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ELLENZI A SZAKMA ÉS AZ ELLENZÉK DANA GÂRBOVAN IGAZSÁGÜGY-MINISZTERI KINEVEZÉSÉT

Kereszttűzben a kolozsvári bírónő
Politikai és szakmai körökben
egyaránt megütközést keltett, hogy
Viorica Dăncilă Dana Gârbovan
kolozsvári bírót nevezte meg az igazságügy-miniszteri tisztség várományosaként. Az érintett cáfolja, hogy
támogatta a balliberális kormány
igazságüggyel kapcsolatos vitatott
intézkedéseit.
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Szakmai szervezetek sem nézik jó szemmel Dana Gârbovan miniszteri kinevezését

feltétellel, hogy teljes függetlenséget élvezek majd hivatalom gyakorlásában, illetve
hogy Klaus Johannis államfő is elvi beleegyezését adja a kinevezésemhez” – írta
közösségi oldalán Gârbovan. Szerinte az
igazságügyi rendszer számos más „viszszatérő” problémával küzd. Ezek között
említette a humán erőforrás és infrastruktúra hiányát, valamint az ügyészségek és
bíróságok túlzsúfoltságát.
Az ellenzéki pártok élesen bírálják a miniszterelnök döntését, és elsősorban azt
kifogásolják, hogy Dana Gârbovan „teljes
mellszélességgel” támogatta a Liviu Dragnea volt PSD-elnök és Florin Iordache
egykori igazságügy-miniszter által szorgalmazott igazságügyi „reformot”. Dan
Barna, a Mentsétek meg Romániát (USR)
elnöke felkérte Klaus Johannist, ne nevezze ki a bírát a tárca élére, szerinte ugyanis Gârbovan a politikai büntetőügyesek
„leghangosabb támogatója” volt. Ellenzi
Dăncilă jelölését a Gârbovan által alapított UNJR-hez hasonló két másik szakmai
szervezet is, amelyek szerint egy aktív
bíró miniszterré történő kinevezése alkotmányba ütközik és ellentétes a Velencei
Bizottság ajánlásaival. A Romániai Bírák
Fórumának Egyesülete és a Kezdeményezés az Igazságügyért elnevezésű szervezetek szerint Gârbovan és az általa vezetett UNJR az elmúlt három évben nyíltan

UNJR.ROFORRÁS:

» ROSTÁS SZABOLCS

émi meglepetésre Viorica Dăncilă
miniszterelnök a hétvégén bejelentette, hogy meneszti Ana Birchallt
az igazságügy-minisztérium éléről, és
Dana Gârbovant javasolja leendő tárcavezetőnek. A kormányzó Szociáldemokrata
Párt (PSD) országos végrehajtó bizottságának pénteki döntése értelmében Birchall stratégiai partnerségekért felelős
miniszterelnök-helyettesként folytatja, a
belügyminisztérium élére a tisztséget jelenleg ideiglenesen betöltő Mihai Fifort,
Iulian Iancut pedig a gazdasági ügyekben
illetékes miniszterelnök-helyettesi posztra
javasolja az alakulat. Ezen túlmenően az
oktatási minisztérium irányítását Şerban
Valeca szociáldemokrata szenátorra bízza
a miniszterelnök.
Dăncilă azzal indokolta a kolozsvári
táblabíróság bírájaként tevékenykedő
Dana Gârbovan kiválasztását, hogy olyan
személyt akar az igazságügy-miniszteri
tisztségben látni, aki politikailag is független, és már dolgozott ügyészekkel és bírákkal. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy a
Romániai Bírák Országos Szövetségének
(UNJR) elnöke „számottevő tapasztalattal
rendelkezik”, és köztiszteletnek örvend az
igazságügyi rendszeren belül. Dana Gârbovan a bejelentésre úgy reagált: elfogadta a jelölést, és ha az államfő jóváhagyja
a kinevezését, készen áll együttműködni
minden döntéshozóval a hatékony és
független igazságszolgáltatás érdekében.
A kolozsvári bírónő közölte: a kormányfő
felkérte, hogy lépjen fel főleg a szervezett
bűnözés és az emberkereskedelem ellen.
„Elviekben elfogadtam a felkérést, azzal a
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támogatta a PSD-kormányok által kezdeményezett káros, a jogállamisággal ellentétes, számos nemzetközi szervezet által
is bírált igazságügyi törvényjavaslatokat.
Ellenzi Gârbovan kinevezését az ügyészek
érdekvédelmét ellátó szakmai szervezet
is, emlékeztetve, hogy a kincses városi
ítélőtábla bírája számtalanszor bírálta a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) tevékenységét, az igazságügyi kérdésekben
az államfő által kiírt népszavazást, sőt a
romániai igazságszolgáltatás függetlensége mellett síkra szálló külföldi nagykövetségeket is. Hasonlóképpen gondolkodik
Horațius Dumbravă, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) volt elnöke
is, aki a Hotnews hírportálnak úgy nyilatkozott: Gârbovan nemcsak önmagát hozta
kényes helyzetbe törvényi és alkotmányos
szempontból, hanem a teljes igazságügyi
rendszert is, mivel már a kinevezését célzó
javaslat nyilvánosságra hozatalát megelőzően le kellett volna mondania bírói tisztségéről, ami összeférhetetlen az igazságügy-miniszteri poszttal. Dana Gârbovan
egyébként közösségi oldalán válaszolt a
kritikák egy részére, álhírnek nevezve az
állítást, miszerint az általa irányított szervezet támogatta a Sorin Grindeanu vezette
kormány által 2017-ben igazságügyi témában elfogadott, országos tüntetéseket kiváltó sürgősségi rendeletét.

