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MÁJUS 20-ÁRA NAPOLTÁK A FIKTÍV ALKALMAZÁSOK ÜGYÉBEN MÁSODFOKON ZAJLÓ TÁRGYALÁST

Felmentették a volt ANAF-vezért
Felmentette tegnap a román legfelsőbb
bíróság Sorin Blejnart, az adóhatóság
(ANAF) volt igazgatóját, akit adócsalás
és szervezett bűnözői csoport ban való
részvétel miatt még három éve nem
jogerősen öt év szabadságvesztésre ítélt
a bukaresti táblabíróság. Az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA)
szerint Blejnar összejátszott egy Radu
Nemeş nevű üzletemberrel, akit viszont
tegnap hét és fél év szabadságvesztésre
ítéltek. A DNA ügyészei szerint Radu
Nemeş és felesége az általuk birtokolt
cégek révén kőolajtermékeket hoztak be
az országba, amelyeket azonban valós értéküknél alacsonyabb áron jelentettek be
a vámvizsgálatnál. Blejnarnak a gyanú
szerint tudomása volt Nemeş ügyleteiről,
de vagy nem léptek közbe, vagy egyenesen támogatták azokat. Az okozott kár az
ügyészség szerint 56 millió euró.

Tovább izgulhat Liviu Dragnea
Május 20-ára napolta el a legfelsőbb bíróság az utolsó tárgyalást
a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatóságon történt fiktív
alkalmazások fellebbviteli perében,
amelynek fő vádlottja az alapfokon
három és fél évre ítélt Liviu Dragnea, a PSD elnöke.
» BALOGH LEVENTE

Ártatlanságát bizonygatta a politikus

A tegnapi meghallgatáson Dragnea ismét
cáfolta az ellene felhozott vádakat, és teljesen ártatlannak vallotta magát. Állítása
szerint nem kérte senkitől, hogy alkalmazza az érintetteket, és nem is gyakorolt nyomást senkire. Arról sem tudott, hogy a két
érintett nem járt be a munkahelyére. Megjegyezte: a gyermekvédelmi igazgatóság
nem is az ő, hanem a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozott, így nem az
ő feladata lett volna a szankciók kiszabása.
Leszögezte: semmit sem hisz abból, amit a

Tömeges érdeklődés. Dragnea csendőrök gyűrűjében érkezett a bíróságra

vádat emelő Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály (DNA) mond.

Dulakodás a bíróság előtt

A tárgyalás nem zajlott incidensek nélkül:
a legfelsőbb bíróság épülete előtt mintegy
hatszáz fős tömeg gyűlt össze, a jelenlevők
egy része Dragnea ellen, a másik része mellette tüntetett. Az összetűzések megelőzése érdekében a nagy számban kivezényelt
csendőrség kordonokkal választotta el a
két tábort. Dragnea ennek ellenére is alig
jutott be a bíróság épületébe, érkezésekor
ugyanis a jelen levő többtucatnyi újságíró
megrohanta. A politikus csak az őt szorosan körülfogó és az újságírókat távol tartó
csendőrök gyűrűjében tudott előrehaladni. A csendőrök között néhány megtermett
civil is részt vett a tömeg visszatartásában
– közülük néhányan nem sokkal később
a csendőrök elő is állítottak, miután öszszetűzésbe kerültek a Dragnea-ellenes
tüntetőkkel. Három dulakodóra fejenként
kétszáz lejes bírságot róttak ki.
A tárgyaláson Dragnea egyik ügyvédje
az egyik bírónő kizárását kérte, arra hivatkozva, hogy a férje „a PSD keményvonalas
támogatója”, így sérül a pártatlanság elve,
a kérést azonban elutasították.
Mint ismeretes, Dragneát hivatali viszszaélésre való felbujtással vádolják a
Teleorman megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó gyermekvédelmi

