Külföld-Belföld

2019. június 13.
csütörtök

5

AZ RMDSZ IS TÁMOGATJA A TEGNAP BENYÚJTOTT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Aggódhat a bukás miatt a kormányoldal
Bizalmatlansági indítványt nyújtott
be tegnap az ellenzék a kormány ellen. Arra hivatkoznak, hogy a május
26-i európai parlamenti választáson
a nagy többségben az ellenzékre
szavazó polgárok voksukkal már
„megszavazták” a bizalmatlansági
indítványt.
» BALOGH LEVENTE
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arcsúbb, jövőképpel rendelkező, és a
valóban fontos ügyekkel foglalkozó
kormányt akar az ellenzék a tegnap a
kormány ellen a parlamentben benyújtott
bizalmatlansági indítványban, amelyet a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kezdeményezett, de a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Népi Mozgalom Párt, a Pro
Románia és az RMDSZ is támogatja.
Az ellenzéki erők a május 26-i európai
parlamenti választásra hivatkozva akarják megbuktatni a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta kormányt, mondván: az elsöprő ellenzéki győzelem azt jelzi,
hogy a polgárok is meg akarnak szabadulni

a PSD–ALDE-kabinettől, amikor a „normális” Romániára szavaztak, és nemet mondtak a PSD „Európa- és igazságügy-ellenes”
akcióira. A 173 képviselő és szenátor által
aláírt, a parlamentben tegnap felolvasott
indítvány szerzői szerint a koalíció két és
fél év alatt megosztotta az egész országot,
megnyirbálta az alapvető intézmények szerepköreit, fontos törvényeket „csonkítottak
meg”, és folyamatos támadást intéztek a
demokrácia és a jogállamiság ellen.
Az indítvány szerint a jelenlegi 27 helyett 15 tárcából álló, jövőképpel rendelkező kormányt akarnak felállítani, amely
fejleszti az oktatást és az egészségügyet,
egyben prioritásnak tekinti az állami beruházásokat és az uniós források lehívását. Ludovic Orban PNL-elnök kijelentette: készen állnak a kormányzásra. Raluca
Turcan, a PNL alelnöke tegnap elismerte:
jelen állás szerint nincs elég voks a kormány megbuktatásához, de folytatják az
alkut a kormányoldal honatyáival is, akik
elégedetlenek a kormánypátok vezetőinek
tevékenységével.
A kormányoldalnak elvileg nincs oka az
aggodalomra, ugyanis az indítvány megszavazásához 233 voks szükséges, míg a
PNL, az USR, a Népi Mozgalom Párt (PMP)

kusokkal, az indítvány szövegét is elolvasta, és támogathatónak tartja. Megjegyezte:
arról, hogyan szavaznak majd, az RMDSZ
parlamenti frakcióinak ülésén döntenek,
ő azonban azt javasolja, szavazzanak igennel, amennyiben nem változik a kormány
hozzáállása. „Az nyomott a latban, ami az
utóbbi napokban történt, főleg ami múlt
csütörtökön, amikor láthattuk: a kormány
adminisztratív és politikai szempontból
sem volt képes megakadályozni egyes erők
demonstrációját és jelenlétét Úzvölgyében.
Így büntetjük a kormányt” – mondta Kelemen. Hozzátette, az RMDSZ is hozzájárul
az indítvány szövegéhez, egyrészt az úzvölgyi ügyet említik meg benne, másrészt
azért is bírálják a kormányt, mert az sürgősségi rendelettel módosította a megyei
közgyűlések elnökei megválasztásának
menetét, visszaállítva az elöljárók közvetlen megválasztását. Az RMDSZ mellett a
függetlenként számontartott honatyákkal
rendelkező Pro Románia is jelezte, hogy
megszavazza az indítványt. Így jelen állás
szerint legalább 209 voks van meg a szükséges 233-ból, sőt egyes számítások szerint
már 213. A PSD már jelezte, hogy honatyái
jelen lesznek a keddi bizalmi szavazáson,
de nem voksolnak.