Dróntámadás a Hezbollah-központban
Két drón zuhant Bejrútban a Hezbollah
radikális síita milícia médiaközpontjára,
az egyik felrobbant – jelentette tegnap az
izraeli média. Az izraeli újságok honlapjai eleinte bejrúti források alapján izraeli
drónokról írtak, de később a helyszíni
felvételek alapján azt közölték, hogy a
drónok iráni gyártmányúak lehettek,
szemben a korábbi értesüléssel. Az
épületben súlyos anyagi károkat okozó
drónok az iráni irányítás alatt álló Hezbollah irodájának a tetejére zuhantak
tegnap kora reggel. Libanon hivatalos
hírügynöksége szerint hárman megsérültek, a robbanás három órával követte
a Szíriában végrehajtott izraeli légicsapást, amelynek célpontja az észak-izraeli
dróntámadásra készülő, Damaszkusz
mellett állomásozó iráni haderő volt. Az
izraeli média, a szokásokkal ellentétben,
nyíltan beszámolt a szíriai csapásról,
és közölte, hogy Benjámin Netanjahu
miniszterelnök a hadsereg tel-avivi
főhadiszállásán személyesen követte az
eseményeket.
G7: tárgyalás indulhat Iránnal
Megbízták a G7 országcsoport vezetői
Emmanuel Macron francia elnököt azzal,
hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és
üzeneteket adjon át a perzsa államnak,
elejét véve ezáltal a feszültség további
fokozódásának a térségben – közölte
tegnap egy francia diplomáciai forrás
a délnyugat-franciaországi Biarritzban
tartott G7-csúcstalálkozón. A G7 vezetői
szombat este egyetértésre jutottak abban:
az elsődleges célkitűzés továbbra is
az, hogy Irán ne tehessen szert atomfegyverre, és csökkenjen a feszültség a
Perzsa-öböl térségében. A G7-csoport idei
elnökeként a francia államfő kapott felhatalmazást arra, hogy a tanácskozáson
elhangzottak alapján tárgyalásokat folytasson az iráni hatóságokkal – közölte a
forrás, aki további részleteket nem árult
el. Macron hónapok óta vezető szerepet
tölt be abban, hogy megpróbálják megmenteni a 2015-ben Iránnal aláírt atomalkut, amelyből az Egyesült Államok tavaly
májusban kilépett. Diplomáciai források
szerint a biarritzi csúcstalálkozót megnyitó vacsorán megállapodtak abban is,
hogy meg kell erősíteni a párbeszédet
Oroszországgal, de azt túl korainak ítélték meg, hogy Moszkvát ismét felvegyék
soraikba és G8-csoportként folytassák.

