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Kioktató hangnemben beszélt
Meleşcanu Szĳ jártóval
Kioktató hangnemben reagált Teodor 
Meleşcanu román külügyminiszter Szij-
jártó Péter keddi, a szlovákiai Csorbatón 
tartott találkozójukon tett felkérésére. 
Ebben a magyar külgazdasági és külügy-
miniszter felvetette: a romániai bíróságok 
fejezzék be azt a gyakorlatukat, hogy 
több millió forintos bírságokat szabnak 
ki magyar tisztségviselőkre anyanyelv- és 
szimbólumhasználat miatt. A román 
külügyminisztérium tegnapi közleménye 
szerint Meleşcanu ezt úgy értelmezte, 
hogy a magyar tárcavezető azt kéri: a 
román kormány „avatkozzon be” az igaz-
ságszolgáltatás tevékenységébe. A román 
miniszter azt mondta Szijjártónak: egy 
demokratikus államban, ahol műkö-
dik a jogállam, és amely tiszteletben 
tartja az európai értékeket, beleértve a 
hatalmi ágak szétválasztását is, „elfo-
gadhatatlan a kormány beavatkozása az 
igazságszolgáltatásba”. A kommüniké 
szerint a találkozóra a román fél kérésére 
került sor, miután a magyar fél „nem 
konstruktívan” viselkedik, a cél pedig 
az volt, hogy „véget vessen a magyar fél 
folyamatos provokációinak”. Egy korábbi 
közleményben a román külügy azt is 
közölte: Meleşcanu arra kérte magyar 
kollégáját, hogy a budapesti hivatalossá-
gok visszafogottságról tegyenek bizony-
ságot nyilatkozataik során, ugyanis az 
utóbbi időben a magyar–román pár-
beszédet mesterséges módon feszültté 
tették. Meleşcanu kifejtette, hogy minden 
helyzetben csakis a nyílt és pragmatikus, 
az európai, euroatlanti értékekkel, vala-
mint a Románia és Magyarország közötti 
stratégiai partnerséggel összhangban 
levő kommunikáció vezethet megoldás-
hoz – közölte a külügyi tárca.
 
Orbán Viktor: közösek a magyar
és az amerikai értékek
Magyarország és az Egyesült Államok ma 
ugyanazokat az értékeket támogatja és 
védi – jelentette ki Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök kedd este a Budapest 
Kongresszusi Központban, az Egyesült 
Államok budapesti nagykövetségének 
fogadásán, amelyet az amerikai nem-
zeti ünnep, a függetlenség napja 243. 
évfordulójának tiszteletére rendeztek. 
A magyarok úgy érzik, most jó idők jár-
nak – közölte, köszönetet mondva David 
Cornsteinnek, az Egyesült Államok buda-
pesti nagykövetének. Hozzátette, szerinte 
a kapcsolatokat mindig az határozta 
meg, hogy az amerikai adminisztráció 
által támogatott értékek és a magyarok 
által védett értékek között volt-e átfedés. 
Erre ma határozott igen a válasz – jelen-
tette ki a miniszterelnök.

Összecsapás egy szíriai
menedékkérő kitoloncolása miatt
Tegnap hajnalig tartó összecsapásba 
torkollt Lipcsében, hogy a rendőrség 
megpróbált visszatoloncolni Spanyol-
országba egy szíriai menedékkérőt, a 
rendőröket több százan kövekkel és pa-
lackokkal dobálták meg. A szászországi 
rendőrség tájékoztatása szerint 20 óra 30 
perckor vonultak ki a rendőrök a Lipcse 
keleti részén fekvő Hildegardstrasséra, 
hogy őrizetbe vegyék a menedékkérőt, 
aki Spanyolországban lépett be az Euró-
pai Unió területére, ezért a menekültügyi 
eljárását is ott kell lefolytatni. Eleinte 
mintegy 30 békés tiltakozó akadályozta 
az intézkedést, ám a tömeg hamarosan 
körülbelül 500 fősre duzzadt, és a ren-
dőrökre támadt. A rendőrök könnygázzal 
és gumibottal léptek fel a rájuk támadó 
tömeg ellen, többen meg is sebesültek.

