
Nem rendelkeznek kellő tapasztalat-
tal a miniszterelnök által a legutóbbi 
kormányátalakítás során javasolt új 
miniszterjelöltek – ezzel indokolta 
tegnap Klaus Johannis államfő, hogy 
elutasította a jelöltek kinevezését.

 » BALOGH LEVENTE

A jelöltek tapasztalathiányára hivat-
kozva megerősítette a legutóbbi 
kormányátalakítás során Viorica 

Dăncilă miniszterelnök által javasolt há-
rom új miniszter kinevezésének elutasí-
tását Klaus Johannis államfő, aki tegnap 
közölte: írásban is elküldte az elutasítás 
alapjául szolgáló indokait a kormányfő-
nek. Mint ismeretes, a kormány fő erejét 
adó PSD elsősorban Tudorel Toader igaz-
ságügy-minisztert akarta leváltani, mivel 
az nem volt hajlandó kidolgozni az bünte-
tő törvénykönyv módosítását szolgáló sür-
gősségi kormányrendeletet. Miután a PSD 

megvonta tőle a bizalmat, Toader április-
ban be is nyújtotta a lemondását, a helyé-
re pedig Eugen Nicoliceát, a képviselőház 
PSD-s alelnökét jelölték.

Toader mellett két másik miniszter le-
cseréléséről is döntés született. Ők ugyan-
akkor nem a politikai bizalmat veszítették 
el: Rovana Plumb európai forrásokért és 
Natalia Intotero határon túli románokért 
felelős tárcavezető azért távozik tisztsé-
géből, mert mindkettő elindul az európai 
parlamenti választáson a PSD listáján. 
Előbbi helyére Oana Floreát, utóbbiéra 
Liviu Brăiloiut javasolja a PSD. Johannis 
azonban az összes javaslatot elutasította, 
alkalmatlannak nevezve a jelölteket. Az 
államfő a miniszterelnöknek írt levélben 
olyan új jelöltek megnevezését kérte, akik 
egyrészt a kellő szakmai tapasztalattal, 
másrészt csorbítatlan hírnévvel rendel-
keznek. Viorica Dăncilă kormányfő tegnap 
elmondta: megpróbált tárgyalni Johannis-
szal az új miniszterek személyéről, de az 
államfő nem volt elérhető. A miniszterel-

nök ismét azzal vádolta meg az elnököt, 
hogy akadályozza a kormány munkáját. 

Johannis egyébként az ismételt elutasí-
tás bejelentésekor sajtónyilatkozatot tett, 
amelyben szokása szerint keményen os-
torozta a kormányt, illetve a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Pártot (PSD). 
„A PSD-sek sokat és rosszul dolgoztak az 
igazságügyi törvényektől a Btk.-módosí-
tásig. Miért dolgoztak ennyit a PSD-sek 
az igazságszolgáltatás leigázása érdeké-
ben? Az ok egyértelmű: hogy megment-
sék Dragneát az igazságszolgáltatástól, 
ezen dolgoznak két és fél éve” – utalt az 
államfő a Liviu Dragnea PSD-elnök ellen 
zajló eljárásokra, hozzátéve: a PSD számá-
ra Dragnea jóléte sokkal fontosabb, mint 
Romániáé és a polgároké. „Dragneáékkal 
már senki sem tárgyal. Mivel Dragnea nem 
tárgyal Európával, a PSD-nek az az érzése, 
hogy Romániának sem kell közel állnia 
az EU-hoz, inkább Dragneával foglalkoz-
nak” – vélekedett Johannis. Az államfő 
emlékeztetett: húsvét előtt a PSD kormá-
nyátalakításra tett javaslatot, de – mint 
fogalmazott – nem azért, hogy jobban 
kormányozzon, hanem mert párton belüli 
vitái voltak. „Akkor azt mondtam: nem ér-
tek egyet az átalakítással, mert semmi újat 
nem hoz, és nem azért tették, hogy jobban 
kormányozzanak. Ma írásban is elküldtem 
az elutasító választ, hogy megértsék: nem 
értek egyet a módosítással” – szögezte le 
az államfő. Johannis egyúttal az általa az 
igazságszolgáltatás függetlenségéről kiírt 
népszavazáson való részvételre buzdított. 