és a Pro Románia elvileg összesen mintegy
170 képviselővel és szenátorral rendelkezik
a PSD–ALDE eddigi 329-éhez képest. Az
RMDSZ-nek 30 képviselője és szenátora,
a kisebbségeknek 17 képviselője van, és 9
független is ül a parlamenti padsorokban.
Csakhogy a koalíció ellen egyre többen szövetkeznek még a saját oldalukról is. A PSD
tegnap újabb emberveszteséget könyvelhet
el: Mihai Mohaci és Mihai Valentin Popa
képviselők csatlakoztak a Victor Ponta volt
szociáldemokrata miniszterelnök vezette
Pro Románia frakciójához, miután tavaly
decemberben egyszer már ugyanígy tettek,
ám egy hét múlva visszaléptek a PSD-be.
Mint ismeretes, a Pro Románia pártot
azon volt PSD-s politikusok alkotják, akik
szembekerültek a két és fél hete elítélt
és bebörtönzött volt PSD-elnökkel, Liviu
Dragneával.
A kormányoldal aggodalmait növelheti, hogy az RMDSZ is a bizalmatlansági
indítvány támogatására készül. Kelemen
Hunor szövetségi elnök tegnap elmondta: a szövetség várhatóan megszavazza a
kormánybuktató kezdeményezést válaszul
arra, ahogyan a kabinet az úzvölgyi katonatemető ügyében eljárt. Mint elmondta,
még kedden találkozott az ellenzéki politi-

Egyre mélyül a konfliktus Moldovában
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okozódott tegnap a politikai válság Moldovában, ahol két, egymással szemben
álló kormány is tevékenykedik, egymással
ellentétes intézkedéseket hozva: miközben
az új kormány belügyminisztere lökdösődésbe keveredett az eddigi rendőrfőkapitánnyal,
Pavel Filip eddigi miniszterelnök kijelentette, hajlandó lemondani, de csak egy általa
legitimnek tartott kormánynak adná át a hatalmat. A kormányfő arra hivatkozott, hogy
az alkotmánybíróság vasárnap alkotmányellenesnek nevezte a Szocialista Párt és az
ACUM blokk közötti koalíciós kormány megalakulását. Indoklásként azt mondta: ha ő, a
védelmi vagy a belügyminiszter lemondana,
az dezertálásnak minősülne, amiért utólag
felelősségre vonhatók lennének.
A szombaton a parlament által kormányfővé választott Maia Sandu azonban válaszában leszögezte: mindenkinek föl kell fognia,
hogy a hatalomváltás folyamata visszafordíthatatlan. A kormányfő visszaélésnek és
törvénytelennek nevezte az alkotmánybíróság döntését. Emlékeztetett: kormányát
egyre több ország ismeri el, miközben az
eddig kormányzó Demokrata Párt kétségbeesetten ragaszkodik a hatalmához. Szerinte
nem kizárható, hogy a demokraták elnökét,
az alkotmánybíróságot befolyása alatt tartó
Vladimir Plahotniuc oligarchát nemzetközi
szankciókkal sújthatják.

Vita a belügyminiszter
és a rendőrfőkapitány között

Eközben Andrei Năstase, a Sandu-kormány
belügyminisztere összetűzésbe keveredett
Alexandru Pînzarival, a Filip-kabinethez
hű országos rendőrőkapitánnyal. Năstase
a rendőrség 6. számú főosztályának épületébe kívánt bejutni, miután azt Pînzari
parancsnoksága alatt álló kommandósok
szállták meg, és több vezetőt is felfüggesztettek tisztségéből annak nyomán, hogy
előző nap közölték: a Sandu-kormánynak
vetik alá magukat. Pînzari utasítást adott

Feszültség. A régi kormányt szolgáló kommandósok egy, az új kabinethez hű intézményben

az embereinek, hogy ne engedjék be a belügyminisztert, majd lökdösődni kezdtek.
Năstase ekkor fi gyelmeztette Pînzarit: ne
nyúljon hozzá, hiszen kormányrendelettel
váltották le a rendőrfőkapitányi tisztségből,
és bármilyen alkotmánnyal vagy a kormány
rendeleteivel ellentétes cselekedetet követ
el, az felhasználható ellene. A peres eljárások tanúival foglalkozó főosztály egyik munkatársa szerint a korábbi, de távozni nem
akaró kormány mindenkit felfüggesztett, aki
a Sandu-kormányt támogatja. Hat személyt
leváltottak. Pînzari viszont azt állította: a
kommandósokat azért vezényelte az épületbe, mert ott kulcsfontosságú perek tanúvallomásait őrzik, és így akarta elejét venni az
információk kiszivárogtatásának.