A PATRIOT RAKÉTAPROGRAMRÓL ÍRT ALÁ MEGÁLLAPODÁST A ROMAERO ÉS A RAYTHEON

Amerikai–román együttműködés

A PNL jelöltje lesz Johannis

Klaus Johannis saját volt pártja, az 
európai néppárti tagsággal rendelkező, 
ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
jelöltjeként indul a novemberi romániai 
elnökválasztáson – erősítette meg teg-
nap az államfő. A második mandátumra 
pályázó elnököt azt követően kérdezték 
jelöltségéről, hogy előző nap a PNL 
vezetőségével egyeztetett. Johannis nem 
kívánta kommentálni, hogy a Dacian Cio-
loș volt miniszterelnök vezette ellenzéki 
USR–PLUS-szövetség saját jelöltet indít, 
csak annyit mondott: minden ellenfelet 
versenytársnak tekint, kampányolni 
pedig saját magáért fog.
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Ú jabb, a novemberi elnökválasztás előt-
ti kortesbeszédnek is beillő sajtónyi-

latkozatban bírálta tegnap Klaus Johan-
nis államfő a kormányt annak nyomán, 
hogy az Európa Tanács égisze alatt mű-
ködő Korrupció Elleni Államok Csoportja 
(GRECO) előző napi jelentésében bírálta 
a kabinetet az igazságügyi rendszer át-

alakításának kísérlete miatt, és megálla-
pította: az intézkedések veszélyeztetik a 
rendszer függetlenségét és a korrupcióel-
lenes küzdelmet. Johannis szerint a GRE-
CO-jelentés újabb piros lapot jelent a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta 
kormánykoalíció számára, és a jelentésbe 
foglalt megállapítások összhangban van-
nak az Európai Bizottság által működtetett 
Együttműködési és Megfi gyelési Mecha-
nizmus és a Velencei Bizottság által meg-
fogalmazott ajánlásokkal.

„A PSD–ALDE azonban nem veszi fi -
gyelembe ezeket a fi gyelmeztetéseket, 
amelyek azt jelzik, hogy hibás az az irány, 
amely felé ők terelnék Romániát” – mond-
ta az elnök. Johannis szerint a jelentések 
következtetései ismét csak rávilágítanak, 
mennyi kárt okozott a koalíció az igaz-
ságügyi törvények módosításával. Felrót-
ta, hogy a módosítások előtt a kormány 
következetesen elmulasztotta a nyilvános 
konzultációt, és nem átlátható módon fo-
gadta el a változtatásokat. Kijelentette: mi-
közben az összes európai intézmény jelez-
te, hogy az úgynevezett igazságügyi reform 
rossz irányba tart, a PSD–ALDE nem vesz 
tudomást a fi gyelmeztetésekről, és abba az 
irányba megy tovább, amelybe ő akar.

„Felszólítom a kormányt, hogy dolgoz-
zon ki egy jogszabályt az igazságügyi rend-
szer helyreállítására a jogállamisággal, 
a népakarattal és a GRECO ajánlásaival 
össz hangban, ehhez pedig csatlakozzon 
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
is, felvállalva az igazságszolgáltatás füg-
getlensége szavatolójának szerepét” – 
mondta az államfő. Az államfő kitért a 
GRECO-jelentés azon megállapítására is, 
miszerint a bírák és ügyészek által elköve-
tett törvénytelenségeket vizsgáló ügyész-
ség megléte „anomália”, ezért az intéz-
ményt fel kell számolni.

„A kormány sürgősen álljon elő egy 
olyan törvénytervezettel, amely kijavítja 
ezt az anomáliát. A döntés persze a par-
lamenté, de a kormánynak kell kezdemé-
nyeznie. A románok nevében felszólítom a 
kormányt, hogy módosítsa a törvényeket, 
amelyeket korábban éppen ő változtatott 
meg” – szögezte le Johannis. Az államfő 
arról is beszélt, hogy az alkotmánymódo-
sító népszavazást az elnökválasztással egy 
időben kellene megtartani, ám a PSD je-
lezte: erre egy korábbi időpontot tart alkal-
masnak. A törvénymódosítások kapcsán 
megjegyezték: azokra csakis akkor kerül-
het sor, ha konszenzus alakul ki róluk a 
bírák és ügyészek körében. 

