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Helyreállítaná módosító indítványával
az anyanyelvhasználatot az RMDSZ
A kisebbségek anyanyelvhasználati 
jogait helyreállító közigazgatási tör-
vénytervezetet terjesztett a parlament 
elé az RMDSZ. Az új tervezet tartalmaz 
minden olyan – a közigazgatási kódexet 
hatályba léptető sürgősségi kormány-
rendeletből kihagyott – nyelvhasználati 
jogot, amelyet az RMDSZ-nek sikerült a 
tavalyi parlamenti vita során elfogad-
tatnia, és újabb, magyar szempontból 
fontos kiegészítéseket is javasol. A terve-
zet immár szankciókat irányoz elő arra 
az esetre, ha a közintézmények nem 
tartják be a nyelvhasználati jogokat, a 
megyei rendőrségekre is kiterjesztené az 
anyanyelvhasználati jogot, és a szim-
bólumhasználati jogokat is szabályozza 
oly módon, hogy a megyei és települési 
önkormányzatok saját hatáskörben 
dönthessenek a nemzeti, történelmi, 
gazdasági és kulturális identitásunkat 
kifejező szimbólumok használatáról. 
A tervezet elfogadtatásával az RMDSZ 
egyebek mellett azt akarja elérni, hogy 
ne csorbuljanak a magyar közösség 
szerzett, érvényben lévő jogai azokon 
a településeken, ahol a magyarság szá-
maránya a húsz százalékos nyelvhasz-
nálati küszöb alá csökken a következő 
népszámláláskor, így például Kolozsvá-
ron se vehessék le a magyar helységnév-
táblát a 2021-es népszámlálást követő-
en. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 
frakcióvezetője az MTI-nek elmondta: 
az anyanyelvhasználati jogokat vissza 
akarják helyezni arra a szintre, amelyet 
egyszer a parlament már elfogadott 
és a kormány júliusban megnyirbált. 
Felidézte: jelenleg a törvénykönyvnek az 
a – kisebbségi szempontból hiányos – 
változata van hatályban van, amelyet a 
kormány júliusban sürgősségi rende-
lettel fogadott el, miután a parlamenti 
vita során előkészített törvénykönyvet 
alaptörvénybe ütközőnek minősítette 
az alkotmánybíróság. Megjegyezte: az 
ombudsman a kormányrendelet ellen 
is óvást emelt, és így fennáll a veszélye, 
hogy a teljes közigazgatást megbénító 
joghézag keletkezik, ha a kormány vál-
tozata is elbukik a normakontrollon.

Általánosságok a kisebbségi jogokról
az RMDSZ–PNL-paktumban
A Nemzeti Liberális Párttal (PNL) hétfőn 
megkötött támogatási megállapodásban 
az RMDSZ parlamenti támogatást ígért 
azoknak a kormányzati törvényterveze-
teknek az elfogadtatásához, amelyekről 
a felek meg tudnak állapodni a két 
frakció heti rendszerességgel tartandó 
egyeztetései alkalmával. A PNL vállalta, 
hogy érvényt szerez a kisebbségi jogokra 
vonatkozó törvényeknek és nemzetközi 
szerződéseknek, nem hoz sürgősségi 
kormányrendelettel és felelősségválla-
lással törvényeket. Az RMDSZ és a PNL 
között kötött megállapodás kiemelten is 
kitér arra, hogy az új kormány a válasz-
tójog módosítása terén sem kerüli meg a 
parlamentet. Az utóbbi hetekben ugyanis 
több kisebb román párt a kétfordulós 
polgármester-választás bevezetését 
követelte, amit egy új kormány akár 
felelősségvállalással is bevezethetne. 
Érdekes egyébként, hogy a PNL ugyan-
ebben a témában egyet ígért az RMDSZ-
nek, és mást a Mentsétek meg Romániát 
(USR) alakulatnak, a Dan Barna vezette 
párttal kötött megállapodásban ugyanis 
feketén-fehéren szerepel a kétfordulós 
választáshoz való visszatérésre vonatko-
zó kitétel. Ugyanez a célkitűzés szerepel a 
PNL és a Călin Popescu-Tăriceanu vezette 
ALDE által kötött egyezményben is.

