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Dăncilă elmarasztalta 
az angolul beszélőket
„A sértegetés a gyenge, érvek nélküli 
emberek jellemzője” – válaszolta 
tegnap Viorica Dăncilă menesztett 
kormányfő Focşani-ban. A kortes-
körúton tartózkodó miniszterelnököt 
egy választópolgár arról faggatta, 
miként képviselhetné államfőként 
Romániát külföldön, ha nem beszél 
idegen nyelveket, „és a román nyelv-
vel is nehezen boldogul”. A kérdés 
minden bizonnyal Dăncilă korábbi 
kijelentésére utalt, amely némiképp 
elmarasztalta az idegen nyelven be-
szélő románokat. „Meglehet, egyesek 
nagyon jól beszélnek angolul, és 
én nagyra értékelem azokat, akik 
idegen nyelveket sajátítottak el. De 
ők kevésbé tartanak ezzel az ország-
gal. Mennek, és angolul mondják el 
Brüsszelben azt, amit Brüsszel hallani 
akar, és nem arról beszélnek, amit az 
ország érdekében kellene” – jelentette 
ki a PSD elnöke a napokban Temes-
váron. A nagy felháborodást kiváltó 
megjegyzésre még az Európai Bizott-
ság romániai kirendeltsége is reagált, 
Facebook-bejegyzésében megállapít-
va: az Európai Uniónak 24 hivatalos 
nyelve van, Dánia, Görögország, 
Luxemburg, Ausztria és Svédország 
mellett pedig Románia egyike ama 
hat EU-tagországnak, ahol valameny-
nyi gimnáziumi diák tanul egy idegen 
nyelvet.

Kettős rendőrgyilkosság Moszkvában
Öccsével együtt agyonlőtték szombat 
este Moszkvában Ibragim Eldzsarkije-
vet, aki az orosz belügyminisztérium 
szélsőséges csoportok elleni fellépésért 
felelős területi részlegének vezetője 
volt Ingusföldön. Egy ismeretlen táma-
dó legkevesebb tíz pisztolylövést adott 
le az Eldzsarkijev fi vérekre, miután 
azok kiszálltak egy gépkocsiból. Az 
autójukban ülő harmadik férfi  sértetlen 
maradt. A kiemelt bűnügyekben eljáró-
nyomozó bizottság vasárnap sajtójelen-
tések szerint kilenc személy lehetséges 
bűnrészességét vizsgálta, három ellen 
pedig körözést rendelt el. A nyomozók 
által legvalószínűbbnek tartott lehető-
ség az, hogy bérgyilkosság történt és 
hogy a bűncselekménynek köze van a 
rendőr szakmai tevékenységéhez. Ibra-
gim Eldzsarkijev ellen januárban már 
megkíséreltek egy merényletet, de az 
akkori támadást épségben megúszta.

„Adománygyűjtő” romániai 
csalókat fogtak el Budapesten
Adománygyűjtést színlelő külföldi csa-
lókat fogtak el Budapesten – közölte 
tegnap a magyar rendőrség. Budapest 
belvárosában tartottak ellenőrzést 
rendőrök, amikor egy adománygyűjtő 
csoportra fi gyeltek fel a Március 15. 
térnél. Három férfi  járókelőket szólí-
tott meg, úgynevezett adománygyűjtő 
ív is volt náluk, hallássérült gyerekek 
támogatására kértek pénzt egy szerve-
zet nevében. A nyomozók mindhármu-
kat bevitték a kerületi kapitányságra. 
Másfél órán belül három másik román 
férfi t és három román nőt fogtak el a 
Párizsi utcában és a Kristóf téren, akik 
szintén adománygyűjtést színleltek. 
A BRFK V. kerületi nyomozói a kilenc 
román állampolgárt jótékony célú 
adománygyűjtést színlelve elkövetett 
csalás miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki. A nyomozás kiderítette, hogy 
aznap hét embertől csaltak ki ösz-
szesen 45 ezer forintot – olvasható a 
közleményben.

