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Miniszter: csak konzultatív
az alkotmány egyik cikkelye
Ştefan Oprea üzleti környezetért felelős 
miniszter úgy véli, „konzultatív jellegű” 
az alkotmánynak az a cikkelye, amely 
szerint a kormánynak újabb bizalmi 
szavazást kell kérnie a parlamentben, 
ha változik a kabinet politikai összeté-
tele. A tárcavezetőtől egy Bukarestben 
zajló nemzetközi üzleti fórumra való 
érkezésekor kérdezték meg az újságírók, 
miért nem kér a kormány újabb bizalmi 
szavazást a parlamenttől a jelenlegi patt-
helyzet megszüntetése érdekében. „Az 
alkotmányban az áll, hogy egy kormány-
nak akkor kell távoznia, ha átmegy a 
parlamenten a bizalmatlansági indít-
vány, vagy lemond a miniszterelnök. Más 
okról én nem olvastam az alkotmányban. 
Nyilván ott van még a 85-ös cikkely, 
amelyik azt mondja, hogy ha valamilyen 
politikai változás történik, a parlament 
elé kell állni, de ez csak konzultatív 
jellegű. Legalábbis nekem ez a vélemé-
nyem, mert ugye a törvénynek van betűje 
is, és szelleme is. (...) Én így értelmezem, 
de nem vagyok jogász” – fogalmazott.

Orbán: ha nincsenek családok, akkor
egy nemzeti közösség el tud tűnni
Ha nincsenek családok és gyermekek, 
akkor egy nemzeti közösség eltűnhet, ha 
pedig egy nemzet eltűnik, „valami pótol-
hatatlan tűnik el a világból” – mondta 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
csütörtökön a III. Budapesti Demográfi ai 
Csúcson, a Várkert Bazárban, ahol állam-
célnak, kormányzati feladatnak nevezte 
az erőteljes demográfi ai politika folytatá-
sát. A kormányfő kijelentette, a demo-
gráfi a kérdésében a migrációs megoldást 
távol kell tartani, nem lehet hozzájárulni 
egy „lakosságcseréhez”, ahogyan azt az 
„esztelen” zöld érvelést is el kell utasí-
tani, amely szerint a Föld akkor járna 
jobban, ha kevesebb gyermek születne. 
A teremtés rendje szerint az ökosziszté-
mának az ember nem ellenfele, hanem 
része, ezért nem szembefordítani kell a 
kettőt egymással, hanem értelmesen kell 
kijelölni az egyre növekvő számú emberi-
ség helyét az ökoszisztémában – közölte.

Timmermans: a jogállamiság
fokozott ellenőrzésére van szükség
A jogállamiság fokozott ellenőrzésére 
van szükség azokban az országokban, 
amelyekben e téren erőteljesebb hiányos-
ságok mutatkoznak – jelentette ki Frans 
Timmermans, az Európai Bizottság (EB) 
első alelnöke Brüsszelben csütörtökön. 
Timmermans az Európai Parlament (EP) 
belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi 
szakbizottsága jogállamiságról szóló 
vitáján elmondta: az EB a jövőben éves 
jelentést kíván kiadni a jogállamiságot 
fenyegető tagállamokban jelentkező koc-
kázatokról annak érdekében, hogy meg 
lehessen erősíteni az Unió jogi eszközeit.

Putyin: Moszkva nem telepít elsőként
az INF-szerződésben betiltott rakétákat
Oroszország fog gyártani, de nem telepít 
majd elsőként olyan rakétákat, amelye-
ket az Egyesült Államok által felmon-
dott, a szárazföldi telepítésű közepes és 
rövidebb hatótávolságú rakéták felszá-
molásáról szóló INF-szerződés betiltott 
– jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz 
elnök a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági 
Fórum csütörtöki plenáris ülésén. Pu-
tyin aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 
az Egyesült Államok az észak-koreai 
fenyegetésre hivatkozva olyan rakétákat 
telepíthet majd Japánba és Dél-Koreába, 
amelyek képesek elérni Oroszország 
jelentős területeit.