Johannis: a kormány rossz irányba tereli Romániát
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Együttműködési megállapodást írt 
alá tegnap a román Roamero Rt. 
a Patriot rakétaavédelmi rendsze-
reket gyártó amerikai Raytheon 
Companyval.
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A kormány célja az, hogy a hadsereg 
felfegyverzésére fordított pénzek a 
lehető legnagyobb mértékben visz-

szaforgatódjanak a román gazdaságba, 
és hozzájáruljanak a nemzeti védelmi 
ipar talpra állításához az ipari együtt-
működés és a technológiai transzfer ré-
vén – jelentette ki tegnap Viorica Dăncilă 
miniszterelnök Bukarestben a Romaero 
Rt. és a Patriot rakétarendszereket gyár-
tó amerikai Raytheon Company közötti 
együttműködési megállapodás aláírási 
ceremóniáján.

A kormánypalotában lezajlott esemé-
nyen a kormányfő kifejtette: a védelmi 
ipar a jelentős fejlődési potenciállal ren-
delkező ágazatok közé tartozik. „Idén a 
kormány jelentős összegeket biztosított 
az állami tőkével működő cégeknek a 
termelési kapacitás fejlesztésére és kor-
szerűsítésére. Egyúttal a NATO-tagságból 
fakadó kötelezettségei nyomán Románia 
vállalta, hogy folyamatosan fejleszti a 
hadsereget, és sorozatban a harmadik 
évben fordította a bruttó hazai termék 
(GDP) 2 százalékát védelmi kiadásokra. 
Ez a döntés is bizonyítja, hogy teljes mér-
tékben tudatában vagyunk annak a stra-
tégiai szerepnek, amelyet országunk a 
Fekete-tenger térségében, különösen pe-
dig a NATO délkeleti szárnyán betölt. (…) 
A jelenlegi megállapodás aláírása is bizo-
nyítja a román védelmi ipar potenciálját 
a védelmi képességek növelése terén. 
A tapasztalat és tudás jelentős hozzáadott 
értékű termékekké, szolgáltatásokká ala-
kítása révén a Romaerónak lehetősége 

nyílik arra, hogy globális szinten is expor-
tálja termékeit” – fejtette ki a kormányfő.

Dăncilă emlékeztetett: a megállapodás 
a Patriot rakétavédelmi program kereté-
ben történő helyi szintű együttműködés 
előtt nyitja meg az utat. Leszögezte: az 
új Patriot-rendszer kizárólag védelmi jel-
legű, amely életeket ment. „A Patriot volt 
a legjobb választás országunk és polgárai 
védelmére, valamint arra, hogy Romá-
nia teljes mértékben betartsa a szövetsé-
gen belüli vállalásait. Románia számára, 
amely 15 éve a NATO tagja, különösen fon-
tos, hogy közreműködjön a szövetség által 
világszerte szervezett küldetésekben. Nem 
utolsósorban ez az együttműködés újabb 
bizonyítéka az Egyesült Államokkal fenn-
álló stratégiai partnerség működésének és 
elmélyítésének, valamint a gazdasági és 
műszaki kapcsolatok megszilárdításának, 
amelyekben Románia elsősorban érde-
kelt” – szögezte le a miniszterelnök. 

A megállapodást, amely lerakja a helyi 
szintű együttműködés alapjait a Patri-
ot-programban, román részről a Roma-
ero Rt. vezérigazgatója, Remus Vulpescu, 
amerikai részről pedig Mike D’Ambrosio, 
a Raytheon igazgatója írta alá.

Az amerikai külügyi tárca és a védel-
mi minisztérium még 2017 júliusában 
jelentette be, hogy az Egyesült Államok 
mintegy négymilliárd dollár értékben ad 
el Patriot típusú rakétaelhárító védelmi 
rendszert Romániának. A fegyvereladásról 
Klaus Johannis államfő az év június eleji 
washingtoni látogatásakor állapodott meg 
Donald Trump amerikai elnökkel. 

Adrian Țuțuianu akkori védelmi mi-
niszter közölte: Románia a legkorszerűbb 
PAC-3 Plus konfi gurációt szeretné besze-
rezni, amelyet mintegy 30 évig tartana 
szolgálatban, és hozzátette: a román vé-
delmi ipar a rakétaelhárító rendszer egyes 
elemeinek gyártásába is bekapcsolódna.

Együttműködnek. Románia négymilliárd euró értékben vásárol Patriot-rendszert




