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Dăncilă: ne diszkrimináljon az EU!
A romániai polgárok egyenlőtlensé-
get tapasztalnak, amikor látják, hogy 
országuk még mindig nem léphet be a 
schengeni övezetbe – jelentette ki Viorica 
Dăncilă miniszterelnök az Európai Par-
lament tegnapi ülésén Strasbourgban, 
ahol a román uniós elnökség prioritásait 
ismertette. Rámutatott: az uniós szinten 
meghozott döntések meghatározzák, mi-
lyen mértékben bíznak a polgárok az EU-
ban. Ezért a döntések meghozatalában 
mindig a tagállamok polgárait kell szem 
előtt tartani, és mellőzni kell mindenfajta 
diszkriminációt.

Bűnvádi eljárás Johannis
náciként való feltüntetése miatt
Bűnvádi eljárást indított a galaci táblabí-
rósági ügyészség Constantin Guguianu, a 
Vrancea megyei közgyűlés volt szociálde-
mokrata párti (PSD) tagja ellen, miután 
a politikus olyan, trükközött fényképet 
osztott meg a közösségi oldalán, amely 
náci öltözetben ábrázolta Klaus Johannis 
államfőt. Az ügyészség fasiszta, rasszista 
és idegengyűlölő jelkép terjesztése miatt 
nyomoz. Guguianu a botrány nyomán 
még hétfőn lemondott a megyei köz-
gyűlésben, illetve a PSD-ben betöltött 
tisztségéről.

Ukrán fi gyelmeztetés a magyaroknak
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter 
hétfői Facebook-bejegyzésében arra 
fi gyelmeztette Magyarországot, hogy 
„ideje felfognia, milyen mértékben kiter-
jedtek” az orosz hibrid hadviselési mód-
szerek. Sürgette továbbá, hogy Európa 
komolyan gondolkodjon el azon, milyen 
módon képes szembeszállni Moszkvával 
ezen a téren. Az ukrán diplomácia veze-
tője ezt azzal összefüggésben írta, hogy 
hétfőn – sajtóhírek szerint – a bírósági 
meghallgatáson a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári 
székháza elleni első februári támadás 
egyik vádlottja, Michal Prokopowicz azt 
vallotta: az oroszbarát nézeteiről ismert 
Manuel Ochsenreiter német újságíró, a 
jobboldali német AfD párt egyik tanács-
adója adott utasítást és pénzt az épület 
felgyújtására.

Avramopulosz: nincs migrációs
vagy menekültválság
Nincs migrációs vagy menekültválság az 
Európai Unióban, noha több tagállam 
ezt kívánja hangsúlyozni; az illegális 
határátlépések száma messze elmarad 
a korábban regisztráltakhoz képest, a 
politikai ellenállás e tekintetben ugyan-
akkor erősödött – jelentette ki Dimitrisz 
Avramopulosz, az Európai Bizottság 
migrációs politikáért és uniós belügye-
kért, valamint az uniós polgárságért 
felelős tagja tegnap. Az Európai Parla-
ment strasbourgi plenáris ülésének uniós 
migrációs politikájáról tartott vitáján 
Avramopulosz hangoztatta, hogy az 
illegális bevándorlók száma lényegesen 
csökkent, ugyanakkor egyes tagállamok 
politikai reakciója továbbra sem változik.

Az albán nyelv is hivatalossá vált
Macedóniában
A macedón mellett tegnaptól az al-
bán nyelv is hivatalosan használható 
Macedónia egész területén, miután az 
erről szóló törvény megjelent a hivatalos 
közlönyben. A megszokottól eltérően a 
jogszabályt nem az államfő írta alá, és 
küldte tovább közzétételre, hanem a ma-
cedón parlament elnöke. Talat Xhaferi 
hétfőn a közösségi médiában jelentette 
be, hogy aláírta az albán nyelvet is hiva-
talossá tevő törvényt.
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Az alkotmánybírósághoz fordul a kor-
mány, miután Klaus Johannis államfő 

bejelentette: ismét elutasítja a fejlesztési és 
a közlekedési tárca élére javasolt jelölteket. 
Az egyik érintett, a fejlesztésért is felelős mi-
niszterelnök-helyettesi tárca élére jelölt Lia 
Olguţa Vasilescu volt munkaügyi miniszter 
közölte: az államfő állításaival szemben je-
lölésük nem sért törvényt, azt az elnökhöz 
elküldött dossziéhoz mellékelt önéletrajz is 
igazolja. Így Vasilescu szerint az államfő a 
törvényeket és az alkotmánybíróság ítéleteit 
is megsérti – amelyek értelmében az elnök 
csak egyszer utasíthatja el a miniszterelnök 