igazgatóság fi ktív alkalmazottai ügyében.
A vád szerint Dragnea a megyei közgyűlés
elnökeként nyomást gyakorolt az igazgatóság vezetőire, hogy papíron alkalmazzák a
PSD két tagját.
Dragneát alapfokon három és fél év szabadságvesztésre ítélték az ügyben. Előfordulhat azonban, hogy az alapfokú ítélet
semmisnek minősül majd annak nyomán,
hogy Florin Iordache a képviselőház alelnöki minőségében alkotmánybírósághoz
fordult, miután Liviu Dragnea betegség
miatt átruházta rá az elnöki teendőket. Iordache azt rótta föl, hogy a legfelsőbb bíróság nem tett eleget annak a jogszabálynak,
amely előírja, hogy az intézmény külön a
korrupcióra szakosodott háromtagú bírói
tanácsokat hozzon létre. A legfelsőbb bíróság viszont korábban arra hivatkozott,
hogy eleget tesz a feltételeknek, hiszen a
háromtagú bírói tanácsok minden tagja
jártas a korrupciós ügyekben.
Az ügy tétje óriási, hiszen amennyiben
a taláros testület helyt ad Iordache beadványának, az azt jelenti, hogy nem a törvény követelményei szerint összeállított,
korrupciós ügyekre szakosodott háromtagú bírói tanács hozta meg Dragnea ellen
tavaly júniusban a Teleorman megyei önkormányzatnak alárendelt gyermekvédelmi osztály fi ktív alkalmazásai ügyében a
három és fél év letöltendő szabadságvesztésről szóló ítéletet.

Orbán: minden EU-tag érdeke a szerb uniós tagság
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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zerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása mellett állt ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap Szabadkán, a
magyar és a szerb kormány ötödik együttes
ülése után, az Ana Brnabic szerb kormányfő társaságában tartott sajtótájékoztatón.
Orbán úgy fogalmazott: a következő nagy
történelmi feladat Szerbia EU-tagságának
megvalósítása, amely a szerbeknek és a magyaroknak egyaránt jó lesz, és szüksége lesz
rá az EU-nak is. „Ha az EU nem vállalkozik
újabb nagy küldetésre, akkor a teljesítménye
csökkenni fog. (...) Szerbia minél gyorsabb
EU-tagsága minden EU-tagállam érdeke” –
mondta. A kormányfő kijelentette továbbá:
hamarosan lezárul egy európai korszak,
mert a közép-európai országok nemsokára
utolérik az EU alapítóinak gazdasági teljesítményét, Közép-Európa nélkül pedig ma

nem is lenne növekedés az Unióban. Ezért
az Unió bővítése nemcsak a belépőknek jó,
hanem a közösség már bent lévő tagjainak
is – hangsúlyozta. Orbán közös magyar és
szerb sikernek nevezte a balkáni migrációs útvonal megváltozását. A kormányfő
kifejtette: nagyvonalú gesztus volt Szerbia
részéről, amikor elfogadta a Magyarország
által épített déli határkerítést. Orbán hozzátette, hogy „az igazi fenyegetés” ebben
a pillanatban kevésbé a Balkánról, sokkal
inkább az afrikai térségből fenyeget. Hozzátette: Európa jövője könnyen kettéválhat egy
nyugat- és egy közép-európai jövőre attól
függően, hogy milyen lélekszámú muszlim
közösségek vannak az egyes térségekben.
Nyugaton a keresztény és a nem keresztény
közösség közötti együttélés kérdése hosszú
évtizedeken keresztül meghatározza a politika napirendjét – mondta, kiemelve: ezzel
szemben „mi itt, Közép-Európában meg-