Néhány napon belül a második 
román állampolgár halt meg az 
iszlamista tálibok által elkövetett 
merényletben Kabulban. Az afgán 
fővárosban robbanószerrel meg-
rakott autót robbantottak fel a 
NATO-misszió közelében.
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H árom napon belül a második ro-
mán állampolgár vesztette életét 
merényletben Kabulban: csütörtö-

kön öngyilkos merénylő robbantotta fel 
magát az afgán főváros központjában, az 
afganisztáni NATO-misszió főhadiszállá-

sa közelében. A nagy erejű detonációban 
legalább tízen meghaltak, köztük egy 
román katona is. A sebesültek száma el-
éri a 42-t. Gabriel Leş védelmi miniszter 
elmondta: a román katona éppen járőr-
szolgálatban volt, amikor a detonáció 
bekövetkezett. A védelmi tárca közölte: 
az áldozat neve Ciprian-Ştefan Polschi, 
és tizedesként szolgált. A 38 éves, nős, 
kétgyermekes katona 2004 óta tevékeny-
kedett a hadsereg kötelékében, és a har-
madik afganisztáni bevetésén vett részt. 
A tárcavezető post mortem alhadnaggyá 
léptette elő, és felterjesztette a Románia 
Csillaga érdemrend lovagi fokozatára. 
A robbanóanyaggal megrakott gépkocsi 
egy ellenőrzőpontnál robbant fel, azon 

övezett közelében, ahol a külföldi képvi-
seletek, köztük az Egyesült Államok nagy-
követsége és a NATO-misszió is található. 

A merénylet az afgán főváros Sas-Da-
rak negyedében történt, amely külföldi 
nagykövetségeknek és kormányzati épü-
leteknek ad otthont, és amelyet szigorúan 
őriznek a biztonsági erők. A merénylet el-
követőjeként a szélsőséges iszlamista táli-
bok jelentkeztek be. Zabihullah Mudzsa-
hid, a tálibok szóvivője közölte: a támadás 
célpontja az afgán hírszerzés székhelye 
volt, a robbanás pedig akkor következett 
be, amikor a helyszínen egy külföldi kato-
nai konvoj haladt el.

Viorica Dăncilă miniszterelnök részvétét 
fejezte ki az elhunyt katona családjának 
a tragédia nyomán, és leszögezte: a fáj-
dalmas esemény arra kötelezi Romániát, 
hogy tovább harcoljon a terrorizmus ellen. 
Johannis államfő is részvétét fejezte ki a 
gyászolóknak, és leszögezte: a román had-
erő afganisztáni és más hadszíntereken 
való jelenléte azt bizonyítja, hogy Romá-
nia továbbra is a biztonságot és a stabili-
tást szavatolja. 

Mint arról beszámoltunk, kedden a ro-
mán nagykövetség elleni támadásban a 
követség biztonsági szolgálatának egyik 
tagja vesztette életét. Akkor szintén rob-
banóanyaggal megrakott járművet rob-
bantottak az épület előtt, majd öt fegyve-
res hatolt be az ingatlanba, ahol a román 
külképviselet is működött. A többórás 
tűzpárbajban a nagykövetség biztonsági 
szolgálatának egyik tagja életét vesztette, 
a nagykövetség egy másik munkatársa 
megsebesült.

HÁROM NAPON BELÜL A MÁSODIK ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR ESETT A TÁLIBOK ÁLDOZATÁUL

Újabb román halott Kabulban

Nincs megállás. Egy román katona is életét vesztette a tálibok által elkövetett merényletben

 » BALOGH LEVENTE

Nem hajlandó elfogadni Klaus Johannis 
államfő a Viorica Dăncilă miniszter-

elnök által a kormányból kilépett Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 
miniszterei helyére javasolt ügyvivő tárca-
vezetőket. Ezt maga az elnök jelentette be 
csütörtök este. Johannis szerint a jelenlegi 
politikai válságot a kormányban egyedül 
maradt Szociáldemokrata Párt (PSD) okoz-
za felelőtlen magatartásával, ezért ő sem-
milyen formában nem hajlandó támogatni 
a politikai játszmákat, így visszautasítja 
az ügyvivő miniszterekre vonatkozó javas-
latokat. Johannis rámutatott: a kormány 
politikai összetétele a kilépés nyomán 
megváltozott, ezért az alkotmány értelmé-
ben a parlamentben kell bizalmi szavazást 
kérnie. Johannis szerint a kormány már 
május 26-a, az igazságügyi népszavazás 

óta elvesztette a legitimitását, és most a 
politikai legitimitása is megszűnt. Viorica 
Dăncilă kormányfő elébe ment a döntésnek, 
és még szerdán este beváltotta fenyegetését: 
bejelentette, hogy a kormány az alkotmány-
bírósághoz fordult az államfővel kialakult 
jogi konfl iktus miatt. 

