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Új ügyvivő főügyész a DNA élén
Călin Nistor helyettes főügyész tölti be az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) ügyvivő főügyészi tisztségét az új 
főügyész kinevezéséig – dőlt el a DNA 
vezetőségének tegnapi ülésén, amelyen 
Augustin Lazăr legfőbb ügyész is részt 
vett. A korrupcióellenes ügyészség 
élére azt követően kellett új helyettes 
főügyészt kinevezni, hogy Anca Jurma 
eddigi ügyvivő hétfőn bejelentette: nem 
vállalja tovább az intézmény vezetését. 
Jurma tegnap közleményben jelezte: 
a DNA-nál kialakult légkör miatt nem 
vállalja tovább az intézmény vezetését. 
Többek között annak a beszélgetésnek a 
nyilvánosságra kerülésére hivatkozott, 
amelyen a DNA munkatársainak arra pa-
naszkodott: az intézmény ügyészei egyre 
gyávábbak. Megjegyezte ugyanakkor: a 
DNA-nak nincsenek célpontjai, feladata 
a magas szintű korrupció visszaszorítása 
a büntetőjog által előírt eszközökkel. 
Rámutatott: nehezen vállalta el a tiszt-
séget fél évvel ezelőtt. „Az azóta eltelt 
időszakban megtettem mindent annak 
érdekében, hogy a DNA jól működjék 
az intézményt övező ellenséges légkör 
dacára” – fogalmaz, hangsúlyozva, egyik 
fő célkitűzése az volt, hogy a nyomo-
zások a törvényi előírások betartásával 
folyjanak, illetve hogy „bizonyítékokkal 
alaposan alátámasztott” bűncselekmé-
nyekről szóló dossziékat küldjenek a 
bíróságra. Eközben tegnap kiderült: a 
DNA tavaly leváltott főügyésze, Laura 
Codruța Kövesi az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán tett panaszt menesztésének 
körülményei miatt.

Megalakult a muravidéki magyarok
önkormányzata
Megalakult az új összetételű Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közös-
ség Tanácsa (MMÖNKT) hétfőn Lendván, 
a szervezet székhelyén. A szlovéniai ma-
gyarság kisebbségi önkormányzati szer-
vének elnöke Horváth Ferenc maradt, 
a szlovén parlament magyar kisebbségi 
képviselője. Horváth Ferenc hangsúlyoz-
ta: azért vállalta el újra az elnökséget, 
hogy befejezhessék a megkezdett mun-
katerveket, köztük az óvodafejlesztési 
vagy gazdaságfejlesztési programokat, és 
újabbakat kezdhessenek meg. Az elmúlt 
évek egyik legnagyobb eredményének 
azt tartotta, hogy a magyar közösségek 
megerősödtek. A következő négy évben 
azt szeretnék elérni, hogy minden ma-
gyar és kétnyelvű településen legalább 
egy magyar rendezvény és egy kisebb 
beruházás megvalósuljon, amely erősíti 
a közösséget, legyen az egy fa ültetése 
vagy egy játszótér építése – mondta.

Őrizetbe vették a németországi
adatlopás elkövetőjét
Őrizetbe vették a csaknem ezer közsze-
replőt érintő, nagyszabású németországi 
adatlopás egy feltételezett elkövetőjét 
– közölte tegnap a szövetségi bűnügyi 
hivatal (BKA). A közlemény szerint egy 
20 éves, Hessen tartománybeli fi atalem-
bert fogtak el még vasárnap, a lakását 
átkutatták. A fi atalember beismerő val-
lomást tett. Az eddigi vizsgálatok szerint 
az adatlopás 994 embert érint, többnyire 
aktív és volt politikusokat. Az ismeretlen 
elkövető vagy elkövetők az esetek túlnyo-
mó többségében csupán kapcsolattartási 
adatokhoz jutottak hozzá, nagyjából 
50 esetben pedig érzékeny személyes 
információkat, például családtagokkal 
folytatott üzenetváltásokat vagy nyaralá-
son, családi eseményeken készült felvé-
teleket is szereztek. Az ellopott adatokat 
közzétették az interneten.
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Közigazgatási bíróságon támadja meg a 
kormány Klaus Johannis államfő azon 

rendeletét, amellyel egy évvel meghosszab-
bította a román hadsereg vezérkari főnöke, 
Nicolae Ciucă altábornagy mandátumát – 
derült ki tegnap. A döntés célja első lépés-
ben az államfői rendelet felfüggesztése. A 
védelmi tárca tegnap megerősítette: dolgoz-
nak a beadványon, és várhatóan a mai nap 
folyamán fordulnak a közigazgatási bíróság-
hoz. Ha a beadvány nyomán felfüggesztik az 
elnöki rendeletet, akkor a vezérkari főnök 
elveszíti tisztségét annak végső elbírálásáig.

