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Ismét lesz kancellária
Ismét létrehozta a kormány a miniszter-
elnöki kancellária intézményét, az erről 
szóló sürgősségi rendelet pénteken jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben. A kormány 
indoklása szerint az intézmény létre-
hozását az ügyintézés hatékonyabbá 
tétele indokolja. Sajtóértesülések szerint 
ugyanakkor a cél az, hogy még szorosabb 
ellenőrzést gyakoroljanak a közintéz-
mények fölött. A kancellária intézménye 
nem ismeretlen Romániában: a Tăricea-
nu- és a Cioloș-kormány idején is mű-
ködött ilyen. Emil Boc viszont 2009-ben 
megszüntette, arra hivatkozva, hogy az 
párhuzamos kormányként működött.

Május 26-án lesz az 
EP-választás Magyarországon
Kitűzte május 26-ára az Európai Parla-
ment magyar képviselőinek választását 
Áder János köztársasági elnök – közölte a 
Köztársasági Elnöki Hivatal a honlapján 
pénteken. Áder János elnöki nyilatko-
zatában felidézte: az Európai Tanács 
döntése értelmében 2019. május 23. és 26. 
között kell megtartani az európai parla-
menti választásokat az Unió országaiban.  
Hozzátette: a választás valamennyi vá-
lasztójoggal rendelkező magyar állam-
polgár számára lehetőség arra, hogy a 
következő öt esztendőben befolyásolja az 
Európai Unió jövőjét. Az idei európai par-
lamenti (EP-) választás újdonsága, hogy 
regisztráció után voksolhatnak azok a 
magyar állampolgárok is, akiknek sem 
Magyarországon, sem az Európai Unió 
más tagállamában nincs lakcímük. 

Miniszterelnöki tanácsadó 
lett Lia Olguța Vasilescu
A miniszterelnök infrastrukturális ügye-
kért felelős tiszteletbeli tanácsadójaként 
tevékenykedik a továbbiakban Lia Olguța 
Vasilescu volt munkaügyi miniszter – 
jelentette be tegnap Liviu Dragnea, a 
kormány fő erejét adó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke. Dragnea közölte: Va-
silescu a Pitești és Craiova közötti gyors-
forgalmi út megépítéséért felel majd. 
A közlekedési tárcánál már létrehoztak 
egy csoportot, amely a gyorsforgalmi út 
megépítésének előkészítésével foglal-
kozik, de Vasilescu megkérte a minisz-
terelnököt, hogy ő is részese lehessen a 
projektnek. Mint ismeretes, a PSD először 
közlekedési miniszternek, majd régiófej-
lesztésért felelős kormányfő-helyettesnek 
jelölte Vasilescut, de Klaus Johannis 
államfő az alkalmatlanságára hivatkozva 
elutasította a kinevezését.

Folytatódtak az összecsapások
Kasmírban 
Folytatódtak az összecsapások Pakisz-
tán és India között szombaton a vitatott 
hovatartozású Kasmírban, négy civil 
meghalt, négy megsebesült – közölték 
helyi tisztviselők. A harcok szombat 
hajnalban újultak ki. Pakisztáni részről 
ágyúzták Kasmír India ellenőrzése alatt 
álló területét, közvetlenül az elválasztó 
vonal mentén fekvő Puncs régióban. Két 
gyerek és az anyjuk meghalt, az apa meg-
sebesült. Ezzel egy időben Umar Azam, a 
pakisztáni felügyelet álló Kasmír kor-
mányzatának tisztviselője arról számolt 
be, hogy az indiai csapatok nehéztüzérsé-
ge lőtte a vonal menti településeket. Egy 
gyermek meghalt, három megsebesült. 
Az ágyúzásban számos épület romba dőlt. 
Mindkét ország a másik felet vádolta az 
összecsapás kezdeményezésével. Előző 
nap, pénteken Pakisztán átadta Indiának 
Abinandan Vartaman pilótát, akinek 
repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni 
légierő.

Elegük van. A bírák és ügyészek folytatták a tiltakozó akciókat

 » B. L. 

