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Semmilyen sietség nem indokolta 
a romániai ombudsman szerint, 
hogy a bukaresti kormány sürgős-
ségi rendelettel léptette hatályba a 
sokat vitatott közigazgatási tör-
vénykönyvet, ezért Renate Weber 
megtámadta a jogszabályt az alkot-
mánybíróságon.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

A lkotmányossági óvást emelt a nép 
ügyvédje a bukaresti kormány két 
hónapja hozott sürgősségi rende-

lete ellen, amellyel hatályba léptette az 
alkotmányossági normakontrollon koráb-
ban elbukott közigazgatási törvénykönyv 
egy újabb változatát. A parlament által jú-
niusban alapjogi biztosnak kinevezett Re-
nate Weber szerint semmilyen sürgősség 
nem indokolta, hogy a Viorica Dăncilă ve-
zette kormány a rendkívüli helyzetekre ki-
talált jogalkotási módszerrel avatkozzék be 
a törvényalkotás folyamatába. Az ombuds-
man úgy értékelte: az állami intézmények 
közti lojális együttműködés alkotmányos 
elve nem eredményezheti a parlament és 
kormány közötti viszony visszájára fordí-
tását, vagyis azt, hogy a kormány gyako-
roljon kontrollt a parlament felett.

Hasonló érvekre alapozva tiltakozott jú-
liusban Klaus Johannis jobboldali államfő 
és a jobbközép ellenzék is az ellen, hogy 
a szociáldemokrata kormány a parlamen-
tet megkerülve, a rendkívüli helyzetekre 
kitalált – a parlament által utólag megvi-
tatandó – sürgősségi rendelettel emelte 
törvényerőre a 17 korábbi jogszabály ren-
delkezéseit összehangoló, a központi és 

helyi közigazgatás működését egységes 
keretbe foglaló közigazgatási kódexet. 
Az elnök és az ellenzék szerint a törvény-
könyv a „helyi kiskirályok kedvéért” szü-
letett, arra utalva, hogy a jogszabály egye-
bek mellett speciális nyugdíjakat irányoz 
elő az önkormányzati elöljárók számára.

A jogszabály új változatát korábban az 
RMDSZ is bírálta arra hivatkozva, hogy 
csorbítja a kisebbségi jogokat, és vissza-
lépést jelent a korábban hatályos anya-
nyelvhasználati rendelkezésekhez képest. 
A közigazgatási kódexet eredetileg a szoci-
álliberális kormánytöbbség és az RMDSZ 
szavazataival a parlament tavaly júliusi 
rendkívüli ülésszakán fogadta el a buka-
resti képviselőház. A jogszabály ellen az 
államfő, illetve a jobbközép ellenzék emelt 
alkotmányossági óvást. Az alkotmánybí-
róság úgy értékelte: a kódex egésze alkot-

mányellenes, mert elfogadásakor sérült a 
kétkamarás parlament alkotmányos elve. 
A kormány időt akart nyerni azzal, hogy 
sürgősségi rendelettel léptette hatályba a 
törvénykönyv kiigazított változatát, mert 
egy újabb parlamenti eljárás – a várható 
államfői és ellenzéki óvások miatt – lega-
lább fél évbe telt volna.

Az ombudsman mostani lépése azért 
fontos, mert rajta kívül senki nem emel-
het alkotmányossági kifogást egy sür-
gősségi kormányrendelet ellen. A buka-
resti ellenzéki média a szociálliberális 
kormánykoalíció felbomlásának tulaj-
donítja a nép ügyvédjének megkésett 
fellépését, ugyanis a tisztségbe újonnan 
megválasztott Renate Weber korábban a 
kormányból most kilépett Liberálisok és 
Demokraták Szövetsége (ALDE) európai 
parlamenti képviselője volt.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT A NÉP ÜGYVÉDJE A VITATOTT TÖRVÉNYKÖNYV KAPCSÁN

Megtámadták a közigazgatási kódexet

 » KRÓNIKA

A mobiltelefonos feltöltőkártyákat (pre-
pay kártyák) ezentúl csak a vásárló 

személyazonossági igazolványának a fel-
mutatása nyomán lehet beszerezni – közölte 
Nelu Barbu kormányszóvivő a kabinet keddi 
ülése után, amelyen elfogadták a 112-es se-
gélyhívószámmal, valamint a bűnözés visz-
szaszorításával kapcsolatos szabályozások 
szigorításáról szóló rendeletet. Amint arról 
beszámoltunk, a kormány 1000 lejről 5000 
lejre növelte a 112-es egységes segélyhívó-
számra beérkező hamis riasztásokért kiszab-

ható bírság felső határát, míg az alsó határt 
500 lejről 1500 lejre. A szigorítások a caracali 
tragédia kapcsán kerültek napirendre. A bu-
karesti kabinet által jóváhagyott rendelet 
ugyanakkor megteremti a jogi keretet a ma-
gasabb szintű mobil helymeghatározó rend-
szer (angolul Advanced Mobile Localisation 
– AML) alkalmazásához, és ezzel a reakció-
idő lerövidítéséhez a segélykérések eseté-
ben. A jogszabályt Raed Arafat államtitkár 
mutatta be néhány héttel ezelőtt.

Nelu Barbu szóvivő ismertetése szerint az 
elfogadott rendelet értelmében a mobiltele-
fonos feltöltőkártyákat csak a vásárló sze-

mélyazonossági igazolványának a felmuta-
tása nyomán lehet beszerezni. Ez az előírás 
2020. január elsején lép hatályba, 2020. 
szeptember elsejétől pedig a mobilszolgál-
tatóknak tilos lesz ilyen kártyákat eladniuk 
olyan személyeknek, akik nem igazolják 
magukat. „Azok a személyek, akik rendel-
keznek már pre-pay kártyával, vagy 2019. 
december 31-éig vásárolnak egyet, kötele-
sek lesznek 2020. szeptember elsejéig elkül-
deni a szolgáltatónak a személyi adataikat” 
– szögezte le Nelu Barbu. Hozzátette, hogy 
a személyes adatokat az európai általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak 
megfelelően kezelik. A kormányszóvivő 
szerint a  mobilszolgáltatók a hatóságokkal 
közösen tájékoztató kampányokat fognak 
szervezni ebben a témában.

