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Visszaküldték a Trianon-napról szóló 
kezdeményezést a szakbizottságba
A szenátus napirendjén szerepelt 
tegnap a kormányzó Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) törvénytervezete, amely 
Trianon napjává nyilvánítaná június 
4-ét, a Magyarországot megcsonkító 
békediktátum aláírásának napját. A ter-
vezet értelmében június 4-én Románia 
megünnepelné a trianoni szerződést. 
A kezdeményezés arra kötelezné az 
önkormányzatokat, hogy tűzzék ki a 
román nemzeti lobogót. „Trianon a 
romániai magyar közösség számára 
nem ünnep. A kisebbségi jogok bővíté-
sére és biztosítására van szükség, káros 
kezdeményezések helyett a kormány-
pártnak ezen kellene dolgoznia, hiszen 
a kisebbségek ügye mindig a többség 
felelőssége” – hívta fel a fi gyelmet Cseke 
Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetője. Leszögezte: a kezdeményezés 
káros a kisebbség-többség viszonyának 
szempontjából, ezért az RMDSZ az 
elutasítását kéri. A szociáldemokrata 
párt kérésére a tervezetet visszaküldték 
a felsőház közigazgatási szakbizottsá-
gába, hogy újból megvizsgálják azt. Az 
RMDSZ szenátora szerint ez az eljárás 
csak időhúzás, a kormánypárt célja az, 
hogy módosítások nélkül, hallgatólago-
san kerüljön át a tervezet a képviselő-
ház asztalára. „Mi azt szeretnénk, ha a 
kezdeményezésről vitázna a szenátus 
plénuma” – mondta el Cseke Attila. 

Lövöldözés volt a németországi
Halléban, ketten meghaltak
Lövöldözés volt szerdán a németorszá-
gi Halle városában, a helyi rendőrség 
első adatai szerint ketten meghaltak. 
A Szász-Anhalt tartományi város 
rendőrsége közölte, hogy a feltétele-
zett elkövetők autóval menekültek el a 
helyszínről. Szemtanúk szerint az egyik 
elkövető harctéri öltözetben volt, és gép-
karabélyt viselt. Kicsivel később elfogtak 
egy embert a támadással összefüggés-
ben. A Bild című lap a hírportálján azt 
írta, hogy a támadók egy zsinagógánál 
nyitottak tüzet, és kézigránátot hají-
tottak egy zsidó temetőre – ezeket az 
információkat a rendőrség nem erősí-
tette meg. A lövöldözők elmenekültek, 
de a rendőrség üldözőbe vette őket, és a 
várostól mintegy tíz kilométerre keletre, 
Wiedersdorf településnél tűzpárbaj tört 
ki közöttük. A Der Spiegel című hír-
magazin értesülése szerint a támadók 
legalább ketten voltak, és megpróbáltak 
bejutni a városi zsinagógába, ahol ép-
pen 70-80 hívő ünnepelte az engesztelés 
napját, azaz a jom-kippurt.

Megkezdődött a török katonai
off enzíva Szíria északi részén
Recep Tayyip Erdogan török elnök 
bejelentette tegnap, hogy megkezdődött 
a török hadsereg és szíriai szövetséges 
milíciája közös hadművelete Északke-
let-Szíriában a Népvédelmi Egységek 
(YPG) nevű kurd fegyveres csoport, 
valamint az Iszlám Állam terrorista szer-
vezet dzsihadistái ellen. A török államfő 
a Twitter közösségi portálon azt írta, 
hogy a beavatkozás a Béke Forrása (Baris 
Pinari) fedőnevet kapta. Ezzel párhuza-
mosan az NTV török hírtelevízió arról 
számolt be, hogy több nagyobb robbanás 
rázta meg a délkelet-törökországi Ceylan-
pinarral szemben, a határ szíriai oldalán 
fekvő Rász-el-Ain városát. Az NTV szerint 
a tüzérség és a légierő adott le lövéseket 
kurd célpontokra, ahonnan a helyszíni 
felvételek alapján füstfelhők láthatók. 
Szárazföldi csapatok egyelőre nem léptek 
Szíria területére az NTV szerint.

Ma eldől a Viorica Dăncilă vezette 
kormány sorsa: a parlament két háza 
délelőtt ül össze, hogy szavazzon az 
ellenzék által benyújtott bizalmat-
lansági indítványról.