Tartalékállományban Ciucă

Klaus Johannis államfő hétfőn aláírta a Ni-
colae Ciucă tábornok tartalékállományba 
helyezésére vonatkozó elnöki rendeletet. 
Nicolae Ciucă eddig a hadsereg vezérkari 
főnöki tisztségét töltötte be. Az RMDSZ 
egyébként kifogásokat fogalmazott meg 
a tábornok védelmi miniszteri kinevezése 
ellen. Kelemen Hunor szövetségi elnök 
szerint nem lehet egy aktív tábornokot 
miniszterré kinevezni. Ezt követően derült 
ki, hogy Ciucă tartalékállományba vonult. 
Az RMDSZ-nek nem tetszik az sem, hogy 
a külügyi tárca élére Bogdan Aurescut 
javasolták, Kelemen szerint egy Adrian 
Năstase volt szociáldemokrata miniszter-
elnök iskolájába tartozó személy ezen a 
poszton egy liberális kormányban nem jó 
Románia számára.

„Elfelejtett” 910 négyzetméteres ház

Adófi zetési elmaradás miatt támadt problémája Ștefan Ion kĳ elölt fejlesztési minisz-
ternek, miután kiderült: közel húsz éve nem fi zet adót egy jókora, Foksányban álló ház 
után. A város polgármestere, Cristi Misăilă közölte, hogy Ion csupán egy 76 négyzet-
méteres ingatlan után fi zet adót, miközben az általa 1999-ben megvásárolt telken 
egy 910 négyzetméteres ház áll – ez utóbbi egyébként szerepel is Ion képviselőházi 
vagyonbevallásában. A polgármester szerint Ion évi 100 lej ingatlanadót fi zet a 76 
négyzetméteres ingatlan után, amely az új ház felépülte előtt állt a telken, miközben 
a 910 négyzetméteres ingatlan után 1500 lejt kéne fi zetnie. Az új ingatlan azért nem 
szerepel az adóköteles ingatlanok között, mert hivatalosan még nem vették át.
Ion válaszában azt állította: „véletlenül” épült ekkora ház, eredetileg ugyanis egy 526 
négyzetméteres ingatlanra kért építései engedélyt még 2000-ben, csakhogy az építő 
elnézett valamit, és manzárd helyett egy teljes emeletet húzott a házra. Mivel pedig 
a felesége amúgyis nagy házat akart, végül nem romboltatta le. Közölte: hajlandó 
kifi zetni visszamenőlegesen az adókülönbözetet, hiszen vállalkozóként csak az elmúlt 
öt évben több mint 97 millió lej adót fi zetett, ugyanakkor felrótta az önkormányzatnak, 
hogy az elmúlt 19 év során nem tűnt fel neki a malőr.

ÓRÁKON KERESZTÜL TETTEK FEL KERESZTKÉRDÉSEKET A MINISZTERJELÖLTEKNEK

Maratoni meghallgatások
Maratoni meghallgatások zajlottak 
tegnap a parlamenti szakbizottsá-
gokban. A jelöltek többségét ugyan-
akkor támogatták a szaktestületek, 
a pénzügyi tárca élére jelölt Florin 
Cîţut azonban elutasították.
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N em kímélték a miniszterjelölteket a 
honatyák a tegnapi, szakbizottsági 
meghallgatásokon: a testületekben 

órákon keresztül tettek fel keresztkérdé-
seket a Ludovic Orban kijelölt miniszterel-
nök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke 
által összeállított csapat tagjainak. Min-
dennek ellenére a maratoni meghallgatá-
sok nem jelentették azt, hogy az október 
10-én bizalmatlansági indítvánnyal meg-
buktatott Dăncilă-kormányt adó Szociál-
demokrata Párt (PSD) honatyái a jelöltek 
leszavazásával akartak bosszút állni, hi-
szen többen is megkapták a miniszterség-
hez szükséges támogatást a szaktestüle-
tekben.

Első volt az európai uniós forrásokért 
felelős tárca élére jelölt Ioan Marcel Boloş, 
aki a nagyváradi önkormányzat pályázati 
osztályáról indulva az észak-nyugati fej-
lesztési régió éléről kerülhet a miniszteri 
bársonyszékbe. Boloş jelezte: minden te-
rületen növelni kívánják a lehívott EU-s 
pénzek arányát. Szóba került a közúti 
infrastruktúra is – itt az észak-erdélyi au-
tópálya és a Marosvásárhelyt Jászvásárral 
összekötő sztrádát is a prioritások között 
említette.

Pozitív elbírálást kapott az egészségügyi 
tárca élére jelölt 45 éves szív- és érsebész, 
Victor Costache is, akit többek között az 

ellene egy páciens halála miatt indult mű-
hibaperről kérdeztek. Állítása szerint az 
ellene felhozott vádak alaptalanok, és ezt 
az eddigi vizsgálatok is igazolták. 

