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Parlamenti jóváhagyás
az igazságügyi népszavazáshoz
Pozitívan véleményezte a parlament 
tegnap Klaus Johannis államfő kezde-
ményezését, aki igazságügyi témákban 
akar népszavazást kiírni május 26-ára, 
az európai parlamenti (EP) választások 
napjára. A parlament nagy többség-
gel fogadta el erről szóló határozatát 
annak ellenére, hogy annak szövegét az 
államfőt támogató ellenzék kifogásolta, 
a PSD–ALDE szociálliberális kormány-
koalíció szerint pedig a jobboldali elnök 
csak ürügyként akarja használni a refe-
rendumot arra, hogy beavatkozhasson 
az EP-választási kampányba, és fél évvel 
hamarabb megkezdje újraválasztását 
célzó elnökválasztási kampányát. Johan-
nis a referendummal tiltatná meg, hogy 
Romániában amnesztiában részesülhes-
senek a korrupciós bűncselekmények 
elkövetői, vagy sürgősségi kormányren-
delettel módosítsák a büntetőjogot. Az 
ülésen azon vitatkozott össze a kormá-
nyoldal és az ellenzék, hogy megfogal-
mazhat-e a törvényhozás ajánlásokat az 
elnöknek. A jogi bizottság kormánypárti 
törvényhozói ugyanis azzal a fi gyelmez-
tetéssel akarták kiegészíteni a pozitív 
parlamenti véleményezést, hogy a 
népszavazás kiírásánál az államfő vegye 
fi gyelembe a Velencei Bizottság referen-
dumokra vonatkozó ajánlásait, vagyis 
ne szervezze azt rá az EP-választásokra. 
Egy másik bekezdésben a népszavazási 
törvényt és az alkotmánybíróság korábbi 
határozatait akarták az elnök fi gyelmébe 
ajánlani, arra fi gyelmeztetve őt, hogy a 
közkegyelemről és amnesztiáról szóló 
népszavazásokat tiltja az alkotmány, 
illetve arra, hogy nem írhat ki ügydöntő 
referendumot a törvényhozás hatáskö-
rébe tartozó témákban. Az ellenzék által 
kifogásolt ajánlásokat végül egy megis-
mételt szavazással – törölték a határozat 
szövegéből.

Manda: Maior politikai célokra
használta a SRI-t és az ANI-t
A titkosszolgálatokat ellenőrző parla-
menti bizottság olyan jelentést fogadott 
el kedden, amelyben megállapítja, hogy 
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és az 
Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI) 2012 és 2015 közötti együttműködé-
se „törvénytelen” volt – közölte Claudiu 
Manda, a bizottság elnöke. Manda 
elmondta: a jelzett időszakban a SRI 71 
titkos jegyzéket juttatott el az ANI-hoz, 
amelyekben miniszterek, európai parla-
menti képviselők, szenátorok, parlamenti 
képviselők, polgármesterek, megyei 
tanácselnökök, prefektusok, miniszteri 
tanácsosok, decentralizált intézmények 
igazgatói, polgármesteri hivatalok jegyzői 
voltak érintve, és néhányukat közülük – 
állítja Manda – megpróbáltak kibuktatni 
a politikai életből. A Jelentés arról, hogy 
George Maior politikai célokra használta 
a Román Hírszerző Szolgálatot és az 
Országos Feddhetetlenségi Ügynökséget 
címet viselő dokumentum következteté-
se, hogy a SRI-nek nem kellene együtt-
működnie az ANI-val, és valamennyi 
jegyzéknek nyilvánosnak kellene lennie.

Kĳ ev: orosz diverzánsokat fogtak el
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
letartóztatott egy hétfős orosz diverzáns 
csoportot, amelynek tagjai terrorcselek-
ményeket készültek végrehajtani Ukraj-
nában politikusok és az ukrán titkosz-
szolgálatok munkatársai ellen – közölte 
tegnap Vaszil Hricak, az SZBU vezetője. 
Hozzátette, hogy őrizetbe vettek még egy 
személyt, aki ukrán területen segítette a 
csoport tevékenységét.