Mint ismeretes, az energetikai, a környe-
zetvédelmi és a parlamenti kapcsolatokért 
felelős tárca azért maradt vezető nélkül, 
mert a kisebbik koalíciós párt Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) múlt hé-
ten kilépett a kormányból, így miniszterei 
lemondtak. Dăncilă hivatalban levő minisz-
tereket javasolt ügyvivőként: az energetikai 
tárca élére Nicolae Bădălăut, a környezet-
védelmiére Ioan Deneşt, a parlamenti kap-
csolattartásért felelős miniszteri tisztségbe 
pedig Ştefan Radu Opreát ajánlotta. A mi-
niszterelnök szerdán este kijelentette: az 
államfő áthágja az alkotmánybíróság dön-

téseit azáltal, hogy késlekedik az ügyvivő 
miniszterek kinevezésével.

Dăncilă szerint az alkotmánybírósági 
döntések lojális együttműködést írnak elő 
az állami intézmények között, ezt azonban 
Johannis fi gyelmen kívül hagyja akkor, 
amikor halogatja az ügyvivő miniszterek 
kinevezését. A miniszterelnök kifejtette, 
Románia az egyensúlyvesztés és bizonyta-
lanság állapotába került, és ezt a helyzetet 
az államfő „felelőtlen és önző” magatartá-
sa generálta. Dăncilă úgy fogalmazott: az 
államfő akadályozza a kormány munkáját.  
A kormányfő szerint egyébként nem csupán 
az elnök célja a kormány tevékenységének 
akadályozása, hanem a teljes ellenzéké is. 

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter 
csütörtökön arról beszélt: a kormány műkö-
désképtelenné vált, nem ülésezhet, és nem 
bocsáthat ki sürgősségi rendeleteket, mivel 
nem teljes.
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E lfogadta a londoni alsóház szerda este 
azt a törvénytervezetet, amely megtiltja 

a konzervatív párti kormánynak Nagy-Bri-
tannia rendezetlen, megállapodás nélküli 
kiléptetését az Európai Unióból. A 327–299 
arányban jóváhagyott tervezet a felső kama-
ra, a Lordok Háza elé került további vitára, 
amely jelezte: nem ellenzi. Boris Johnson 
miniszterelnök az alsóház döntése után elő-
re hozott választások kiírását kezdeményez-

te október 15-ére, ám ennek elfogadásához 
a szerda éjjeli szavazáson nem gyűlt össze 
a törvényben előírt kétharmados többség. 
A rendezetlen Brexit tilalmáról elfogadott 
törvény lényege az, hogyha október 19-ig 
a parlament nem járul hozzá egy új Bre-
xit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy 
a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűn-
jön meg, Johnsonnak kezdeményeznie kell 
az EU-nál az október 31-én esedékes kilépés 
elhalasztását három hónappal, vagyis 2020. 
január 31-ig. Boris Johnson az elmúlt napok-

ban azonban többször is határozottan leszö-
gezte, hogy semmilyen körülmények között 
nem hajlandó kezdeményezni az Európai 
Uniónál a kilépés elhalasztását.

Sokszor hangoztatott álláspontja az, 
hogy a brit EU-tagság mindenképpen meg-
szűnik október utolsó napján, akár sike-
rül újratárgyalni az előző miniszterelnök, 
Theresa May által az Európai Unióval tavaly 
novemberben elért, a londoni alsóház által 
azonban háromszor is elvetett megállapo-
dást, akár nem.

Nem fogadja el Johannis a miniszterjelölteket

Elfogadták a rendezetlen Brexitet tiltó törvényt
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