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A KORMÁNYBÓL KILÉPETT PÁRT HÁROM POLITIKUSÁT JELÖLTE MINISZTERNEK A KORMÁNYFŐ

Elárulták emberei Tăriceanut
A szenátus élére megválasztott Teodor Meleşcanu után három további
ALDE-s politikus döntött a kormány
támogatása mellett, így Viorica
Dăncilă miniszterelnök őket jelöli a
kormányból kilépett párt által hátrahagyott minisztériumok élére.
» BALOGH LEVENTE

A

kormányból kilépett Liberálisok
és Demokraták Szövetsége (ALDE)
újabb politikusainak „átcsábításával” kerülne ki szorult helyzetéből a
kormányzásban kisebbségbe került Szociáldemokrata Párt (PSD): Viorica Dăncilă miniszterelnök, a PSD elnöke tegnap
jelentette be, hogy három további ALDE-s
politikust sikerült megnyernie a kormány
támogatására, így őket jelöli a vezető
nélkül maradt tárcák élére. Így a környezetvédelmi minisztérium élére az onnan
nemrég távozott Graţiela Gavrilescut, az
energetikai minisztériuméra Ion Cupát,
a parlamenti kapcsolatokért felelősére
pedig Alexandru Băișanut jelöli. „Ezek
az ALDE-tagok megértették, hogy az or-

szágnak stabilitásra van szüksége, és úgy
döntöttek: tiszteletben tartják az emberek
2016-os szavazatát és a kormányprogramot” – fogalmazott Dăncilă. Emellett az
ügyvivő miniszterek által irányított tárcák
élére is új minisztereket jelölt. A belügyi
tárcát Dan Chirilă, az oktatásit Camelia
Gavrilă vezetheti, míg miniszterelnök-helyettessé Dan Matei-t nevezné ki. Ennek
nyomán a PSD úgy tekinti, hogy az ALDE
ki sem lépett a kormányból, hiszen mindhárom, a pártot illető tisztségre az ALDE
politikusait jelölnék.
Mint ismeretes, Klaus Johannis államfő
nem volt hajlandó a felszabadult tárcák
élére PSD-s ügyvivő minisztereket kinevezni, mivel álláspontja szerint az ALDE kilépésével megváltozott a kormány összetétele, ilyen esetekben pedig az új kormánynak
a parlamentben kell bizalmi szavazást kérnie. A törvényhozásban ugyanakkor a PSD
kisebbségbe került.
Eközben Viorica Dăncilă kedd este gratulált az ugyancsak ALDE-s Teodor Meleşcanunak a szenátus elnöki tisztségbe
való megválasztásáért, hangsúlyozva,
a felsőházban adott voks azt bizonyítja,
hogy a PSD-nek továbbra is többsége van

a parlamentben. Călin Popescu-Tăriceanu
ALDE-elnök bejelentette, hogy pártja megtámadja a választás eredményét az alkotmánybíróságon. Arra hivatkozott, hogy a
házszabály szerint a frakciók állíthatnak
jelölteket a házelnöki tisztségre, és ugyanannak a frakciónak nem lehet két jelöltje.
Márpedig a választás első fordulójában az
ALDE jelöltje Ion Popa szenátor volt, aki 13
szavazatot kapott. Tăriceanu tegnap közölte, hogy Meleşcanut kizárták az ALDE-ból,
amelynek frakciója így megszűnik, és vegyes frakciót alakít a Pro Romániával.
Megválasztása utáni első beszédében
Teodor Meleșcanu kijelentette: az elmúlt három évtizedben a román politikai
spektrum valamennyi pártjával együttműködött már, és ezt az együttműködési
tapasztalatát szeretné házelnökként hasznosítani az ország érdekében. Azt is hozzátette: az ALDE parlamenti csoportjának a
tagja marad.
A bukaresti szenátus tegnapi ülése
egyébként botrányba fulladt, és fel kellett
függeszteni, mert az ALDE és a PNL azt követelte, hogy Meleșcanu megválasztása, illetve az erőviszonyok módosulása nyomán
tárgyalják újra a házbizottság összetételét.

