbb
ügyészség bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmények kivizsgálásával
megbízott részlege, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
nagyváradi ügyészei a bírák megfélemlítéséről beszélnek. A felvételt egy Răzvan
Doseanu nevű ügyvéd hozta nyilvánosság-

ra pénteken, és az azon hallható, tavaly
januári beszélgetés szövegkörnyezetéből
az szűrhető le, hogy az ügyészek azért
emelnének vádat egyes bírák ellen, hogy
megfélemlítsék őket. A DNA országos vezetője szombaton elhatárolódott minden
olyan cselekedettől, amely megsérti a törvényt vagy a bírák és ügyészek magatartási
kódexét. Leszögezték: a DNA ügyészeinek
mindig pártatlanul és a törvényeket, valamint az emberi jogokat tiszteletben tartva

kell eljárniuk. Hozzátették: magyarázatot
kértek a DNA nagyváradi kirendeltségétől
az ügy miatt. A korrupcióellenes ügyészség országos vezetőség emlékeztetett:
2018-ban ellenőrzéseket tartottak a nagyváradi korrupcióellenes ügyészségen,
amelyek nyomán nem hosszabbították
meg a főügyész kinevezését. Az igazságügyi felügyelet is ellenőrzést tartott, és ez
az intézmény is hiányosságokat talált az
intézmény menedzsmentjében.

Újabb tiltakozásokra szólítottak föl Magyarországon

könyvének módosítását, akkor sem hátrálnak meg, mert nem egyes törvények, hanem
az egész rendszer ellen „lázadnak”. Csárdi
Antal, az LMP országgyűlési képviselője szerint négymillió munkavállalót érint a „rabszolgatörvény”, ezért annak visszavonását
és azt nevezte fő feladatnak, hogy a munka
törvénykönyvét is gondolják újra. Ehhez
egyeztetésre hívta a szakszervezeteket és az
ellenzéki pártokat január 9-re.

A tüntetés a Hősök teréről indult, több
helyszínen csatlakoztak demonstrálók. Amikor a menet eleje a Kossuth térre ért, a vége
az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkánál tartott. A tüntetés befejezése után a
demonstrálók kisebb csoportja a Margit hídhoz vonult, ahol elfoglalta a Nyugati tér felé
vezető oldal sávjait, akadályozva az autó- és
a villamosforgalmat. A rendőrök mintegy tíz
perc múlva leterelték őket a járdára.
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Utcán az ellenzék. A tüntetők a munkatörvénykönyv módosítása ellen tiltakoztak

Könnygáz a sárgamellényesek ellen
Franciaországban
Könnygázzal oszlatta a rendőrség
Párizsban a sárgamellényes tüntetőket
szombaton. Az AFP francia hírügynökség
helyszíni tudósítója szerint az összecsapások a rendvédelmi szervekkel a
polgármesteri hivatal közelében azután
alakultak ki, hogy a kezdetben békésen
vonuló aktivisták soraiból kövekkel és
palackokkal dobálták meg a rendvédelmi
szervek tagjait. A turisták tömegesen
menekültek a helyszínről. A BFMTV televíziós csatorna úgy tudja, 18 aktivistát
őrizetbe vettek a hatóságok. Emmanuel
Macron államfő meglehetősen élesen
fogalmazott szombaton Twitter-bejegyzésében. „Ismételten szélsőséges, erőszakos támadás érte a köztársaságot, annak
őrzőit, képviselőit és szimbólumait…
Igazságot fogunk szolgáltatni” – írta.
Megkapta az ukrán ortodox egyház
feje az elismerésről szóló okiratot
I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka vasárnap Isztambulban átadta Epifanij metropolitának, az
önálló (autokefál) ukrán ortodox egyház
fejének az egyház elismeréséről aláírt
hivatalos dokumentumot (tomosz). A dokumentum átadására az isztambuli Szent
György-székesegyházban került sor az
Urunk megjelenése (vízkereszt) ünnepén
tartott liturgia után.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

ovábbi tiltakozásokra, új rendszerváltásra és új köztársaság építésére szólítottak
föl az ellenzéki pártok, a szakszervezetek
pedig újabb demonstrációkat jelentettek be
a szombati kormányellenes tüntetésen Budapesten. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke országos demonstrációt hirdetett
január 19-re. Kordás László közölte, hogy
kedden átadják Orbán Viktor kormányfőnek
a követeléseik listáját, és öt napot adnak,
hogy a kormány tárgyalóbizottságot állítson
föl. Ha ez nem teljesül, országos figyelmeztető sztrájk kezdődik, utakat és hidakat zárnak
le a tiltakozók – tette hozzá az MTI szerint.
Tóth Bertalan, az MSZP elnöke kijelentette,
hogy létrejött az egység a Parlamentben,
és az utcákon, ezért egységre kell törekedni az EP- és az önkormányzati választásokon is, közös ellenzéki jelöltet kell indítani
mindenhol. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője
bejelentette, hogy petíciót indítanak a „rabszolgatörvény” ellen, egyúttal feltette a kérdést, milyen nemzeti egységet akar az, aki
az ország több mint felét „gyilkos csőcseléknek nevezi”. Molnár Csaba, a DK ügyvezető
alelnöke azt hangsúlyozta: ha Orbán Viktor
meghátrál, és visszavonja a munka törvény-
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Hackertámadás ért több száz német
politikust, művészt és újságírót
Hackertámadás ért több száz német
politikust, művészt és újságírót, az
elkövetők közzétették az eltulajdonított adatokat – jelentette pénteken a
Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
regionális közszolgálati médiaszolgáltató. A támadás áldozatául esett
művészek és újságírók jellemzően olyan
közszereplők, akik kritikusan viszonyulnak a szövetségi kormány menekültügyi
és migrációs politikájának, illetve az
iszlám vallás és kultúra németországi jelenlétének bírálatára összpontosító AfD
politikájához. Angela Merkel kancellártól és Frank-Walter Steinmeier államfőtől is eltulajdonítottak adatokat.