„Május 26-án esély nyílik az ország jövő-
jének eldöntésére, a két választás ugyanis 
az ország európai jövőjéről szól. A dolgo-
kat szavazás útján lehet megváltoztatni, 
ezért szavazzanak május 26-án” – zárta 
nyilatkozatát Johannis. 

A PSD válaszul azzal vádolta Johannist, 
hogy volt alakulatának, a Nemzeti Liberá-
lis Pártnak (PNL) kampányol.
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Lezuhant egy kisgép, ketten meghaltak
Két személy meghalt tegnap délután, 
amikor lezuhant egy kisrepülőgép 
Buzău megyében, Nehoiu közelében. 
Buzău megyében kedd estétől esik az 
eső és erős szél fúj, a körülmények nem 
megfelelőek kisrepülőgépek repülésére.

Trump azt mondta Orbán Viktornak,
úgy érzi, mintha ikrek volnának
Donald Trump amerikai elnök az Orbán 
Viktorral folytatott hétfői washingtoni 
tárgyalás végén azt mondta a magyar 
kormányfőnek, „olyan, mintha ikrek 
volnánk” – erről az Egyesült Államok 
budapesti nagykövete beszélt a 444-nek 
adott, tegnap megjelent interjúban. Azt 
is mondta Trump elnök: „nem minden-
ki ért egyet velünk, nem mindenki sze-
ret minket, de nézzük meg az eredmé-
nyeinket” – idézte fel David Cornstein. 
Kiemelte, hogy a találkozó egy kicsit 
valóban hosszabb volt a tervezettnél, 
ami jól jellemzi az Egyesült Államok el-
nökének stílusát: ha érdeklődik valaki 
iránt, és sok kérdése van, elnyúlhat-
nak a találkozói. A nagykövet arról is 
beszélt, hogy Budapestre érkezése előtt 
az amerikai vezetés nem szentelt szinte 
semmi fi gyelmet Magyarországnak, „ez 
még az Obama-kormány hozzáállásá-
ból adódott”.

Aláírta a magyar anyanyelvhasználatot
korlátozó nyelvtörvényt Porosenko
Petro Porosenko leköszönő elnök aláírta 
tegnap az ukrán nyelvtörvényt, amely 
ellen több ízben hevesen tiltakoztak a 
kárpátaljai magyar szervezetek, mert 
szerintük felszámolja a kisebbségek va-
lamennyi eddigi nyelvi jogát. Porosenko 
az aláíráskor ismételten hangsúlyozta, 
hogy az ukrán mint államnyelv működé-
séről szóló törvény semmilyen formában 
nem sért más nyelveket. Reményét 
fejezte ki, hogy Volodimir Zelenszkij 
megválasztott elnök hivatalba lépése 
után az új ukrán vezetés – miután 
elemezte a jogszabályt – a gyakorlatban  
is alkalmazni fogja a törvénybe foglalt 
normákat.

Kikerült a himnuszéneklés büntetése
a szlovák törvényből
Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás 
tegnap az állami jelképekre vonatkozó 
szlovák törvénynek azt a módosítását, 
amellyel a jogszabályból kikerült az 
idegen országok himnuszának éneklését 
korlátozó rész. A „himnusztörvényként” 
ismertté vált jogszabály módosítását 
nagy többséggel, 107 igen szavazattal 
11 nem ellenében hagyta jóvá a 150 fős 
pozsonyi törvényhozás.  A módosítással 
a jogszabályból kikerült az a rész, amely 
nyilvános rendezvényeken arra az esetre 
korlátozta volna a külföldi országok him-
nuszának előadását, amikor a helyszínen 
az érintett országnak hivatalos küldöttsé-
ge is jelen van. 
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Nem enged Klaus Johannis

 » B. L.