Viorica Dăncilă szerint ő lesz Románia első női elnöke
» R. SZ.
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urráoptimista nekibuzdulással vág neki
az államfői tisztségért kezdődő küzdelemnek Viorica Dăncilă miniszterelnök. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) szombaton
rendezett kongresszusán döntött arról –
megerősítve a PSD vezetőségének július 23ai határozatát –, hogy a pártelnök lesz az
alakulat jelöltje a novemberi államfőválasz-

táson. A bukaresti parlament épületében
tartott nagygyűlésen jelen levő küldöttek
egyöntetűen megszavazták Dăncilă jelölését; a szavazás kézfelemeléssel történt.
A miniszterelnök nem szalasztotta el az alkalmat, hogy ne bírálja ellenfeleit. „Erősebb
vagyok azoknál a férfi aknál, akik egyebet
sem tesznek, csak bekiabálnak a pálya széléről” – fogalmazott beszédében a PSD elnöke. Dan Barnát, a Mentsétek meg Romániát

Két volt kulturális miniszter is ringbe száll
Theodor Paleologu volt kulturális minisztert indítja államfőjelöltként az ellenzéki Népi Mozgalom Pártja (PMP). Az alakulat vezetőségének tegnapi ülésén Traian
Băsescu volt államfő közölte: abban bízik, hogy Paleologu „bekavar” a megmérettetésen, és megakadályozza, hogy Viorica Dăncilă és Dan Barna bejusson a második
fordulóba. Paleologu úgy nyilatkozott: egy „játékos” és egy „szemlélődő” államfő
után „oktató” elnökre van szüksége az országnak. Bejelentette tegnap függetlenként
történő indulásának „szándékát” egy másik volt kulturális miniszter, Mircea Diaconu
színművész, színházigazgató, volt EP-képviselő is, aki mögé bukaresti sajtóértesülések szerint a Pro Románia és az ALDE is felsorakozhat.

Szövetség (USR) elnökét, államfőjelöltjét arrogánsnak nevezte a kormányfő, aki szerint
az ellenzéki politikus, mert nem érti a román
embereket, nem érzi magát közéjük valónak.
Dăncilă úgy véli, bár a második mandátumára törekvő Klaus Johannis államfő megválasztásakor „jól végzett munkát” ígért, ez
nem valósult meg, „ötévnyi semmit” kaptak
az emberek. A miniszterelnök meggyőződésének adott hangot, miszerint megnyeri a
novemberi megmérettetést, és ő lesz Románia első női államfője; szerinte a „győztes
esélyével” indul a versenyen. Mindez enyhén szólva is túlzott magabiztosságra utal,
az elmúlt időszakban közzétett felmérések
ugyanis azt mutatják, hogy a PSD elnöke
a szavazatok kevesebb mint tíz százalékát
gyűjtené be az államfőválasztáson, és a potenciális jelöltek között a 6. helyen végezne.
Dăncilă ugyanakkor egyértelművé tette: szó sem lehet róla, hogy visszalépjen
az államelnök-jelöltségtől a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) elnökének, Călin Popes-

cu-Tăriceanunak a javára. „Nem szabad
csalódást okoznom a PSD tagjainak és a
bennem bízó román állampolgároknak, akik
aláírják a jelölésemet támogató listát; ez tehát nem fog megtörténni” – szögezte le újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő.
Mint ismeretes, Tăriceanu azt szeretné,
ha ő lenne a balliberális kormánykoalíció
közös államfőjelöltje, a PSD azonban elutasította a kezdeményezést. Emiatt a szenátus
elnökének pártja meglebegtette a kormányból való kilépés lehetőségét. Viorica Dăncilă a hétvégén úgy foglalt állást: a koalíció
vezetőinek mai ülésén az ALDE-nak egyértelműen tisztáznia kell a szándékait, és
meg kell válaszolnia, hogy a koalíció tagja
marad-e. Bonyolítja a helyzetet, hogy Tăriceanu a hétvégén arról értesítette párttársait: készüljenek fel arra, hogy ezen a héten
ülésezni fognak az alakulat vezető testületei a Victor Ponta exkormányfő, a PSD korábbi vezetője által irányított Pro Romániával kötendő politikai és választási szövetség
jóváhagyása érdekében.