Romániának nem lesz ideiglenes EU-biztosa
» B. L.

V

isszavonta Viorica Dăncilă miniszterelnök Ioan Mircea Paşcu volt szociáldemokrata párti (PSD) európai parlamenti
képviselő, korábbi védelmi miniszter ideiglenes uniós biztosi jelölését. A lépésre
azt követően került sor, hogy kiderült:
kinevezése a tisztségbe, amelyet csupán
az új Európai Bizottság november elsejei hivatalba lépéséig töltene be, jelentős
anyagi terheket róna az EU büdzséjére,
ezért Bukarestet fi gyelmeztették, hogy ne
jelölje Paşcut. A hírt tegnap maga Paşcu
jelentette be közösségi oldalán. Mint írta,
Luminiţa Odobescu, Románia EU-hoz akk-

reditált nagykövete tudatta vele, hogy a
kormányfő úgy döntött: nem jelölik a biztosi tisztségbe, ő pedig ennek nyomán alkalmazkodik a körülményekhez.
Az ügy előzménye, hogy Monika Hohlmeier, az EP költségvetési ellenőrzési bizottságának elnöke még pénteken figyelmeztette az uniós törvényhozás elnökét,
David Sossolit, hogy két ideiglenes uniós
biztos kinevezése néhány hétre nem indokolt anyagi szempontból.
Az új biztosok kinevezése azért merült fel,
mert Corina Crețu román és Andrus Ansip
észt EU-biztost EP-képviselővé választották májusban, így tisztségük felszabadult.
Hohlmeier szerint a két új biztos kinevezése

néhány hétre fejenként egymillió euróba kerülne. Észtország már hétfőn délután jelezte:
nem jelöl új biztost Ansip helyére.
Sajtóértesülések szerint az európai szocialisták kedden délután jelezték román
tagpártjuknak: jól tenné, ha visszaléptetné
Paşcut. Az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Manfred Weber is figyelmeztette
a román kormányt: az ideiglenes biztos néhány hétre történő kinevezése szükségtele
pénzszórás lenne. Paşcut éppen tegnap hallgatták volna meg az EP frakcióvezetői. Mint
megírtuk, a november elsején hivatalba lépő
új EB-be Rovana Plumbot jelölte Ursula von
der Leyen megválasztott EB-elnök, és a közlekedési ügyeket bízná rá.
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» RÖVIDEN
Izrael gázai „terroristák”
támaszpontjait bombázta
Az izraeli légierő terroristák katonai
létesítményeit bombázta a palesztinok lakta Gázai övezetben tegnapra
virradóra, válaszul arra, hogy onnan
rakétákat lőttek ki izraeli városokra –
jelentette a Jediót Ahronót című újság
honlapja, a Ynet a hadsereg közlésére
hivatkozva. Az izraeli harci gépek tizenöt célpontot támadtak az övezetben
néhány órával azután, hogy onnan két
rakétát lőttek ki a zóna északi szomszédságában lévő Askelónra és Asdódra. A gázai lövedékeket a Vaskupola
nevű rakétavédelmi rendszer elfogta.
A Gázai övezet északi és középső részén
található célpontok között fegyverkészítő
üzem, a Hamász egyik tengeri támaszpontja, valamint támadásokhoz használt
alagút is volt a hadsereg szóvivőjének
beszámolója szerint.
Lemondatták John Bolton amerikai
nemzetbiztonsági tanácsadót
Donald Trump amerikai elnök kérésére kedden lemondott John Bolton, az
elnök nemzetbiztonsági tanácsadója – jelentette a Fox televízió és több
más amerikai médium, miután Donald
Trump amerikai elnök egyik Twitter-bejegyzésében is közölte a lépést. „Előző
éjjel tájékoztattam John Boltont, hogy
többé nincs szükség a szolgálataira a Fehér Házban. Nagyon nem értettem egyet
vele néhány javaslatát illetően, mint
ahogyan így voltak ezzel mások is a kormányzatban. Ezért felkértem Johnt hogy
mondjon le” – írta mikroblogjában az
amerikai elnök kedden délelőtt. Trump
egyúttal köszönetet mondott Bolton
eddigi munkájáért, és bejelentette, hogy
a jövő héten megnevezi az új nemzetbiztonsági tanácsadót. Az elnök mikroblogbejegyzése után Bolton is közzétett
egy Twitter-bejegyzést, amelyben szó
szerint azt írta: „Tegnap éjjel felajánlottam a lemondásomat az elnöknek, mire
Trump elnök azt mondta, térjünk vissza
rá holnap.” A bejelentésre azt követően
került sor, hogy amerikai sajtóhírek
szerint Bolton kifejezetten ellenezte az
Egyesült Államok és az afganisztáni tálibok között tervezett béketárgyalásokat
Camp Davidben.