Az intézkedés ugyanakkor „szemet szúrt” 
az ombudsmannak: Renate Weber szerint 
meg kell vizsgálni, hogy a feltöltőkártyák-
ra vonatkozó kormányrendelet – amely 
szerint pre-pay kártyákat csak személyi 
igazolvánnyal lehet vásárolni – tisztelet-
ben tartja-e az alkotmánybíróság döntését 
a személyi adatok tárolására vonatkozóan. 
Renate Weber tegnapi sajtóértekezletén 
emlékeztetett, a nép ügyvédje már koráb-
ban is foglalkozott a személyes adatok táro-
lásával, és az alkotmánybíróságnak is van 
vonatkozó határozata: ki és hol tárolhatja, 
használhatja az adatokat, és milyen hosszú 
ideig. Azóta ugyan megjelent az Európai 
Unió új adatvédelmi rendelete, „de az sem 
szabályoz minden részletkérdést”.

Feltöltőkártyát csak személyivel lehet vásárolni
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Renate Weber ombudsman szerint a kormány kontrollt akar gyakorolni a parlament fölött

Kizárólag a személyi adatok megadása esetében lehet ezentúl feltöltőkártyát vásárolni

Johannis elutasítja
a kormányátalakítást

K laus Johannis teljes egészében 
elutasítja a Viorica Dăncilă által 

előterjesztett kormányátalakítási javas-
latot, és felszólítja a miniszterelnököt, 
kezdeményezzen bizalmi szavazást a 
parlamentben. Az államfő ezt tegnap 
délután jelentette be a Cotroceni-palotá-
ban tett sajtónyilatkozatában, amelyen 
a hét elején kirobbant kormányválságra 
reagált. A jobbközép elnök szerint a 
román Szociáldemokrata Párt (PSD) és 
a Liberálisok és Demokraták (ALDE) 
alkotta koalíció felbomlása az elmúlt 
két és fél éves „zűrzavaros, inkompetens 
és korrupt” kormányzásának eredmé-
nye. Johannis „mélységesen károsnak” 
nevezte a kisebbségben maradt PSD-kor-
mányt, amelyet szerinte egy, a korábbi 
választáson született parlamenti konfi gu-
ráció tart fenn, ám amely nem megfelelő 
Románia számára, ezért nem maradhat 
hivatalában. 

Klaus Johannis leszögezte, hogy nem 
adja a nevet a Dăncilă-kabinet döntései-
hez, a PSD-kormány egyetlen határozatát 
sem fogja jóváhagyni. „Teljes egészében 
elutasítom a miniszterelnök által kezde-
ményezett kormányátalakítást, a javasolt 
minisztercserék elfogadhatatlanok” – 
jelentette ki az államfő, külön kitérve 
többek között az igazságügy-miniszteri 
tisztségre javasolt Dana Gârbovanra, aki 
szerinte korábban támogatta a balliberális 
kormányzatnak az igazságszolgáltatás 
függetlenségének megnyirbálását célzó 
intézkedéseit.

Johannis szerint Romániának hiteles és 
átfogó változásra van szüksége, olyan új 
kormányra, amely a románok érdekében 
tevékenykedik, ezért továbbra is ellenáll a 
PSD kísérletének, hogy kisiklassa a helyes 
útról az országot. Az államfő szerint a Vi-
orica Dăncilă vezette kabinetnek az ALDE 
kilépése, a kormány szerkezetének meg-
változása nyomán új megerősítésre van 
szüksége, ezért felszólította a miniszter-
elnököt, hogy kérjen bizalmi szavazást a 
parlamentben. Hozzátette: ha a kormány 
többséget szerez a törvényhozásban, ak-
kor a helyén marad, ha viszont megbukik, 
akkor szerinte léteznek megoldások arra 
vonatkozóan, hogy Románia ne kerüljön 
mély válságba. „Biztosítok mindenkit 
afelől, hogy a belpolitikai fejlemények-
től függetlenül Románia stabil ország, 
konszolidált demokrácia marad” – kö-
zölte Klaus Johannis, aki – a helyzethez 
kevésbé illő módon – azzal zárta szavait, 
hogy felkérte a választópolgárokat: a no-
vemberi államfőválasztáson támogassák 
őt a voksukkal. (R. Sz.)

Közkegyelem: nemet
mondott a parlament

Döntéshozó kamaraként elutasította 
tegnap a bukaresti képviselőház plé-

numa a közkegyelemre vonatkozó törvény 
tervezetét. Az elutasítást 177-en támogat-
ták, két képviselő tartózkodott, egy ellene 
szavazott. A szavazás előtt Ana Birchall 
igazságügy-miniszter bejelentette, hogy a 
kormány támogatja a jogszabály leszava-
zását. A tervezetet, amely kegyelemben 
részesítette volna az öt évnél rövidebb 
időre elítélt személyeket, 2017-ben kez-
deményezte a Sorin Grindeanu vezette 
kabinet, és a felsőház még abban az 
esztendőben elfogadta. A Szociáldemok-
rata Párt (PSD) a múlt héten jelentette be, 
hogy úgy döntött, a parlament rendkívüli 
ülésszaka alatt elutasítja az amnesztiára 
és közkegyelemre vonatkozó jogszabály-
tervezetet. (Krónika)




