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Biztosan Alexandra csontjait
találták meg
Bizonyos, hogy a caracali rémnek is ne-
vezett Gheorghe Dincă házának udvará-
ban, egy fémhordóban talált csontok a 15 
éves Alexandra Măceşanuhoz tartoznak 
– közölte tegnap a Szervezettbűnözés- és 
Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) az 
igazságügyi orvostani intézet eredménye-
ire hivatkozva. Ezek alapján a csontok 
99,93 százalékos bizonyossággal a tizen-
éves lánytól származnak. Mint ismeretes, 
Alexandra még július 24-én tűnt el, 25-én 
pedig sikerült felhívnia a 112-es segélyhí-
vó számot, és közölte: elrabolták és meg-
erőszakolták. Mire azonban a rendőrség 
megtalálta, elrablója – aki korábban egy 
18 éves lányt is megölt – végzett vele.

Pence: Moszkva meg akarja osztani
a szövetségeseket
Az amerikai alelnök szerint Oroszország 
meg akarja osztani a nyugati szövetsége-
seket az energiaügyi politikájával. Mike 
Pence tegnap Varsóban Andrzej Duda 
lengyel elnökkel tartott közös sajtóérte-
kezletén bírálta emiatt Oroszországot. 
Pence elmondta: Donald Trump amerikai 
elnök és ő maga is hálás azért, hogy 
Lengyelország „bátran szembeszegül” a 
balti-tengeri Északi Áramlat 2 gázvezeték 
építésével. „Moszkva (...) meg akarja 
osztani szövetségünket, felhasználva 
ehhez olaj- és gáztartalékait” – jelentette 
ki. Kérdésre válaszolva kifejtette: Német-
ország „beleegyezik az Oroszországtól 
való energetikai függőségbe”, nyitott 
az Északi Áramlat mindkét vonalának 
projektjeire.

Azonosította a texasi lövöldözés
elkövetőjét a rendőrség 
Azonosították a texasi lövöldözés elkö-
vetőjét, aki hét embert ölt meg, és 22-őt 
megsebesített a nyugat-texasi Midland 
és a szomszédos Odessa város közötti 
ámokfutása során – jelentette be vasár-
napi sajtóértekezletén az odessai rendőr-
ség. A tettes a 36 éves Seth Ator volt, aki 
Odessától mintegy húsz kilométernyire 
élt. Gépkocsiját a midlandi rendőrség 
állította meg szombaton egy közlekedési 
jelzőlámpánál, mire a férfi  rájuk lőtt, és 
az autóval elmenekült. Az országúton ha-
ladva vaktában lövöldözött, majd kiszállt 
és elrabolt egy postai teherautót, azzal 
ért be Odessa városába, ahol egy mozi 
parkolójában a rendőrök lelőtték, miután 
tűzharcba keveredett velük. Michael 
Gerke, az odessai rendőrség vezetője 
elmondta: bebizonyosodott, hogy az el-
követő egyedül cselekedett. Tettének oka 
egyelőre ismeretlen, s vizsgálják, hogyan 
jutott az általa használt AR-Style típusú 
félautomata gépkarabélyhoz.

Előretört az AfD Brandenburgban
és Szászországban
 Elveszítette többségét az eddig kor-
mányzó koalíció, a bevándorlásellenes 
ellenzéki Alternatíva Németországnak 
(AfD) pedig előretört a németországi 
Brandenburgban és Szászországban 
tartott tartományi törvényhozási (Land-
tag-) választás tegnap közölt hivatalos 
előzetes végeredménye szerint. Bran-
denburgban a Német Szociáldemokrata 
Párt (SPD) és az egykori keletnémet 
állampárt utódszervezetéből kialakult 
Die Linke (Baloldal) koalíciójának nincs 
többsége a potsdami Landtagban, de a 
következő öt évben is hatalmon marad-
hatnak, ha bevonják a kormányzásba a 
Zöldeket. Szászországban a CDU és az 
SPD koalíciója veszítette el a többséget, 
szintén hatalmon maradhatnak, ha har-
madik partnerként bevonják a Zöldeket.