A PRO ROMÁNIA TÁVOLMARADÁSA ESETÉN NEM ALAKULHAT MEG AZ ORBAN-KORMÁNY

Ponta mattolhatja a leendő kabinetet
Feltételekhez köti Victor Ponta volt 
kormányfő pártjának a Ludovic 
Orban nevével fémjelzett kabinet 
megszavazásáról szóló parlamenti 
ülésen való részvételét. A meg-
bízott miniszterelnök optimista, 
szerinte meglesz a kvórumhoz és 
a kormányalakításhoz szükséges 
létszám.
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H atározatképtelen lehet ma a bu-
karesti parlament a jobbközép 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) által 

javasolt új kormányról tartandó bizalmi 
szavazáson, mivel a szociáldemokratá-
kon (PSD) kívül a Victor Ponta vezette 
Pro Románia törvényhozói is közölték, 
hogy nem lesznek jelen a voksoláson. 
Távolmaradásukat előbb Adrian Țuțu-
ianu, a párt szenátora jelentette be az 
Antena 3 hírtelevízió műsorában, ki-
fejtve: a Pro Románia törvényhozóit 
baloldali érzelmű választók juttatták 
a parlamentbe, így nem tudnak azono-
sulni a jobbközép PNL kormányprog-
ramjával. Viorica Dăncilă kormányát 
nem sikerült volna megbuktatni a Pro 
Románia segítsége nélkül, és szavaza-
taikra az új kormány beiktatásához is 
szükség van. Korábban Ponta már kö-
zölte: pártja nem szavaz bizalmat az 
Orban-kormánynak, testületi távolma-
radásuk viszont határozatképtelenné 
is teheti a parlamentet, ami a bizalmi 
szavazás elnapolását eredményezné. 
A volt miniszterelnök ugyanakkor teg-
nap némileg visszakozott, de feltéte-
lekhez kötötte törvényhozói részvéte-
lét. Ponta bejelentette: alakulata nem 
fogja támogatni a PNL-kormányt, haj-
landó viszont biztosítani a kvórumot a 
törvényhozás mai ülésén, de kizárólag 
akkor, ha Orban mást javasol a szak-
bizottságokban leszavazott miniszter-
jelöltek helyett. (A meghallgatásokon 
Ion Ștefannak a fejlesztési, Violeta 

Alexandrunak a munkaügyi és Florin 
Cîțunak a pénzügyi tárca élére történő 
kinevezését utasították el). „Ludovic 
Orban úr hétfőn 14 óráig megteheti, 
hogy a jóérzésnek megfelelően mást 
javasol eme minisztériumok élére” – 
nyilatkozta Ponta. Aki korábban azt 
is bejelentette: támogatja, hogy – két 
sikertelen kormányalakítási kísérlet 
után – az államfő feloszlassa a jelen-
legi parlamentet, és előre hozott parla-
menti választásokat írjon ki.

A kormányalakítással megbízott Or-
ban ehhez képest bizakodóan nyilatko-
zott a kabinet beiktatási esélyeiről, kö-
zölve: az új kormányt nyíltan támogató 
frakcióktól csak 225 voksra számíthat 
ugyan, viszont további tizenegy hon-
atyától ígéretet kapott arra, hogy részt 
vesznek a bizalmi szavazásról tartandó 
ülésen. A kabinet beiktatásához 233 tá-
mogató szavazat szükséges, emellett a 
két ház együttes ülése is csak a törvény-

hozók több mint felének – legalább 233 
képviselőnek és szenátornak – a jelen-
létében határozatképes. Miközben a 
PSD és a Pro Románia együtt többség-
gel rendelkezik, maga Viorica Dăncilă 
megbuktatott miniszterelnök sem zárja 
ki, hogy az általa vezetett szociálde-
mokrata alakulat soraiból is lehetnek 
olyanok, akik részt vesznek a bizalmi 
szavazáson. „Mi nem jelenünk meg az 
ülésen. Természetesen vannak árulók 
is, nekik azonban másnaptól nem lesz 
keresnivalójuk a PSD-ben” – szögezte 
le a hétvégén Dăncilă, minden bizony-
nyal arra utalva, hogy Cristina Burciu 
Kolozs megyei képviselő bejelentette: 
megszavazza az Orban-kormány meg-
alakítását. Egyébként amennyiben a 
parlament ma határozatképtelennek 
bizonyul, egy újabb bizalmi szavazást 
valószínűleg már csak a november 10-i 
elnökválasztás után fog kiírni a házbi-
zottság szociáldemokrata többsége.