védtük a magunk identitását, megvédtük az
etnikai összetételünket”. Itt az a probléma,
„hogyan ne engedjük, hogy akár délről, akár
nyugati irányból olyan közösségek érkezzenek Magyarországra, illetve Közép-Európába, akiket mi nem szívesen látunk” – fűzte
hozzá. A vajdasági magyarságról szólva a
miniszterelnök örömét fejezte ki a kulturális
autonómiát megtestesítő szerb kormányzati
döntésekkel kapcsolatban, amelyek „párját
ritkítják egész Európában”.
Ana Brnabic az európai integráció terén
nyújtott támogatásért, a Koszovó helyzetével
kapcsolatos kiegyensúlyozott hozzáállásért,
a gazdasági együttműködésért, valamint a
magyarországi szerb kisebbség támogatásáért mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar kormánynak.
Kiemelte: tizenegy megállapodás született
hétfőn, amelyek a politika, a gazdaság és a
társadalom minden szegmensét érintik.
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em került pont tegnap annak a pernek a végére, amelyben azzal vádolják Liviu Dragneát, a kormány
fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnökét, hogy még a Teleorman megyei
önkormányzat elnökeként utasítást adott
pártja két tagjának fiktív alkalmazására a
megyei önkormányzat alárendeltségében
működő gyermekvédelmi igazgatóságon.
Bár az előzetes bejelentés szerint tegnapra tűzték ki az utolsó tárgyalási fordulót,
a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsa
– többek között Dragnea ügyvédeinek halasztásra vonatkozó kérelme nyomán – a
PSD-elnök meghallgatása után úgy döntött: május 20-ára napolja el a tárgyalást.
A halasztás okai között ugyanakkor az
is szerepelhet, hogy az alkotmánybíróság
péntekre tűzte ki a döntés időpontját azon
beadvány ügyében, amelyet Florin Iordache, a képviselőház alelnöke nyújtott be.
Ebben arra kéri a taláros testületet: állapítsa meg, hogy a legfelsőbb bíróság törvényt
sértett, mivel nem hozott létre külön, a
korrupciós ügyekre szakosodott háromtagú bírói tanácsokat, így Dragnea esetében
törvénysértő módon kijelölt bírói tanács
hozta meg az alapfokú ítéletet.
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Újabb halasztás Toader ügyében
Ismét elhalasztotta a szenátus a szavazást a Tudorel Toader igazságügy-miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványról, amelyről tegnap délután kellett volna
voksolnia. A felsőház immár harmadik
alkalommal döntött úgy, hogy később
szavaz az indítványról. Toader még a
halasztás bejelentése előtt arra a kérdésre, hogy fontolgatja-e a lemondását, közölte: minden lehetőség nyitott, azonban
ha a szenátus megszavazza az indítványt,
akkor sem esik kétségbe, hiszen várja
a jászvásári egyetem, ahol a miniszteri
mandátuma idejére felfüggesztette a rektori tevékenységét. Mint ismeretes, a PSD
elnöke, Liviu Dragnea és több politikusa is jelezte: megingott a bizalma a
miniszterben, amiért az nem dolgozta ki
a büntető törvénykönyv és a bűnügyi perrendtartás alkotmánybíróság által alkotmányosnak talált módosításait hatályba
léptető sürgősségi kormányrendeletet.
Porosenko: ismerni kell
az ukrán nyelvet
Hiába várta Petro Porosenko ukrán elnök
vasárnap ellenfelét, Volodimir Zelenszkij
elnökjelöltet a kijevi Olimpiai Stadionban, utóbbi nem jelent meg a kettejük
közti nyilvános vitára. A vasárnapi
stadionos vitát Porosenko erőltette,
míg Zelenszkij továbbra is ragaszkodik
ahhoz, hogy április 19-én találkozzanak
ott, az államfő viszont aznap a köztévé
stúdiójában akar vitázni vele. Porosenko
kijelentette: bízik abban, hogy Magyarország – amely most az ukrán oktatási
törvény körüli vita miatt blokkolja Kijev
és a NATO közötti kapcsolattartást – támogatni fogja majd Ukrajna euroatlanti
integrációját. Kijelentette, hogy Kijev
nyitott a kompromisszumokra a magyar
kisebbség jogait illetően. Leszögezte,
hogy a magyar kisebbségnek minden
joga megvan az anyanyelvi oktatáshoz.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ugyanúgy joga van ukrán iskolákban, ukrán
egyetemeken tanulni és ukrán vállalatoknál dolgozni, ez azonban nem lehetséges
az ukrán nyelv ismerete nélkül.
Nincs együttműködés
a NATO és Moszkva közt
Mind polgári, mind katonai vonalon
teljesen megszűnt az együttműködés
Oroszország és a NATO között – jelentette
ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes. „A NATO maga vetette
el a pozitív napirendet az Oroszországgal fenntartott viszonyban. Ilyen nem
létezik. És egyelőre nincs jele annak,
hogy a NATO-nál tudnák, hogyan kellene
kijönni ebből a zsákutcából” – mondta.

