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Újabb vádemelés a román adóhatóság
volt vezetője ellen
Vesztegetés elfogadása miatt vádat emelt 
az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) Sorin Blejnar, az adóhatóság 
(ANAF) volt elnöke ellen. Ugyanebben 
az ügyben Blejnaron kívül az ANAF 
egykori alelnökét és a pénzügyőrség volt 
vezetőhelyettesét is bíróság elé állítják 
vesztegetés elfogadása miatt. Blejnar 
egyik családtagja, Andrea Florentina 
Blejnar ellen vesztegetés elfogadásában 
való bűnrészesség miatt emeltek vádat. 
A DNA szerint a vádlottak közvetítőkön 
keresztül összesen több mint 2,5 millió 
eurót kaptak egy üzletembertől, hogy 
cserében szemet hunyjanak a vállalkozó 
üzemanyag-forgalmazással foglalkozó 
cége által elkövetett adócsalás felett. 
Sorin Blejnart jelenleg a rahovai börtön-
ben tartják fogva, miután májusban egy 
másik ügyben jogerősen öt év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték befolyással 
üzérkedés miatt.

Kihallgatták a caracali rém
feleségét és gyerekeit
Kihallgatta a Szervezett Bűnözés és 
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) 
csütörtökön Gheorghe Dincă feleségét 
és gyerekeit a caracali emberrablás 
és sorozatgyilkosság ügyében. Dincă 
felesége két férfi  és egy nő kíséretében 
érkezett a DIICOT bukaresti székházába, 
ahol kísérői összetűztek a sajtó képvi-
selőivel. Tonel Pop, a feltételezhetően 
meggyilkolt Luiza Melencu családjának 
ügyvédje a helyszínen azt nyilatkozta az 
újságíróknak: nehezményezi, hogy az 
ügyészek őt nem értesítették a kihallga-
tásról. Pop azt állítja, hogy Dincă felesé-
ge együtt élt a vádlottal annak caracali 
házában idén áprilisban, amikor Luizát 
elrabolták és fogva tartották. Emiatt 
szerinte a Dincă család tagjait nem ta-
núkként, hanem elkövetőkként kellene 
kihallgatni. Gheorghe Dincă beismerte, 
hogy július 25-én megölte a 15 éves 
Alexandra Măceşanut, majd elégette 
a holttestet. Az Országos Igazságügyi 
Orvostani Intézet (INML) megállapította, 
hogy a házban talált csontmaradványok 
Alexandra csontjai. Dincă azt állítja 
ugyanakkor, hogy a 18 éves, áprilisban 
eltűnt Luiza Melencut is megölte.

Comarnic behajtási díjat kérne
a bukaresti autósoktól
Behajtási díjat róna ki a Bukarestben és 
Ilfov megyében bejegyzett gépkocsikra 
Comarnic polgármestere. A Prahova 
megyei város elöljárója Gabriela Firea 
főpolgármester kezdeményezésére 
reagált, miszerint környezetvédelmi 
matrica beszerzésétől tennék függővé a 
metropolisz övezeten kívül forgalomba 
helyezett autók behajtását a fővárosba. 
Sorin Popa polgármester egy helyi por-
tálnak úgy nyilatkozott, a gépkocsifor-
galom ugyanúgy szennyezi Comarnicot 
is, mint Bukarestet, hiszen a Prahova 
völgyében keresztülhaladó autók a 
dugók idején nagyon sokat vesztegel-
nek a városban. „Majd kidolgozunk mi 
is egy határozattervezetet, és matrica 
kiváltására kötelezzük a bukarestieket 
és ilfoviakat, így többletbevételhez 
jut a helyi költségvetés” – közölte 
Popa. A bukaresti főpolgármester által 
közvitára bocsátott tervezet szerint 
2020. januárjától a más megyékben 
vagy országokban forgalomba helyezett 
autók csak egy Oxigen B elnevezésű 
elektronikus matrica beszerzése esetén 
hajthatnak majd be Bukarestbe. A napi 
matrica árát 10 lejben, az éves matricáét 
pedig 1900 lejben állapítanák meg.

A Călin Popescu Tăriceanu vezette 
kisebbik kormánypárt kezdeti „po-
litikai izmozása” ellenére úgy tűnik, 
egyben marad a bukaresti ballibe-
rális koalíció. Sőt a PSD és az ALDE 
vezetői megállapodtak, hogy közö-
sen elutasítják a parlamentben az 
amnesztiát célzó törvénytervezetet.
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B ár nemrég burkoltan még „impo-
tensnek” nevezte, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségét (ALDE) 

irányító Călin Popescu-Tăriceanunak még-
sem akaródzik faképnél hagynia a Viorica 
Dăncilă vezette román kormányt. Annak 
ellenére, hogy sokan a 2016-os parlamenti 
választást megelőzően létrejött balliberális 
koalíció felbomlásának bejelentésére szá-
mítottak, erre mégsem került sor az ALDE 
és a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői-
nek szerda esti, tisztázónak szánt megbe-
szélése után. A találkozót követően egyik 
alakulat képviselője sem állt a sajtó elé 

beszámolni a kibékülés körülményeiről, 
egyértelműen erre utal azonban, hogy a 
koalíciós pártok által kibocsátott közlemé-
nyek további közös parlamenti fellépést 
vetítenek előre.