jelöltjét, ezért ismét az alkotmánybíróság-
hoz fordulnak. Johannis még hétfőn közölte, 
hogy ismét elutasítja a közlekedési, illetve a 
fejlesztési miniszteri tisztségre jelölt szemé-
lyek kinevezését. Johannis rámutatott, „egy-
két napon belül” véglegesítik a jelölések el-
utasításáról szóló dokumentumokat, majd 
elküldik ezeket a kormánynak. Hozzátette, 
a miniszterelnöknek küldendő levelek az 
elutasítás okait is tartalmazni fogják. „Jogi 
dolgokról van szó, amelyeket alaposan át 
kell tanulmányozni, és ajánlom, hogy tegyék 
is meg” – mondta. Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen lehetőséget lát a helyzet megoldására, 
az elnök azt válaszolta, a kormánynak fi -
gyelmesen át kell olvasnia az indoklásokban 

általa idézett törvénycikkelyeket, „a Szociál-
demokrata Párt pedig álljon elő olyan jelölé-
sekkel, amelyekkel képes meggyőzni engem 
is, és másokat is, hogy jó kezekben lesznek a 
minisztériumok” – fogalmazott, hozzátéve, 
a törvények betartása a kormány számára is 
kötelező, a kabinetnek „kötelessége bemu-
tatni a jelöltekkel kapcsolatos iratokat, a ha-
tályos jogszabályokban előírtaknak megfele-
lően”. Mint megírtuk, Johannis csütörtökön 
arra hivatkozva utasította el Vasilescu kine-
vezését, hogy az nem rendelkezik a szüksé-
ges tapasztalattal, a közlekedési tárca élére 
jelölt Mircea Drăghici esetében pedig az ösz-
szeférhetetlenségre vonatkozó alkotmányos 
és törvénycikkelyekre hivatkozott.

Alkotmánybíróságon folytatódik a kormányvita

ELÍTÉLTEK TÖMEGE ÉLT A KEDVEZMÉNYES SZABADLÁBRA HELYEZÉS LEHETŐSÉGÉVEL

Folytatódik a politikai börtönvita
Újabb visszaeső követett el bűncselekményt

Újabb, a büntetés-végrehajtási illetékesek szerint kedvezménnyel szabadult bűnöző 
által elkövetett bűncselekmény borzolta a kedélyeket tegnap: Galacon támadt egy 
férfi  egy idős emberre annak saját lakása előtt. Az elkövető brutálisan bántalmazta, 
majd kirabolta áldozatát. A hatóságok azonosították a férfi t, akinek tettére a bünte-
tés-végrehajtási intézmények szakszervezete hívta fel a fi gyelmet, Toader igazság-
ügy-minisztert téve felelőssé a nagyszámú bűnöző kiengedéséért.

Valamennyi érintett a saját igazát 
hangoztatja a visszaeső bűnözők 
ügyében. Miközben Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter szerint az 
igazságügyi tárca ellenőrizte a ked-
vezményes szabadlábra helyezésről 
szóló törvényt, a büntetés-végrehaj-
tás adatai szerint 14 ezren éltek az 
általa nyújtott kedvezményekkel.
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F olytatódik a politikai adok-kapok a 
kedvezményes szabadlábra helyezést 
lehetővé tevő törvény kapcsán, miu-

tán egyre több súlyos bűncselekményt kö-
vetnek el olyan visszaeső bűnözők, akik a 
törvény nyomán az eredetileg kiszabottnál 
korábban kerültek szabadlábra. Miköz-
ben Tudorel Toader igazságügy-miniszter 
szerint az általa vezetett minisztérium 
elle nezte a jogszabály elfogadását, az Or-
szágos Börtönigazgatóság szerint mint-
egy 14 ezer elítélt esetében alkalmazták a 

jogszabályt, a kormány fő erejét adó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) azzal próbálja 
a felelősséget hárítani, hogy azt állítja, a 
mostani felháborodást közvetlenül kiváltó 
medgyesi késeléses gyilkosság elkövetője 
nem is a vitatott törvénynek köszönhető-
en került szabadlábra.