Immár eldöntött tény, hogy Tudorel 
Toadernek távoznia kell az igazság-
ügy-minisztérium éléről: a kormány 
fő erejét adó Szociáldemokrata Párt 
vezetősége tegnap megvonta tőle a 
bizalmat.
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Amint az várható volt, megvonta 
tegnap a bizalmat Tudorel Toader 
igazságügy-minisztertől a kormány 

fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
vezető testülete: az országos végrehajtó 
bizottság nagy arányban szavazta meg a 
Liviu Dragnea pártelnökkel konfl iktusba 
került Toader menesztését a tárca éléről. 
Az ülésen – amely a tervezetthez képest 
egyórás késéssel kezdődött, miután Li-

viu Dragnea pártelnök Viorica Dăncilă 
miniszterelnökkel egyeztetett – egyetlen 
ellenszavazattal voksoltak arról, hogy me-
neszteni kell a kormányból a tárcavezetőt. 
Toader helyére Eugen Nicoliceát, a képvi-
selőház PSD-s alelnökét javasolják.

Mint ismeretes, a PSD elnöke, Liviu 
Dragnea azért orrolt meg Toaderre, mert 
az nem volt hajlandó kidolgozni a büntető 
törvénykönyv és a büntető perrendtartás 
alkotmánybíróság által alkotmányosnak 
minősített cikkelyeit hatályba léptető sür-
gősségi kormányrendeletet. Dragnea sze-
rint ezzel Toader átverte a pártot, Toader 
ugyanakkor leszögezte: ha nincs sürgős-
ségi eset, akkor nincs szükség sürgősségi 
kormányrendeletre.

Viorica Dăncilă miniszterelnök az ülést 
követően elmondta: Toaderrel elégedetle-
nek voltak, ezért döntöttek a leváltásáról.  

Hozzátette: a miniszternek le kellene mon-
dania. Azt rótta fel Toadernek, hogy nem 
teljesítette az ígéretét, nem dolgozta ki a 
megígért rendeleteket. 

Liviu Dragnea szerint az új miniszter fel-
adata az elakadt kezdeményezések újrain-
dítása, valamint az igazságszolgáltatás jó 
állapotának szavatolása. Szerinte Toader-
rel minisztertársai is elégedetlenek, mivel 
tárcája késlekedett a törvénytervezetek 
véleményezésével, de hozzátette: az elé-
gedetlenséghez a beígért, de ki nem dolgo-
zott rendeletek is hozzájárultak.

A PSD vezetőségének ülését követően 
kellett volna sor kerülnie a szenátusban 
a Toader ellen az ellenzék által benyújtott 
egyszerű indítvány szavazására. A vokso-
lást reggel tűzték a felsőház délutáni ülésé-
nek napirendjére, ám végül a PSD nem biz-
tosította a határozatképességet az amúgy 
is okafogyottá váló, Az igazságszolgálta-
tás – biztos áldozat Toader kezében című 
indítványról szóló szavazáshoz. Maga To-
ader röviden csak úgy reagált közösségi ol-
dalán a két döntés előtt: nincs idő minden 
dezinformációra válaszolni.

A PSD vezetése Toader mellett két má-
sik miniszter lecseréléséről is döntött. 
Ők ugyanakkor nem a politikai bizalmat 
veszítették el: Rovana Plumb európai for-
rásokért és Natalia Intotero határon túli 
románokért felelős tárcavezető azért távo-
zik tisztségéből, mert mindkettő elindul 
az európai parlamenti választáson a PSD 
listáján. Előbbi helyére Oana Floreát, Liviu 
Brăiloiut javasolja a PSD.

A kinevezésekről Klaus Johannis ál-
lamfő dönt, aki a közelmúltban már több, 
a PSD által javasolt miniszterjelölt kineve-
zését is megtagadta.

A PSD VÉGREHAJTÓ TESTÜLETE MEGVONTA A BIZALMAT AZ IGAZSÁGÜGY-MINISZTERTŐL

Megkapta a selyemzsinórt Toader

Elfogadta a szenátus a büntető törvénykönyv módosítását

Megszavazta tegnap a szenátus 75-32 arányban, egy tartózkodással a büntető törvény-
könyv módosítását abban a formában, ahogy azt előző nap az igazságügyi törvények 
módosítására létrehozott különleges parlamenti testület, az úgynevezett Iordache-bi-
zottság elfogadta. Miután Tudorel Toader igazságügy-miniszter nem volt hajlandó 
sürgősségi kormányrendeletet elfogadni a témában, a testület több olyan cikkelyt 
eltörölt, amelyeket alaptörvénybe ütközőnek minősített az alkotmánybíróság. A jelentés 
elfogadását a bizottság tizenkét tagja támogatta, heten ellene szavaztak. A legvitatot-
tabb cikkely a bűncselekmények elévülési idejének csökkentésére vonatkozik. Ennek ér-
telmében az olyan bűncselekmények esetében, amelyekért legkevesebb 10, legtöbb 20 
év róható ki, az elévülési idő 10-ről 8 évre csökkenne. Az öttől tíz évig terjedő börtönnel 
sújtható bűncselekmények esetében nyolcról hat évre csökkentenék az elévülési időt. 
Emellett a különleges elévülési idő nem a normális időtartam kétszerese lenne, hanem 
csupán másfélszerese. Az ellenzék szerint ezzel Liviu Dragneának, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnökének kívánnak kedvezni, aki a vád szerint 2006 és 2012 között követte 
el a hivatali visszaélésre való felbujtás bűncselekményét a Teleorman megyei önkor-
mányzatnak alárendelt gyermekvédelmi igazgatóság fi ktív alkalmazottai ügyében.