Bejelentette tegnap lemondását a 
szenátus elnöki tisztségéből Călin 
Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségének (ALDE) 
elnöke, miután pártja kilépett a 
kormányból.
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L emondott tegnap a szenátus elnöki 
tisztségéről Călin Popescu-Tăricea-
nu, a kormánykoalícióból múlt hé-

ten kilépett Liberálisok és Demokraták 
Szövetségének (ALDE) elnöke. Tăriceanu 
korábbi ígéretéhez híven az őszi parla-
menti ülésszak első munkanapján jelen-
tette be lemondását a házbizottságban, 
majd a felsőház délutáni plenáris ülé-
sén hivatalosan is közölte, hogy távozik 
a tisztségből. Előfordulhat ugyanakkor, 
hogy mégis ALDE-s lesz a következő 
szenátusi elnök: a kormányban egyedül 
maradt Szociáldemokrata Párt (PSD) 
meglepő lépéssel Teodor Meleșcanu volt 
külügyminisztert nevezte meg jelöltje-
ként a tisztségre.

Viorica Dăncilă miniszterelnök, az 
immár egyedül kormányzó PSD elnöke 
ugyanakkor a nemzeti kisebbségek frak-
ciójának tagjaival is egyeztetett a kor-
mánynak nyújtott támogatásról. 

A PSD – minden bizonnyal az ALDE 
megosztására, illetve Tăriceanu sarokba 
szorítására játszva – úgy döntött, hogy 
Teodor Meleșcanu volt ALDE-s külügy-
minisztert támogatja a szenátus elnöki 
tisztségének elnyerésében. Meleșcanu 
közölte: hajlandó elvállalni a tisztséget. 
Elmondta: azért vállalta a jelöltséget, 

mert stabilitásra van szükség, és segíteni 
akarja a pártját, de azért azt is elismerte, 
hogy nem minden párttársa támogatja a 
döntését. Viorica Dăncilă elmondta: tár-
gyalt Meleșcanuval, aki azért hajlandó 
elvállalni a tisztséget, mert nem ért egyet 
azzal, hogy az ALDE a Victor Ponta volt 
szociáldemokrata kormányfő vezette Pro 
Romániával lépjen szövetségre. A kor-
mányfő azzal indokolta a PSD döntését, 
hogy a koalíciós alku alapján a szenátus 
elnöki tisztsége az ALDE-nak jár, a szoci-
áldemokraták pedig be akarták bizonyí-
tani, hogy „a végletekig korrektek”. 

Mint ismeretes, Meleșcanunak az áp-
rilisi európai parlamenti választás kül-
földi szavazókörökben való lebonyolí-
tásának botrányos megszervezése miatt 
kellett lemondania a külügyminiszteri 
tisztségből. 

Tăriceanu meglepetten és irritáltan re-
agált a PSD húzására, mondván: ahhoz, 
hogy az ALDE egyik politikusát jelöljék 
a felsőház élére, előbb az ALDE elnöksé-

gével kellett volna egyeztetniük. Hozzá-
tette, előző este beszélt Meleșcanuval, de 
az nem említette, hogy a szenátus elnöki 
tisztségére pályázna.

Az ALDE kormányból való kilépése 
egyébként további konfl iktusokat okoz 
a párton belül. Daniel Zamfi r, az ALDE 
szenátusi frakcióvezetője tegnap közös-
ségi oldalán bírálta Tăriceanut a dön-
tés miatt. Mint fogalmazott, nem képes 
felfogni a döntés indokát, mint ahogy 
azt sem, hogy miért szükséges a Victor 
Ponta volt szociáldemokrata miniszter-
elnök alapította Pro Romániával meg-
kötött „sokkoló” szövetség. Álláspontja 
szerint az ALDE-nek az autentikus libe-
rális párt szerepében kellene politizál-
nia, ahelyett, hogy hagyja, hogy Ponta 
„lenyelje”. 

Méltatta Tăriceanut, amiért visszalé-
pett az államfői tisztségért zajló küzde-
lemből, és azt sem bírálta, hogy Mircea 
Diaconu színészt támogatják, ugyanak-
kor azt már ostorozta, hogy ezt Pontával 
szövetségben teszik.

Bejegyzésében arra is következtetni 
engedett, hogy a kormány támogatása 
fejében Viorica Dăncilă miniszterelnök 
felajánlotta számára a szenátus elnöki 
tisztségét, amit ő nem fogad el, és az AL-
DE-ból sem kíván kilépni, ugyanakkor 
nem érti, miért jobb Ponta szövetsége a 
szociáldemokratákénál. 