FO
RR

ÁS
: 

CA
M

PI
NA

TV
.R

O

-

Politikai játszmák. Victor Ponta még a jelenlétet sem adja ingyen Ludovic Orbannak
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Ana Birchall igazságügy-miniszter kez-
deményezésére sürgősségi eljárásban 

ellenőrzést rendelt el az országos börtön-
igazgatóság (ANP) vezérigazgatója a raho-
vai börtönben Liviu Dragnea 24 órás eltávo-
zásának jóváhagyása kapcsán. Szombaton 
kibocsátott sajtóközleményében az ANP 
közölte, értesíteni fogják az igazságügyi 

minisztert az ellenőrzés eredményeiről és a 
törvény által megkövetelt intézkedésekről. 
Ana Birchall tárcavezető szombaton a Me-
diafax hírügynökségnek úgy nyilatkozott, 
személyesen beszélt az ügyben a bünte-
tés-végrehajtási intézet parancsnokával, 
akitől azt kérte, hogy az intézmény szolgál-
tasson magyarázatot sürgősségi eljárásban 
a történtekről. A bukaresti sajtóban meg-
jelent információk szerint Liviu Dragneát, 

a román Szociáldemokrata Párt (PSD), va-
lamint a képviselőház volt elnökét október 
31-én, csütörtökön egy napra kiengedték a 
rahovai börtönből a büntetés-végrehajtá-
si intézet vezetőségének döntése nyomán. 
A történtek nyomán szakértők felhívták a 
fi gyelmet, hogy a büntetés-végrehajtásról 
szóló törvény értelmében Liviu Dragneá-
nak nem lett volna joga eltávozásra, mivel 
más ügyekben is kivizsgálás zajlik ellene, 
és nem lenne szabad kapcsolatba lépnie a 
többi vádlottal. Az egykor befolyásos poli-
tikust májusban ítélte három és fél év letöl-
tendő szabadságvesztésre a bukaresti leg-
felsőbb bíróság a fi ktív alkalmazások miatt 
indult büntetőperben, a Teleorman megyei 
önkormányzat szociális és gyermekvédelmi 
főosztályánál törvénytelenül alkalmazott, 
valójában azonban a PSD-nek dolgozó al-
kalmazottak miatt. Liviu Dragnea ellen 
ugyanakkor a Tel Drum cégcsoport ügy-
iratai kapcsán is bűnvádi eljárást indított 
az Országos Korrupcióellenes Ügyészság 
(DNA) bűnszervezet létrehozása, hatalom-
mal való visszaélés és európai pénzalapok 
elsikkasztása gyanújával.

Kivizsgálás indult Liviu Dragnea egynapos eltávozása miatt

Félezer visszaesőt „termelt” a vitatott törvény

Több mint félezer elítélt követett el erőszakos bűncselekményt, miután a büntetés-vég-
rehajtási jogorvoslatról szóló törvény alapján szabadlábra kerültek az elmúlt két évben 
– derül ki a román igazságügy-minisztérium által közzétett adatokból. A Florin Roman 
liberális képviselő interpellációjára adott válasz szerint az elítéltek idő előtti szabadulá-
sát lehetővé tevő, a PSD, az ALDE és az RMDSZ alkotta akkori többség által megszavazott 
jogszabály alapján 2017 októbere és 2019 szeptembere között összesen 21 049 fogva-
tartottat engedtek szabadon, közülük hétezret emberölésért, rablásért, nemi erőszakért 
ítéltek el. A szabadlábra helyezettek közül 509-en visszakerültek a börtönbe, miután 
újabb nemi erőszakot, emberölést, rablást követtek el. A sokat vitatott törvény kimondja, 
hogy az embertelen körülmények között fogva tartott rabok szabadságvesztéséből 30 
naponként 6 napot le kell vonni.