 » BALOGH LEVENTE

S orsdöntő nap elé néz ma a Viorica 
Dăncilă vezette kisebbségi, szoci-
áldemokrata párti (PSD) kormány: 

tíz órakor ül össsze a parlament két háza, 
hogy megvitassa az ellenzéki pártok ál-
tal a kormány ellen benyújtott bizalmat-
lansági indítványt, majd szavazzon róla. 
Amennyiben az indítvány átmegy, a kor-
mány megbukik. A végső megmérettetés 
előtt mindkét tábor megpróbálja rendez-
ni a sorait. Miközben Ludovic Orban, a 
bizalmatlansági indítvány benyújtását 
kezdeményező nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnöke szerint megtörténhet, hogy 
az indítvány sikeréhez szükséges 233-nál 
jóval több, 247 is összegyűlhet – vagyis 
PSD-s honatyák is megszavazzák a kor-
mánybuktatást –, addig a kormányoldal 
igyekszik magabiztosnak tűnni. Mi több, 
a Newsweek szerkesztőségéhez eljutott 
hangfelvétel szerint a PSD elnöke, Vio-
rica Dăncilă kormányfő minden eszközt 
igyekszik bevetni, hogy elejét vegye a 
PSD-s képviselők és szenátorok átszava-
zásának. Ehhez egyrészt a büntetőügyek-
kel fenyeget, másrészt pénzt  ígér.

Rettegett büntetőügyek
A hangfelvétel tanúsága szerint Dăncilă azt 
mondta párttársainak: a kormánybuktatás 
tétje elsősorban nem az, hogy melyik párt 
adja a miniszterelnököt, hanem az, hogy 
ki nevezheti ki a főügyészeket, és hogy 
előkerülnek-e ismét a politikusok bünte-
tőügyei, illetve hogy tovább működhet-e 
a kormány oldal által tavaly létrehozott 
ügyészség, amely a bírák és ügyészek által 
elkövetett törvénytelenségeket vizsgálja, 
és amely az ellenzék szerint a bírákra és 
ügyészekre gyakorolt politikai nyomás esz-
köze. A kormányfő fi gyelmeztette a PSD-s 
honatyákat: reméli, nem akarják, hogy 
minden visszatérjen a korábbi állapotok-
hoz. Bár nem pontosította, hogy mire gon-
dol, a szövegkörnyezetből az hámozható 
ki, hogy a vezető PSD-s politikusok elleni 
büntetőügyek „fölmelegítésére” céloz.

Emlékeztetett: a párt országos végrehaj-
tó testülete úgy döntött, hogy a PSD nem is 
szavaz a mai bizalmi szavazáson, és alap-
talannak nevezte az ellenzéki politikusok 
állításait, miszerint több PSD-s politikus 
árulja majd el a kormányt. Ellenkezőleg: 

szerinte még azok is visszatérnek, akik 
korábban jelezték, hogy átállnak az ellen-
zékhez. Kijelentette: nem tart attól, hogy 
átmegy a bizalmatlansági indítvány, de 
ehhez a pártnak össze kell zárnia, és erőt 
kell felmutatnia. Emlékeztetett: amikor 
Emil Boc kormányát megbuktatták, párt-
ja, a Demokrata-Liberális Párt (PDL) szét-
esett. A fenyegetésen és a fi gyelmeztetésen 
túl ugyanakkor „kellemesebb” eszközök-
kel is megpróbálták rábírni a párt politiku-
sait, hogy ne árulják el saját kormányukat.

Daniel Suciu fejlesztési miniszter az Or-
szágos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) 
keretében rendelkezésre álló összegekre 
hívta fel a képviselők és szenátorok fi -
gyelmét, és ígéretet tett nekik arra, hogy 
külön, közvetlen módon tárgyalnak velük 
a pénzek szétosztásáról. Sajtóértesülések 
szerint fejenként egymillió eurónyi állami 
támogatást ígértek a kormány mellett ki-
tartó honatyáknak. A fenyegetések, illetve 
ígéretek meg is tették a hatásukat: a PSD 
két kolozsvári képviselője, Horia Nasra és 
Cornel Itu tegnap közölte, visszatér a párt-
ba, miután egy hete a Pro Romániához 
csatlakoztak. Egy nappal korábban Sorin 
Bota tért vissza.

Eközben Mihai Fifor, a PSD főtitkára 
tegnap azt állította: a bizalmatlansági in-
dítvány már csak azért sem megy át, mert 
több liberális honatya is ellene szavaz.