Vizsgálatot rendelt el a Legfelsőbb Igaz-
ságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi 

osztálya a bírák és ügyészek által elkövetett 
törvénysértések felderítésére a kormány 
által tavaly létrehozott ügyészségi főosz-
tályon, miután Gheorghe Stan, a főosztály 
vezetője súlyos vádakat fogalmazott meg 
Augustin Lazăr legfőbb ügyésszel szemben: 
Stan szerint a legfőbb ügyész akadályozni 
próbálta az általa vezetett intézmény mun-
káját. A CSM ügyészi osztálya pénteken ült 
össze, hogy rendkívüli ülésen megvitassa 
Stan kijelentéseit, majd úgy döntöttek: fel-
kérik az igazságügyi felügyeletet, indítson 
vizsgálatot annak kiderítésére, betartotta-e 

Stan az igazságügyi rendszer és a nyilvá-
nosság közötti kommunikációt szabályozó 
törvényt, illetve a legfőbb ügyészség erre 
vonatkozó előírásait. Az ügyész csütörtö-
kön este azt mondta: Lazăr többek között 
a működéshez szükséges logisztikai háttér 
biztosításának elmulasztása, az eszközök 
és az intézmény céljainak sajátos értelme-
zése révén akadályozta az ügyészség műkö-
dését.

Egyben cáfolta, hogy a kormány által 
két hete elfogadott 7-es számú sürgősségi 
kormányrendelet célja az lett volna, hogy 
kivonják az általa vezetett intézményt a leg-
főbb ügyész fennhatósága alól.  Stan azt is 
elmondta: a Liviu Dragnea PSD-elnök állí-
tólagos visszaéléseit érintő TelDrum dosz-

sziét három ügyész és öt bíró által elkövetett 
feltételezett visszaélés miatt kérték be.  Au-
gustin Lazăr legfőbb ügyész közleményben 
reagált Stan vádjaira. Azokat visszautasítva 
leszögezte: folyamatosan nyitott volt a pár-
beszédre, sőt jelentős erőfeszítések árán és 
más ügyészségek kárára biztosított számára 
minden eszközt, ami a működéséhez szük-
séges volt. Egyébként Florin Iordache volt 
igazságügy-miniszter, az igazságügyi törvé-
nyek módosításával megbízott parlamenti 
különbizottság elnöke pénteken este a Digi 
24 hírcsatornának nyilatkozva azt mondta: a 
bírák és ügyészek által bírált ügyészség létre-
hozása az igazságügyi reform egyik „nyere-
sége”, amelyet jó lenne önálló ügyosztállyá 
bővíteni. 

Lazărt vádolja az ügyészeket vizsgáló főügyész

ELKÉSZÜLT A VITATOTT RENDELETET MEGVÁLTOZTATÓ TERVEZET, DE AZ ÜGYÉSZEK ELÉGEDETLENEK

Módosítás tüntetések közepette

Călin Nistor: a DNA is követett el hibákat

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) ügyészeinek számos vádiratát dobták 
vissza hivatali feljebbvalóik, mivel álláspontjuk szerint azok nem támasztották volna alá 
a vádakat a bíróságon – jelentette ki Călin Nistor, az intézmény vezetője. Nistor azt is 
elismerte, hogy a bíróságok többször is elutasítottak a vádiratokban szereplő bizonyíté-
kokat a normák megsértése miatt. „Néhány tucatnyi vádlottról van szó. Nem készítettünk 
statisztikát arról, hányat dobtak vissza. Nem több tucatnyit, de eleget, jelentős számú 
vádlottról van szó. A felettes ügyész szerint nem támasztották volna alá a vádakat a 
bíróságon. Ezért a vádirat megsemmisítése mellett döntött. Pont ezt kértem a vezető 
ügyészektől, hogy ellenőrizzék alaposan és szigorúan a vádiratokat, hogy a lehető 
legkevesebb meglepetés érjen a bíróságokon” – nyilatkozta Călin Nistor az Europa FM-
nek. A DNA vezetője azt is elmondta, hogy a bíróságok több esetben is elutasítottak az 

ügyészség által összeállított vádiratokban szereplő bizonyítékokat. „Amikor a bizonyíté-
kot a bíróság szerint törvénytelen úton szerezték meg, elutasították azokat” – közölte.

Elküldte véleményezésre a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak 
Tudorel Toader igazságügy-miniszter 
az igazságügyi törvényeket módosító, 
a bírák és ügyészek által bírált kor-
mányrendelet módosításait. A bírák 
és az ügyészek ugyanakkor a hétvégén 
is folytatták tiltakozó akcióikat, és a 
rendelet visszavonását követelték.

 » BALOGH LEVENTE

Miközben a bírák és ügyészek tovább-
ra is országszerte tiltakoztak az igaz-
ságügyi törvényeket módosító, elő-

zetes egyeztetés nélkül elfogadott 2019/7-es 
sürgősségi kormányrendelet ellen, Tudorel 
Toader igazságügy-miniszter elkészült a ki-
fogásolt rendelet módosításainak tervezeté-
vel, amelyet pénteken mutatott be Viorica 
Dăncilă miniszterelnöknek, tanulmányozás-
ra átküldi a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási 
Tanácsnak (CSM) is. A módosítás hatályon 
kívül helyez több olyan cikkelyt, amelyek 
miatt tiltakoznak a bírák és ügyészek.