Az ellenzék részéről a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) Alina Gorghiu korábbi 
pártelnököt szeretné Tăriceanu megü-
resedett székébe ültetni. Gorghiu mögé 
e többi ellenzéki párt is felsorakozna, 
ugyanakkor a PSD továbbra is többség-
gel rendelkezik a szenátusban: 69 szená-
tora van az ellenzék 67 szenátorával 
szemben.

LEMONDOTT A SZENÁTUS ÉLÉRŐL A KOALÍCIÓBÓL KILÉPETT ALDE ELNÖKE

Meleșcanu lehet Tăriceanu utóda
Dăncilă–Johannis-egyeztetés a miniszterjelöltekről

Hamarosan választ ad Klaus Johannis államfő a három lemondott ALDE-s mi-
niszter utódjául ideiglenesen javasolt jelöltekkel kapcsolatosan – ez derült ki 
a Johannis és Viorica Dăncilă miniszterelnök közötti tegnapi telefonos egyezte-
tésből. A beszélgetést a kormányfő kezdeményezte azzal a céllal, hogy választ 
kapjon az államfőtől: mikor szándékszik reagálni a jelölésekre. A kormányfő 
szerint az államfő nem mondta azt, hogy elfogadja, de azt sem, hogy elutasítja 
a jelölteket, csak annyit, hogy rövid időn belül válaszol. Hozzátette: a kormány 
munkája nem állt le, a kabinet működik. Dăncilă az energetikai tárca élére 
Nicolae Bădălăut, a környezetvédelmiére Ioan Deneşt, a parlamenti kapcsolat-
tartásért felelős miniszteri tisztségbe pedig Ştefan Radu Opreát javasolta. Azt 
is közölte, hogy amennyiben az államfő visszautasítja a jelöltek kinevezését, 
alkotmánybírósághoz fordul.

Hátba szúrva? Meleșcanu Tăriceanu tudta nélkül vállalta el a tisztséget
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E lőre hozott választásokat szeretne ki-
kényszeríteni a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség, valamint a Szabadság, Egység és 
Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) alkotta tan-
dem. Erről tegnap beszélt a két párelnök.

Dan Barna, az USR elnöke és a két párt 
közös államfőjelöltje közölte: politikai 
megállapodást szeretnének a parlamenti 
pártok, valamint Klaus Johannis államfő 
részvételével az előre hozott parlamenti 
megmérettetés kiírásáról. „A megoldás az 
előre hozott választások mihamarabbi ki-
írása” – szögezte le Barna, arra hivatkozva, 
hogy támogatóik szerint nem lehet tovább 
menni olyan parlamenti képviselőkkel és 
szenátorokkal, akik korábban Liviu Drag-

neát, a kormányzó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) jogerős börtönbüntetésre ítélt volt 
elnökét támogatták.

„Romániának átmeneti kormányra van 
szüksége, miután a 2016-os választáson a 
PSD által kapott mandátum már nem érvé-
nyes” – jelentette ki Barna a parlamentben 
tartott sajtótájékoztatón.

Dacian Cioloş, a PLUS elnöke, közös mi-
niszterelnök-jelölt szerint a két párt alkotta 
szövetség bármikor készen áll a kormány-
zásra, és leszögezte: a PSD-kormánynak már 
nincs meg a többsége a parlamentben, ami 
minden normális országban azt vonná maga 
után, hogy lemond a kormányzásról. Jelezte: 
amennyiben a kormány mégsem mond le, 
akkor ott a bizalmatlansági indítvány, amely-
lyel megbuktatható. 

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnöke tegnap eközben bejelentet-
te: az összes parlamenti párttal egyeztetni 
kívánnak az általuk benyújtott bizalmat-
lansági indítványról – kivéve a kormány-
zó PSD-t –, ennek érdekében kidolgozták 
a menetrendet a tárgyalásokra, amelyek 
a következő két hétben zajlanak. Közölte: 
az indítványt akkor terjesztik be, amikor 
úgy értékelik, hogy a legnagyobb esély 
mutatkozik az elfogadására. Eközben Vi-
orica Dăncilă miniszterelnök a PSD képvi-
selőházi frakciójával folytatott egyeztetést 
követően közölte: fi gyelmeztette pártja 
honatyáit, hogy egységesen kell fellépni-
ük a bizalmi szavazáson, és amennyiben 
veszítenek, bajba kerülnek a következő 
választáson.

USR–PLUS: előre hozott választás kell
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