Mint arról beszámoltunk, az államfő még 
múlt pénteken, a Legfelsőbb Védelmi Ta-
nács (CSAT) ülésén jelentette be, hogy nem 
fogadja el Gabriel Leș védelmi miniszter je-
löltjét, Dumitru Scarlat tábornokot, Romá-
nia NATO-hoz és Európai Unióhoz delegált 
képviselőjét, sem az alternatívaként java-
solt Ovidiu-Liviu Uifăleanut, a szárazföldi 
erők főparancsnokát. Gabriel Leș tegnap azt 
közölte: időben egyeztetni kívánt az ügyben 
az államfővel, az elnöki hivatal azonban azt 
közölte, hogy Johannis „elfoglalt”. Mindezt 
Toni Greblă kormányfőtitkár, volt alkot-
mánybíró hétfőn este úgy kommentálta: az 
államfő bevonta a hadsereget is a politikai 
háborúskodásba. „Nem volt semmilyen tör-

vénytelen jelölés. A jelölés minden törvé-
nyi követelménynek eleget tett, a jelenlegi 
vezérkari főnök mandátuma pedig lejárt. 
Vagyis nem szankcióról van szó, az elnök 
ugyanakkor egy évvel meghosszabbította 
a mandátumát, ezzel pedig sajnos a hadse-
reget is belerángatta a politikai háborúsko-
dásba. Eddig csupán a hadsereg maradt ki 
a politikai játszmákból” – mondta Greblă a 
România Tv hírcsatornának nyilatkozva. A 
kormányfőtitkár szerint azzal, hogy Johan-
nis harcban áll a PSD-vel, túllépi alkotmá-
nyos jogköreit.

Johannis viszont úgy értelmezi a helyze-
tet, hogy a kormány nem fordulhat alkot-
mánybírósághoz, mivel szerinte jogában 
állt meghosszabbítani a vezérkari főnök 
mandátumát. Viorica Dăncilă miniszterel-
nök ugyanakkor azt állítja: a vezérkari főnök 
mandátumának meghosszabbítása nem tör-
vényes, ezért annak nyomán alkotmányos 
természetű konfl iktus alakult ki a kormány 
és az államfő között. Toni Greblă egyébként 
úgy vélekedett: jogi és alkotmányossági 
szempontból az államfő eddigi lépései – az 
új vezérkari főnök és két miniszter kineve-
zésének megtagadása, a leváltásra javasolt 
legfőbb ügyész menesztésének elutasítása – 
indokolttá tennék a tisztségéből való felfüg-
gesztését, ugyanakkor politikai szempont-
ból kényessé teszi a helyzetet, hogy a 2019-es 

év első felében Románia tölti be az Európai 
Unió soros elnöki tisztségét. A kormányfőtit-
kár szerint Johannisnak a kormánnyal szem-
beni hadakozása valójában már az év végi 
államfőválasztás előtti kampány része.

Mint megírtuk, Johannis a védelmi mi-
niszter jelöltjének elutasításakor arra hivat-
kozott, hogy a PSD „inkompetenciája” által 
generált helyzetet meg kellett oldani, mivel a 
hadsereg nem maradhat parancsnok nélkül, 
ezért egy évvel meghosszabbította a tisztsé-
get 2015 óta betöltő eddigi vezérkari főnök, 
Nicolae Ciucă altábornagy mandátumát.

Bíróságon folytatódik a harc a vezérkari főnök miatt

Klaus Johannis jelenlegi államfő 
kényelmes előnnyel, toronymagas 
esélyesként nyerné az elnökválasz-
tás első fordulóját, ha most lenne a 
megmérettetés – derül ki az IMAS 
közvélemény-kutató felméréséből.
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K laus Johannis jelenlegi államfő a 
legesélyesebb az év végén esedékes 
államfőválasztás első fordulójának 

megnyerésére – derül ki az IMAS közvé-
lemény-kutató felméréséből. Az Europa 
FM rádió megrendelésére készült kuta-
tás értelmében Johannis jelentős előny-
nyel, 34,9 százalékkal végezne az első 
helyen, ha most vasárnap rendeznék a 
választást.  A második helyezett jócskán 
lemaradva Călin Popescu-Tăriceanu, a 
kisebbik koalíciós párt Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) és a szená-
tus elnöke lenne 14 százalékkal, de csu-
pán hajszálnyival előzné meg az újonnan 
létrehozott Pro Románia jelöltjét, Victor 
Ponta volt miniszterelnököt, aki 12,7 szá-
zalékot kapna.