Az Országos Börtönigazgatóság tájé-
koztatása szerint 14 402 elítélt esetében 
alkalmazták a büntetés-végrehajtási jog-
orvoslat törvényét annak életbelépésétől 
2018 végéig. „11 851 személyt az illetékes 
bírói testületek által jóváhagyott feltételes 

szabadlábra helyezési kérelmek alapján 
engedtek szabadon, a fennmaradó 2551 
személynek letelt a kiszabott büntetése. 
A 2017/169-es törvény alapján szabad-
lábra helyezett személyek közül 724-en 
kerültek vissza a börtönbe, ez a bünte-
tés-végrehajtási jogorvoslat törvénye ha-
szonélvezőinek 5,02 százaléka”  – szögezi 
le a börtönigazgatóság. Azt is hozzáteszi: 
a büntetés-végrehajtási intézményekbe 
visszakerült személyek nem mind a kien-
gedésük után követték el azt a bűncselek-
ményt, ami miatt ismét szabadságvesztést 
róttak ki rájuk, hanem vannak esetek, 
amikor korábban elkövetett tettekért most 
mondta ki a bíróság a jogerős ítéletet. 

Eközben a Szociáldemokrata Párt hét-
főn késő este képmutatással vádolta 
mindazokat, akik Tudorel Toader igazság-
ügy-minisztert teszik felelőssé a szabad-
lábra helyezett bűnözők által elkövetett 
bűncselekményekért. A párt közösségi ol-
dalán arról ír: a miniszter bírálóit politikai 
érdekek mozgatják, és akik így járnak el, 
azok a nemzetbiztonságot veszélyeztetik. 
A PSD szerint Toader csupán fi gyelmez-
tetett: az Emberi Jogok Európai Bírósága 
elmarasztalhatja Romániát a tűrhetetlen 
börtönviszonyok miatt, de a törvényhez 

semmi köze. A párt egyúttal – forrásait 
meg nem nevezve – azt állítja: a medgyesi 
gyilkosság elkövetője nem is a most bírált 
törvény nyomán került hamarabb szabad-
lábra. Ezzel szemben a szabadlábra helye-
zés bírósági indoklásában erre a törvényre 
hivatkoznak és a nagyszebeni törvényszé-
ki ügyészség szóvivője is arról beszélt: a 
férfi , aki az áldozat három bántalmazója 
közül 11-szer is megszúrta azt, ezen tör-
vény nyomán több mint két évvel bünte-
tése letelte előtt szabadult a börtönből. 
Másik két társa is visszaeső, ugyanakkor 
ők valóban nem a kedvezményes szabad-
lábra helyezést lehetővé törvényt kihasz-
nálva szabadultak a börtönből. Egyébként 
mindhármukat 30 napos előzetes letartóz-
tatásba helyezték.

Eközben a bukaresti rendőrség garáz-
daság és rongálás miatt indított eljárást 
két kormányellenes tüntető ellen, aki a 
medgyesi gyilkosság miatt hétfőn este pi-
ros festékkel öntötte le az igazságügy-mi-
nisztérium lépcsőjét, és késeket dobott rá. 

Tudorel Toader igazságügy-miniszter 
amúgy emlékeztetett: a vitatott törvényt, 
amely lehetővé teszi, hogy az embertelen 
körülmények között fogva tartott szemé-
lyek börtönbüntetéséből minden, bör-
tönben eltöltött 30 nap után levonjanak 
hat napot, a 2016 végéig hatalmon levő 
szakértői kormány dolgozta ki. Tegnapi 
bejegyzésében emlékeztetett: a törvényt 
Raluca Prună igazságügy-miniszter dol-
gozta ki, a Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács támogatta, a képviselőház 
pedig az eredetileg javasolt 3 helyett 6 
napra növelte a levonható számát. Toader 
leszögezte: az igazságügy-minisztérium 
ellenezte a törvényt, ugyanis alkotmány-
ellenesnek tartotta azt. Mint megírtuk, 
az ellenzék a kormányt teszi felelőssé a 
visszaeső bűnözők által elkövetett bűn-
cselekmények miatt, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) korlátozná a kedvezményes 
feltételes szabadlábra helyezésre jogosul-
tak körét, kizárva a gyilkosság, nemi erő-
szak és rablás miatt elítélt személyeket, 
míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) eltöröltetné a törvényt.

Nyitás. A hivatalos adatok szerint sokan kerültek szabadlábra, és sokan kerültek vissza