Dragnea amerikai látogatása miatt faggatta a DNA George Maiort
» B. L.

L

iviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) és a képviselőház
korábbi elnökének 2017-es washingtoni
látogatása miatt idézte be George Maiort,
Romániai washingtoni nagykövetét az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA),
amely kedden délután mintegy négy órán
keresztül hallgatta ki a diplomatát. Ezt
maga Maior erősítette meg kedden este,
amikor elhagyta a DNA székházát. Maior
– aki korábban a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) irányította – elmondta: semmi
köze sem volt a látogatáshoz, a kihallgatás során pedig „nagyon kellemes beszélgetést” folytatott az ügyészekkel. Az idén
májusban hivatali visszaélésre való felbujtás miatt jogerősen három és fél év szabadságvesztésre ítélt Dragnea Sorin Grindeanu
akkori miniszterelnök társaságában még
2017-ben járt az amerikai fővárosban, Donald Trump elnök beiktatási ünnepségén
vettek részt. Az Egyesült Államokban azonban nyomozás indult az ügyben, fölmerült
ugyanis a gyanú, hogy a beiktatási bizottság alelnöke, a Republikánus Párt egyik

Nem kímélték. George Maior szerint „kellemes beszélgetés” zajlott az ügyészekkel

legfőbb pénzügyi támogatója, Elliott Broidy
amerikai üzletember saját anyagi gyarapodására használta ki azt, hogy külföldi – angolai és romániai – vezetőket juttatott be a
beiktatási ceremóniára.

A hatóságok Brody Circinus nevű globális
biztonsági ügyekkel foglalkozó cégét gyanúsítják az ügyletek lebonyolításával. A cég
2016-ban Angolában kötött együttműködési szerződést, de a cég szerint ennek semmi

köze sem volt Trump beiktatási ceremóniájához. Azt is tagadták, hogy a Circinus bármilyen romániai ügynökséggel, közvetítővel vagy kormányzati szervvel szerződéses
viszonyban állt volna, vagy pénzforgalom
zajlott volna köztük. Amerikai sajtóinformációk szerint ugyanakkor az angolai kormány hatmillió dollárt fi zetett a cégnek a
szolgáltatásaiért.
Liviu Dragnea még 2018 decemberében,
a PSD országos végrehajtó testületének ülésén beszélt arról, hogy a DNA vizsgálatot
folytat az amerikai útja ügyében. Dragnea
2017. januári washingtoni látogatását követően az amerikai sajtó azzal vádolta meg
Broidyt, hogy a Trumpra gyakorolt befolyását arra használta, hogy egy 200 millió
dolláros romániai szerződést csípjen meg a
Circinus számára, amely februárban alá is
írta a szerződést a Romarmmal.
A Circinus aztán 2018 júniusában visszalépett a román hadsereg irányító rendszereinek korszerűsítésére kiírt pályázattól, és
levelet írt Mihai Fifor védelmi miniszternek,
amelyben figyelmeztetett: a román hadsereg
által használt BC2A rendszer hibás, és veszélybe sodorja a katonák életét.