Amennyiben elindulna az elnökvá-
lasztáson, Dacian Cioloş volt technokra-
ta kormányfő a voksok 9,2 százalékára 

számíthatna, míg Liviu Dragnea, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke csupán 
5,3-ra. Az ellenzék fő erejének számító 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, 
Ludovic Orban ugyanakkor még nála is 
népszerűtlenebb: 3,5 százaléknyian vok-
solnának rá. Őt Dan Barna, a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) elnöke 
követi 2,3 százalékkal, Eugen Tomac, a 
Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke 1,8 
százalékot kapna, míg Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnöke csupán a 
voksok 0,8 százalékára számíthatna. 
A pártpreferenciákra vonatkozó kérdés-

re adott válaszok is azt mutatják, hogy 
a PSD népszerűsége zuhant: a felmérés 
szerint a legnépszerűbb párt a PNL 17,1 
százalékkal, a 2016-os parlamenti válasz-
tást 46 százalékkal megnyerő szociálde-
mokraták pedig csak a második helyen 
állnak 16,4-gyel. A harmadik az USR 7,5 
százalékkal, az ALDE 6,3 százalékon áll, 
míg Dacian Cioloş PLUS nevű pártja 5,3-
on. Victor Ponta Pro Romániájára 4,1 szá-
zalék voksolna, míg az RMDSZ-re csupán 
3 százalék.  A felmérés december 4. és 20. 
között készült 1010 fős mintán, a hibaha-
tár 3 százalék.
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IMAS: A JELENLEGI ÁLLAMFŐ NAGY ELŐNNYEL NYERNÉ AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELSŐ FORDULÓJÁT

Johannis a toronymagas favorit

Kell az ellenjegyzés

A vonatkozó, 2006/346-os törvény 
értelmében a vezérkari főnököt – aki a 
hadsereg legmagasabb rangú tisztje – 
négy évre nevezik ki, mandátuma pedig 
egy évvel meghosszabbítható. A jog-
szabály leszögezi: bár az államfő neve-
zi ki, ez a védelmi miniszter javaslatára 
történik, és a kinevezést a miniszterel-
nöknek is ellenjegyeznie kell, mint min-
den más, a nemzetbiztonságot érintő 
államfői döntést. Johannis azonban 
ezeket fi gyelmen kívül hagyva önké-
nyesen hosszabbította meg a vezérkari 
főnök mandátumát. Az államfő arra 
hivatkozott, hogy a védelmi miniszter 
jelöltje nem felel meg a törvényes elő-
írásoknak – ezt vélhetően arra alapoz-
za, hogy a vezérkari főnöki tisztségbe 
a haderőnemek főparancsnokai közül 
kell kinevezni valakit, vagy a hivatalban 
levő helyettes vezérkari főnököt, ennek 
pedig Scarlat nem felelt meg. Dumitru 
Scarlat altábornagy egyébként tavaly 
óta képviseli Romániát a NATO-ban. Az 
53 éves katonatiszt korábban a száraz-
földi erők főparancsnoka és helyettes 
vezérkari főnök is volt.

Ismét alkotmánybírósághoz fordulhat a kormány

Ismét az alkotmánybírósághoz fordul a kormány, amennyiben Klaus Johannis államfő 
elutasítja az Augustin Lazăr legfőbb ügyész menesztésére vonatkozó javaslatát – közölte 
hétfő este Tudorel Toader igazságügyi miniszter. A tárcavezető szerint a legfőbb ügyész 
menesztése mellett szóló érvek „egyértelműbbek, erősebbek, és több van belőlük”, mint 
Laura Codruţa Kövesi volt DNA-főügyész esetében, akinek a leváltására végül alkot-
mánybírósági határozat kötelezte Johannist. „Felkértem az elnököt, hogy olvassa újra 
az alkotmánybíróság határozatát. Nyilván az ő választása, de ha mégis úgy dönt, ismét 
az alkotmánybírósághoz fordulunk, mert az ilyen visszaélések nem folytatódhatnak” – 
fogalmazott Toader az Antena 3 televíziónak adott nyilatkozatában.

7,6% – nem szavaz
9,2% – nem tudja/nem válaszol
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