Újabb leleplező videó

Mindeközben újabb leleplező videót tett
közzé Igor Dodon államfőről a politikai ellenfele, Vlad Plahotniuc tulajdonában álló
Publika Tv, amelyen az államfő a szakadár
Transznisztria különleges jogállásának biztosítását szabja feltételként ahhoz, hogy
pártja, a Moszkva-barát Szocialista Párt ko-
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alícióra lépjen Plahotniuc Demokrata Pártjával. A felvételen Dodon egy Plahotniuchoz
közel álló személlyel arról beszél: közös erőfeszítéseket kell tenni az ország újraegyesítése érdekében, amely úgy valósulna meg,
hogy különleges jogállást biztosítanak a
régiónak a Moldovai Köztársaságon belül,
amely széles körű törvényhozási és végrehajtói jogköröket biztosít politikai, gazdasági, szociális és kulturális téren. Dodon azt
is többször elismételi, hogy mindez Dmitrij
Kozak orosz miniszterelnök-helyettes megfogalmazása, miután közölte vele, hogy a „föderalizálás” kifejezést nem lehet használni.
A Demokrata Párt állítólag elutasította ezt
a feltételt. Ugyanakkor Dmitrij Kozak – aki
orosz miniszterelnök-helyettesként a Moldovával fennálló gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatokért is felel – moldovai látogatása
után a Kommerszant című lapnak azt nyilatkozta: maga Plahotniuc adott át neki egy
lezárt borítékot, amely egy olyan javaslatot
tartalmazott, miszerint az oligarcha Moszkva irányába fordítaná országát, a transznisztriai helyzetet pedig az ország föderalizálása révén oldanák meg.

Szigorított rendszerben
tölti büntetését Radu Mazăre
A rahovai börtönben szigorított rendszerben kell maradnia 2021-ig a korrupciós
ügye miatt kilencéves szabadság vesztését
töltő volt konstancai polgármesternek,
Radu Mazărénak – döntött a büntetés-végrehajtási intézmény illetékes
testülete. A bizottság kedden délután
annak apropóján ült össze, hogy letelt
a Madagaszkárról hazaszállított volt
elöljáró 21 napos karanténidőszaka. Mint
Mazăre testvére, Mihai Mazăre elmondta,
a volt elöljáró három személlyel ült egy
cellában, két török és egy román állampolgárral. Ugyanakkor a volt polgármester ügyvédje szerint előfordul, hogy
védencét mégis átszállítják egy másik
büntetés-végrehajtási intézménybe. Erre
akkor kerülhet sor, ha az illetékes bíróság
visszavonja az előzetes letartóztatásra
vonatkozó döntést egy másik ügyben,
amely azért született, mert Mazăre megsértette a bűnügyi felügyeletre vonatkozó
szabályokat. Mazăre egyébként a börtönben is folytatta szokásos, extravagáns
viselkedését: hazahozatala után már a
börtönből, telefonon kérte meg élettársa
kezét, aki igent mondott, így jövő hónapban, Mazăre születésnapján a börtönben
tartják majd meg az esküvői szertartást.
Őrizetbe vették Alekszej Navalnĳt
Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz
ellenzéki politikust és mintegy háromtucatnyi társát egy tegnapi moszkvai
tüntetésen, ahol az Ivan Golunov tényfeltáró újságíró hamis vád alapján való
meghurcolásában bűnrészes rendőrök
felelősségre vonását követelték. Golunovot, az ellenzéki Meduza hírportál munkatársát, akit pénteken kábítószerrel való
üzérkedés címen vettek őrizetbe, kedden
szabadon engedték, miután ejtették az
ellene emelt vádat. A belügyminiszter
a történtek miatt két, a letartóztatásért
felelős rendőrtábornok felmentését kérte
az elnöktől.