Nem tartja helyénvalónak Viorica Dăn-
cilă miniszterelnök, hogy Frans Tim-

mermans, az Európai Bizottság első alel-
nöke levélben fenyegette meg a kormányt: 
amennyiben hatályba lépnek a büntető tör-
vénykönyv és a büntető perrendtartás mó-
dosításai, az EB jogállamisági eljárást indít 
Románia ellen, ami az uniós alapszerződés 
komoly szankciókat is lehetővé tevő hetes 
cikkelyének aktiválása előtti utolsó lépés. 
Közölte, nem válaszolt még hivatalosan 
Timmermansnak, de „csalódást keltőnek” 

nevezte a levelet. „Számomra úgy tűnik, 
politikai alapon jár el, és nem tartom he-
lyénvalónak, hogy két héttel a választások 
előtt ilyen levelet küldött a kormánynak” 
– szögezte le a kormányfő. Hozzátette: a 
kormány nem hozott semmilyen, az igaz-
ságszolgáltatással kapcsolatos döntést, a 
Btk. módosításáról ugyanis a parlament 
döntött, amelyet a polgárok választottak, 
és amelynek jogában áll törvényeket elfo-
gadni. Az pedig, hogy a kormányt kérjék a 
parlament által elfogadott törvények ügyé-
ben közbelépésre, nem működik, mivel 
tiszteletben kell tartani a hatalmi ágak szét-

választásának elvét. A miniszterelnök sze-
rint veszélyes, hogy Timmermans a hetes 
cikkellyel fenyeget, a jogállamisági eljárás 
kapcsán pedig megjegyezte: minden tag-
államra érvényes, egyforma kritériumokat 
kell alkalmazni, nem szabad kettős mércét 
használni, márpedig Romániával kapcso-
latban szerinte most pontosan ez történik.

Mint megírtuk, a Timmermans által az ál-
lamfőnek, a kormányfőnek és a parlament 
két háza elnökének írt levélben arra az eset-
re helyez kilátásba szankciókat, ha hatályba 
lépnek a Btk. parlament által múlt hónap-
ban elfogadott módosításai. 

 » B. L.

Csupán napok kérdése a korrupciós 
ügyekben érintett volt konstancai pol-

gármester, Radu Mazăre kiadatása Románi-
ának – jelentette ki Jacques Randrianasolo 
madagaszkári igazságügy-miniszter. A tár-
cavezető a Pro Tv kereskedelmi csatornának 
nyilatkozva megerősítette: jóváhagyták a ro-
mán fél kiadatási kérelmét, és előfordulhat, 
hogy a kiadatási dokumentumok már mára 
el is készülnek. „Kiadható, mivel a bűncse-

lekmény, amellyel megvádolták, nem poli-
tikai természetű, hanem köztörvényes ügy, 
korrupció. Mi, malgasok is habozás nélkül 
az igazságszolgáltatás kezére juttatjuk a kor-
rupciós ügyek érintettjeit. Ezért nem várunk 
tovább, nem hagyjuk, hogy Madagaszkáron 
maradjon, mivel az itteni korruptakat is 
megfertőzi éppen akkor, amikor ádáz harcot 
folytatunk ez ellen a csapás ellen” – mondta 
a miniszter. Így a 2017-ben a szigetország-
ba szökött volt elöljáró a rendőrség közlése 
szerint hétfőn kerülhet vissza Romániába. 

Megszólalt az ügyben Mazăre is, aki közöl-
te: nem fog ellenkezni. „Ha a madagasz-
kári bíróság úgy dönt, hogy ki kell adniuk, 
nem fogok ellenkezni, mivel belefáradtam 
a harcba, eleget küzdöttem a visszaélése-
ket elkövető román állammal. Nem fogok 
küzdeni sem ott, sem Madagaszkáron. Ha 
Romániába kerülök, miután letöltöm a bün-
tetésem, visszatérek Madagaszkárra, és éle-
tem végéig itt maradok” – mondta Mazăre 
az Antena 3 televíziónak. Mazărét múlt szer-
dán vették őrizetbe Madagaszkáron. Mazăre 

még hét éve, polgármesterként vett koncesz-
szióba mintegy 200 ezer euróért 99 évre egy 
telket a szigetországban, ahol luxusüdülőt 
épített a kitesurfi ng kedvelői számára. Az 
ügyészség szerint a beruházásra költött 
pénz a vesztegetésként elfogadott összegek-
ből származik. A volt polgármester ellen ösz-
szesen hét ügyben bűnvádi eljárást indított 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály, 
ezek közül az egyikben év elején kilenc év 
szabadságvesztésről szóló, jogerős ítélet is 
született.

Dăncilă: nem helyénvaló Timmermans fenyegetése

Hétfőn térhet haza Madagaszkárról a „fertőző” Mazăre
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Minőségi követelmény. Johannis tapasztalt és feddhetetlen miniszterjelölteket akar