A tárcavezető szerint a módosításokat a 
szakmai szervezetekkel történt egyeztetés 
nyomán dolgozták ki, és hatályon kívül he-
lyezi többek között az 54-es cikkelyt, amely 
lehetőséget teremt a bíráknak, hogy magas 
rangú ügyészi tisztségeket foglaljanak el, 
és előírja azt is, hogy a magas rangú ügyé-
szek kinevezéséhez szükséges tanácsadó 
véleményt a CSM ügyészi osztálya, és nem 
a CSM plénuma bocsátja ki. Toader azt 
mondta: közvetlen az után, hogy a kor-
mány elfogadja a 2019/7-es sürgősségi kor-
mányrendeletet módosító sürgősségi kor-
mányrendeletet, beindítja a legfőbb ügyész 

kiválasztását célzó procedúrát. Meglátása 
szerint erre azért van szükség, hogy legyen 
idő az eljárás betartására, és arra is, hogy 
az államfő tanulmányozhassa a javaslatot. 

Lia Savonea, a CSM elnöke megerősítet-
te: megkapta az igazságügyi minisztertől a 
7-es sürgősségi kormányrendeletet módosító 
tervezet szövegét, és az „jelentős mértékben 
tisztázza az aggodalmakat és konfl iktust 
okozó témákat”.

Savonea sajtótájékoztatón számolt be ar-
ról, hogy a 2019/7-es rendeletet módosító 
szöveg „kevés, de nagyon fontos” ponton 
változtatja a jogszabályt. „Visszaállítja a 
2004/303-as törvény 54-es cikkelyét eredeti 
formájában, tehát a magas rangú ügyésze-
ket csak ügyészek közül nevezhetik ki és 
csak az ügyészi osztály, nem pedig a teljes 
plénum jóváhagyásával. Ugyanakkor a 
tervezet javasolja az 57-es cikkely hetedik 
bekezdésének hatályon kívül helyezését, 
amely megtiltotta volna, hogy ügyvivőként 
nevezzenek ki vezetőket az ügyészségek 

élére. Nem marad meg az az előírás sem, 
amely a jó hírnév csorbulása miatt kizárta 
volna a bírákat és az ügyészeket az igazság-
szolgáltatásból” – közölte a CSM elnöke. 
A tervezetet elküldték a bíróságokhoz és 
ügyészségekhez is, amelyek szintén meg-
fogalmazzák saját álláspontjukat, majd a 
CSM plénuma jövő héten szavaz az intéz-
mény álláspontjáról az ügyben. A módo-
sítások bejelentése ellenére pénteken is 
folytatódott a bírák és ügyészek tiltakozása, 
országszerte több százan tüntettek. A ko-
lozsvári törvényszék bírái közölték: két hét-
tel meghosszabbítják a tiltakozást, délelőtt 
10 és 11 óra között felfüggesztik tevékeny-
ségüket. Az érintettek közölték: továbbra 
is azt tartanák a legjobb megoldásnak, ha 
a kormány visszavonná a vitatott rendele-
tet.  Tegnapra újabb tüntetéseket hirdettek 
a rendelet ellen, szombaton pedig a kolozs-
vári román színház művészei is tüntettek a 
jogszabály ellen.

A bírák és ügyészek egyebek mellett az 
igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett 
bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség 
(SIIJ) létrehozását kifogásolják és azt, hogy a 
kormányrendelet kivonja a speciális vádható-
ságot a legfőbb ügyész hatásköre alól. Azt is 
nehezményezik, hogy – a kormányrendelet 
értelmében – ezentúl a vádhatóságok veze-
tését nem lehet ideiglenes ügyvivőkre bízni, a 
jelenleg tisztségben lévő ügyvivők mandátu-
ma pedig legkésőbb április elején lejár.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) csü-
törtökön a rendelet hatályon kívül helyezé-
sét kérte Viorica Dăncilă miniszterelnöktől, 
arra hivatkozva, hogy a vádhatóság két 
részlege március 20-tól vezető nélkül marad, 
és ez megbénítja a DNA működését, mert a 
részlegvezető aláírása nélkül nem küldhet-
nek egyetlen vádiratot sem a bíróságokra. 