Tăriceanu pártja ismertette: bár a PSD 
nem tartja időszerűnek, az ALDE továbbra 
is úgy gondolja, hogy alapos kormányát-
szervezésre van szükség, amelynek során 
csökkentik a minisztériumok számát, az 
államtitkárok és miniszteri tanácsosok fe-
lét pedig szélnek eresztik. Az állami intéz-
mények alapos reformját és új kormány-
programot sürgető ALDE bejelentette azt 
is, hogy az ellenzéki pártok által összehí-
vott rendkívüli parlamenti ülésszakban a 

koalíciós pártok elutasítják az amnesztiá-
ról és közkegyelemről szóló törvény terve-
zetét. A kormánypártok a jövő héten ismét 
tárgyalóasztalhoz ülnek, az ALDE pedig 
várhatóan szeptemberben dönt véglege-
sen arról, hogy marad-e a hatalomban.

Az ALDE és a szenátus elnöki tisztségét 
egyaránt betöltő Călin Popescu-Tăricea-
nu nemrég még nagyon elszántnak mu-
tatkozott a kormányból való kilépésre, a 
kormány összetételének és programjának 
megújítására szólította fel Viorica Dăncilă 
miniszterelnököt. A kisebbik kormánypárt 
vezetője az infrastruktúra-fejlesztéstől el-
vont erőforrások miatt bírálta a kabinet 
által elfogadott költségvetés-kiigazítást, 
szerinte a kormány jelenlegi összetételé-
ben alkalmatlannak bizonyult a nagysza-
bású beruházások megvalósítására, ezért 
az állami intézmények reformjára, a kor-
mányprogram megújítására és egy olyan 
kabinetre van szükség, amelynek tagjait 
hozzáértésük alapján választják ki. „Nem 
akarok részt vállalni egy impotens kor-
mányzásban. Bár velünk kapcsolatban so-
kan emlegetik a szólást, miszerint a kutya 
nem hagyja ott a mészárszéket, tudatom 
mindenkivel, hogy a kollégáim vegetáriá-
nusok” – fogalmazott egy interjúban ko-
rábban Tăriceanu. Aki a jelek szerint hiába 
hajtott arra, hogy a koalíció közös államfő-
jelöltje legyen, a PSD ugyanis szombaton 
rendezendő rendkívüli kongresszusán 
minden bizonnyal megerősíti korábbi ha-
tározatát, miszerint az alakulat elnökét, 
Viorica Dăncilă kormányfőt küldi harcba 
az államelnöki tisztségért.

A JELEK SZERINT NEM TÁVOZIK A KORMÁNYBÓL A CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU VEZETTE ALDE

Mégis marad az eb a mészárszéken
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Rekordmennyiségű, több mint kétezer 
pályázat érkezett a Határtalanul! prog-

ramban, az igényelt támogatás összege 
meghaladta a 6,3 milliárd forintot – mond-
ta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 
program eredményeit bemutató sajtótájé-
koztatón csütörtökön Budapesten. A magyar 
iskolások határon túli területekre tervezett 
osztálykirándulásait támogató programban 
idén az utazó diákok száma meghaladja a 
101 ezret. Az államtitkár közölte, az igényelt 
támogatás összege meghaladta a program-
ban rendelkezésre álló keretösszeget, ezért 
a kormány 590 millió forint pluszforrást biz-
tosított. Potápi Árpád János elmondta azt is, 
hogy 2010 óta több mint 300 ezer diák láto-
gatott el a program kereteiben határon túli 
magyar területekre. Erdélyi Rudolf Zalán, a 
program lebonyolítását végző Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója azt mondta, 
20 százalékkal nőtt a beérkezett pályázatok 
száma az előző évihez képest, ennek fő oka, 
hogy év közben tájékoztató körutat tartottak 
az országban. Felhívta a fi gyelmet, hogy a 
szervezet egyszerűsítette a pályázati kiírást, 

illetve az elszámolási rendszert. A pályá-
zatok eredményéről csütörtökön értesítik a 
résztvevőket, a nyertesek szeptember 6-áig 
megkapják a benyújtandó dokumentumok 
listáját, a támogatást a benyújtás utáni két 
héten belül folyósítják. A programot 2010-

ben indították el azzal a céllal, hogy minden 
magyarországi diák legalább egyszer elláto-
gathasson határon túli magyar területre és 
ott kapcsolatokat építsen és ezzel javítsák az 
anyaországi és határon túli magyarok közöt-
ti kapcsolatokat.

Háromszázezer diák látogatott külhoni vidékekre
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Tăriceanu és pártja egyelőre ugyanazon az úton halad tovább Dăncilával

Potápi Árpád János és Erdélyi Rudolf Zalán ismerteti a program eredményeit

Kelemen Hunor: kizárt a kormányra lépés

Fel sem merül, hogy kormányzati szerepet vállaljunk, ez ki van zárva – jelentette ki 
a Maszolnak adott interjúban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke közölte, a román 
koalíció még létezik, van többsége, ehhez nem kell a szövetség. „Ha pedig elveszíti 
a többségét a koalíció, akkor ez van. Mi a többségből kiváló politikai erőt nem fogjuk 
helyettesíteni. Ezt tudom erre válaszolni, és az álláspont a következő időszakban nem 
fog változni” – nyilatkozta a portálnak Kelemen. A politikus közölte azt is: ha a Szövet-
ségi Képviselők Tanácsa a jövő héten úgy dönt, vállalja az államelnök-jelöltséget.