A művelődési tárca élére jelölt Bogdan 
Gheorghiu is pozitív minősítést kapott a 
művelődési bizottságban, akárcsak a vé-
delmi miniszternek jelölt Nicolae Ciucă, a 
belügyi tárca élére jelölt Marcel Vela, Ad-
rian Oros mezőgazdaságiminiszter-jelölt 
és Costel Alexe, akit a környezetvédelmi 
tárca vezetőjévé jelöltek.

A pénzügyminiszter-jelöltet viszont el-
utasította a költségvetési szakbizottság: 
a fő céljaként a szegénység felszámolá-
sát említő Florin Cîţut elsősorban Eugen 
Teodorovici jelenlegi pénzügyminiszter 
próbálta – gyakran más tagok kérdéseit 
félbeszakítva – keresztkérdéseivel nehéz 
helyzetbe hozni. Végül a PSD-kormány 
gazdasági intézkedéseit korábban kímé-
letlenül bíráló Cîţu negatív minősítést 
kapott a bizottságban. A jelölt utólag 

politikai szavazásnak minősítette a tör-
ténteket, és megjegyezte: 19 támogató és 
19 elutasító voks volt, de ezt a PSD nega-
tívnak minősítette. Amúgy a meghallga-
táson Teodorovici többször is sértegette 
a jelöltet, majd botrányos kijelentést tett: 
azt mondta: szereti a k**vákat, de nem 
a politikában. Utólag tagadta, hogy ezt 
mondta volna, azonban kép- és hangfel-
vételek is készültek róla. Végül elárulta: 
éppen saját pártját bírálta annak legfris-
sebb „beszerzése” miatt. Ezzel arra utalt, 
hogy a már számos pártban megfordult 
Cozmin Guşă, a csődhelyzete miatt licen-
cét épp tegnap elvesztő, és ezért holnap 
várhatóan leálló Realitatea Tv tulajdono-
sa ismét a PSD tagja lett.

A miniszterjelöltek meghallgatása ma 
folytatódik, majd a parlament két háza 
hétfőn délután két órától tartja meg a bi-
zalmi szavazást a kormányról.
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Ismét uniós biztost jelölt a Dăncilă-kormány

Elutasítva. Florin Cîţu (jobbról a harmadik) pénzügyminiszteri kinevezését leszavazták

 » B. L.

Két elutasított jelölt után Victor Negrescu 
volt európai ügyekért felelős miniszter, 

korábbi európai parlamenti képviselő sze-
mélyében újabb román biztosjelöltet neve-
zett meg Viorica Dăncilă távozó miniszterel-
nök. A kormányfő tegnap közölte: Negrescut 
a tapasztalata teszi alkalmassá a tisztségre. 
Negrescu kinevezése ugyanakkor kétséges, 
mivel az október 10-én bizalmatlansági 
indítvánnyal megbuktatott Dăncilă-kabi-
net csupán ügyvivőként tevékenykedik, a 
kormányra készülő Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) pedig magának követeli a román biz-

tos kijelölésének jogát. A távozó kormánnyal 
szemben álló Klaus Johannis államfő tegnap 
fi gyelmeztette is Dăncilát, hogy kormánya 
már nem rendelkezik legitimitással ahhoz, 
hogy uniós biztost jelöljön, ezért felszólítot-
ta a távozó kormányfőt, hogy ne küldje el 
a jelölés tényét rögzítő levelet Brüsszelbe. 
Egyébként épp tegnap a Politico európai 
uniós ügyekkel foglalkozó portál arról írt: 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság 
megválasztott elnöke már csak Romániára 
vár, hogy megnevezze újabb biztosjelöltjét, 
azonban a folyamat elakadt, hiszen Romá-
niában jelenleg nincs kompetens kormány, 
így az új EB hivatalba lépése is késik, sőt ha 

a bukaresti politikai válság elhúzódik, akár 
jövő évre is kitolódhat.

Igaz ugyan, hogy az európai parlamenti 
meghallgatások során nem csupán a román 
szociáldemokrata EP-képviselőt, Rovana 
Plumbot, illetve a helyette javasolt, szintén 
PSD-s Dan Nicát utasították el, hanem a 
magyar Trócsányi Lászlót és a francia Sylvie 
Goulard-t is, azonban a budapesti és a pári-
zsi kormány már mindkettejük helyett meg-
nevezte új jelöltjét. Egy tegnapi bejelentés 
szerint az előző napi formális interjúkat kö-
vetően Ursula von der Leyen hivatalosan is 
biztosnak jelölte a magyar Várhelyi Olivért 
és a francia Thierry Bretont.