Igazságügyi aggodalmak
Eközben Dăncilă igazságszolgáltatással 
kapcsolatos kijelentései miatt a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hét tag-
ja tegnap felszólította a testület elnökét: 
forduljon alkotmánybírósághoz, hogy az 
védje meg az igazságszolgáltatás függet-
lenségét, és állapítson meg alkotmányos 
természetű konfl iktust a kormányfő és az 

igazságszolgáltatás intézményei között, 
mivel komoly aggodalmakat gerjesztenek 
azzal kapcsolatosan, hogy a kormány poli-
tikai irányítás alá akarja vonni az igazság-
szolgáltatást.

Mint ismeretes, a Dăncilă-kormány 
sorsa augusztus óta vált bizonytalanná, 
miután a vele 2016 óta koalícióban kor-
mányzó Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) kilépett a kormányból. 
A PNL által kezdeményezett bizalmatlan-
sági indítványhoz az összes ellenzéki párt 
csatlakozott, beleértve az RMDSZ-t és az 
ALDE-t is. Utóbbi esetében ugyanakkor 
nem egyértelmű a helyzet, Dăncilának 
ugyanis különböző tisztségek és pénzösz-
szegek ígéretével több ALDE-s politikust 
is sikerült rábírnia arra, hogy kitartson a 
kormány mellett. 

A kormánybuktató indítványt 237-en 
írták alá, vagyis a kormánybuktatáshoz 
szükséges szavazatszámnál néggyel töb-
ben. Amennyiben az indítványt ma az 
összes képviselő és szenátus többsége 
– vagyis legalább 233 honatya – megsza-
vazza, a kormány megbukik, és ügyvivő 
kormánnyá minősül át. Ebben az esetben 
Klaus Johannis államfő egyeztetést kezd 
a parlamenti pártokkal, majd azt a pártot 
bízza meg kormányalakítással, amelyik 
képes parlamenti többséget kialakítani. 

Jelen esetben igencsak valószínű, hogy 
az államfővé választása előtt általa veze-
tett PNL elnökét, Ludovic Orbant bízza 
meg kormányalakítással. Kérdéses ugyan-
akkor, milyen összetételű lenne a kormány. 
Orban ugyanis jelezte, hogy pártja készen 
áll a kormányzásra, de a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) a kormányra lé-
pés helyett előrehozott választást akar, és 
az RMDSZ is jelezte: nem kíván részt venni 
egy átmeneti kormányban.
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Ma megbukhat a román kormány

 » B. L.

E lőfordulhat, hogy Rovana Plumb után a 
második romániai uniós biztosjelöltet is 

elutasítja Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság (EB) megválasztott elnöke. A Digi 
24 hírcsatorna szerint ez máris megtörtént. 
Az EB egyik szóvivője megkeresésükre úgy 
reagált: a román kormány hivatalosan hét-
főn küldte meg a javaslatát a Romániának 
járó biztosi tisztség betöltésére, ez pedig Dan 
Nica, akiről múlt héten döntött a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (SD) országos végre-
hajtó testülete. „A levél egy olyan jelölt nevét 

tartalmazta, akivel a bizottság megválasztott 
elnöke már interjúzott, de nem fogadta el. 
A megválasztott elnök csapata továbbra is 
kapcsolatban áll mindkét (a magyar és a ro-
mán – szerk. megj.) kormánnyal, a folyamat 
pedig folytatódik” – közölte a bizottsági szó-
vivő, hozzátéve: a román jelöltet még nem 
fogadták el. Sajtóértesülések szerint Von der 
Leyen még a magyar második jelöltet, Vár-
helyi Olivért, Magyarország EU-nagykövetét 
sem fogadta el, mivel még várja a román je-
löltet. A megválasztott elnök korábban már 
elbeszélgetett Dan Nicával, akit elutasított. 
Erre nyáron került sor, amikor a román kor-

mány először küldte meg jelöltjeinek nevét, 
a Nicáét és a Plumbét. A Mediafax brüsszeli 
forrásokra hivatkozva azt írta: ennek elle-
nére még nem tekinthető úgy, hogy Von der 
Leyen ismét elutasította Dan Nicát, az egyez-
tetések így folytatódnak. Viorica Dăncilă 
miniszterelnök tegnap valótlanságnak ne-
vezte Nica elutasítását. Mihai Fifor minisz-
terelnök-helyettes, a PSD főtitkára is cáfolta, 
hogy Von der Leyen visszautasította volna 
Dan Nicát, de ha ez mégis megtörténne, ak-
kor van tartalékjelölt. Az EB megválasztott 
elnöke Romániának a közlekedésért felelős 
uniós biztosi tisztséget szánja. 

Az újabb román biztosjelölt is bizonytalan
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Mennek? Maradnak? A parlament ma dönt a Dăncilă-kabinet sorsáról