Jelentős pusztítás. A templom belseje is károkat szenvedett a tűzvész nyomán
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A katasztrófa óta közel 800 millió eurót 
ajánlottak francia nagyvállalatok és 

tehetős családok, illetve külföldi cégek és 
intézmények a hétfőn kigyulladt és részben 
leégett párizsi Notre-Dame székesegyház 
újjáépítésére. Mint megírtuk, az egyik leg-
gazdagabb francia család, a Pinault száz-
millió eurót ajánlott fel a helyreállításra. 
A család számos divatmárka tulajdonosa, 
de érdekelt a médiában, a borászatban is, 
valamint egyebek között a Christie’s aukci-
ósház tulajdonosa. A luxustermékeket gyár-
tó LMVH-csoport tulajdonosa, az Arnault 
család szintén bejelentette: 200 millió eurót 
ajánl fel az újjáépítésre. Egy másik francia 
milliárdos kifejezetten a leomlott huszárto-
rony újjáépítésére ajánlott fel tízmillió eurót, 
Anne Hidalgo, Párizs polgármestere pedig 
közölte: a főváros önkormányzata 50 mil-
lió eurót fordít a templom újjáépítésére, és 
donorkonferenciát is szervez. Ile-de-France 
régió elnöke, Valérie Pécresse szerint a régió 
tízmillió euróval támogatja a restaurációt. 
Több francia megye is jelezte, hogy egymil-
lió eurót szán a Notre-Dame-ra. A Total kő-
olajipari cég százmillió eurót ajánlott fel, egy 
távközlési cég tízmilliót, egyúttal a francia 
labdarúgó-szövetség is mozgósítja tagjait és 
tartalékait. A Crédit Agricole bank ötmillió 
euróval támogatja az újjáépítést. Cannes 
városa szintén gyűjtést kíván szervezni a vá-
rosban május 14-én kezdődő fi lmfesztiválon. 
Emellett több amerikai üzletember összesen 
több tízmillió dollárt ajánlott fel. Eközben 

ezerháromszáz normandiai tölgyet ajánlott 
fel a Groupama biztosító, Franciaország har-
madik legnagyobb magánerdő-tulajdonosa 
a Notre-Dame tetőszerkezetének helyreál-
lításához. A 3,5 millió magánerdő-tulajdo-
nost tömörítő Fransylva alapítvány kedden 
minden tagját felkérte, hogy ajándékozzon 
egy tölgyfát az akcióhoz. Az ötletet a francia 
biztosító és beruházó is magáévá tette, és 
1300 százéves tölgyet ajánlott fel a leégett te-
tőszerkezet pontos másának újjáépítéséhez. 
A fákat a normandiai Conches-ban fogják 
kivágni, ahol a biztosítónak 1000 hektáros 
erdeje van. Erdélyi felajánlás is született: Vá-
kár Istvánnak, a Kolozs megyei önkormány-

zat alelnökének javaslatára a testület száz-
ezer lejt – azaz 21 ezer eurót – ajánlott fel.

Emmanuel Macron elnök az Élysée-pa-
lotából a francia televízió által közvetített 
beszédében kedden este azt ígérte: öt éven 
belül újjáépítik a párizsi Notre-Dame szé-
kesegyházat, amely még szebb lesz. „Raj-
tunk múlik, hogy a katasztrófát lehetőséggé 
változtassuk, hogy összefogjunk, mélyen 
elgondolkodjunk, és jobbak legyünk, mint 
eddig. Rajtunk múlik, hogy megtaláljuk a 
közös nemzeti programunkhoz vezető utat” 
– mondta Emmanuel Macron. Az elnök is-
mét tisztelgett a lángokkal tizenöt órán át 
küzdő tűzoltók előtt.

Nagylelkű felajánlások a Notre-Dame helyreállítására
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