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PNL: Dăncilă nem vallott be
egy 80 ezer lejes karórát
A vagyonbevallások korrektségének 
fi rtatásához érkezett az államfőválasz-
tási kampány: Florin Roman, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi 
tagja tegnap azzal vádolta meg Viorica 
Dăncilát, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
államfőjelöltjét, hogy nem tüntetett fel 
a vagyonnyilatkozatában egy 18 karátos 
arannyal díszített Cartier Ballon Bleu 
karórát, amely 83 678 lejbe kerül. „Ez 
119 nyugdíjnak felel meg” – véli Roman. 
A képviselő szerint bár „szegény és 
becsületes” jelöltként tetszeleg, Dăncilă 
egyetlen alkalmat sem szalaszt el, amikor 
a gazdagságával dicsekedhet.

„Kirúgta” Orban Lia Olguţa Vasilescut
Elbocsátott a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) képviselői közül egy sort, de a 
„legnagyobb elégtétele” az volt, hogy fel-
menthette a miniszterelnök tanácsadó-
jának tisztségéből Lia Olguţa Vasilescut 
– közölte a tegnapi kormányülés elején 
Ludovic Orban miniszterelnök. Orban 
úgy fogalmazott, „felmentette ezen 
felelősség alól Vasilescut, hogy nyugod-
tan tudjon az államelnöki kampánnyal 
foglalkozni”. „Micsoda kis örömeik van-
nak ezeknek a frusztrált liberálisoknak” 
– reagált Facebook-bejegyzésében a hírre 
Vasilescu, aki szerint az ő, egyébként 
fi zetetlen, tiszteletbeli tanácsosi tisztsége 
a Viorica Dănciláéval együtt automatiku-
san megszűnt. „Hát én nem a te tanács-
adód voltam, hogy te valahonnan is 
kirúgjál. (...) Milyen tanácsokat adhatnék 
én egy manelista kormány vezetőjének, 
amely csökkenti a nyugdíjakat és a fi zeté-
seket, ha én csak emelni tudom ezeket?” 
– szúrt oda Vasilescu.

Feloldják a tavalyi bukaresti
csendőrattak ügyének titkosítását
A héten feloldják a 2018. augusztus 10-ei 
tüntetésen lezajlott csendőri beavatkozás 
dossziéjának titkosítását – jelentette 
ki Marcel Vela belügyminiszter tegnap. 
Leszögezte, nem tud pontos időpontot 
mondani, mert más intézményekkel 
is kommunikálnia kell a titkosság 
feloldásának jóváhagyása érdekében. 
„Meggyőződésem, hogy nagyon hamar 
megkapjuk a választ, ez órák, nem napok 
kérdése” – szögezte le Vela.
 
Miniszterekkel egyeztetett Johannis
Egyeztetéseket kezdeményezett Klaus 
Johannis államfő a miniszterekkel a 
kormányzati menetrendről. Az elnök 
szerdán Lucian Bode szállításügyi, Virgil 
Popescu gazdasági, Adrian Oros mező-
gazdasági és Florin Cîţu pénzügyminisz-
terrel folytatott megbeszélést. A tárgya-
lásokon Ludovic Orban miniszterelnök 
is jelen volt. A következő napokban az 
Orban-kormány többi tagjával is találko-
zik az elnök. Johannis kedd este Bogdan 
Aurescu külügyminiszterrel egyeztetett.

Kiújult gázai rakétatámadások 
Nyugodt éjszaka után tegnap kora 
reggel kiújultak a Gázai övezetből izraeli 
területek ellen indított rakétatámadások. 
Éjjel csaknem hét órán át nyugalom volt 
az övezet határvidékén. Reggel azonban 
ismét megszólaltak az izraeli légvédelmi 
szirénák, mert kiújultak a Gázai övezet-
ből indított rakétatámadások a környező 
izraeli városok és falvak ellen. Az izraeli 
légierő ellencsapásokat intézett az Iszlám 
Dzsihád nevű gázai iszlamista terrorszer-
vezet katonai létesítményei, köztük föld 
alá telepített kilövősilói ellen. Palesztin 
értesülések szerint életét vesztette egy 
ember Gáza várostól nyugatra.

Internetes mozgalom indult a nyilvános államfői vitáért

Bár #vremdezbatere (vitát akarunk) néven már internetes mozgalom is indult annak 
érdekében, hogy az hivatalban levő államfő, Klaus Johannis fogadja el a kihívást, és 
folytasson nyilvános vitát Viorica Dăncilă PSD-s jelölttel az államfőválasztás második for-
dulója előtt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) mereven elzárkózik az érvek ütköztetése elől. 
Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL elnöke kedden este egy televíziós műsorban arról 
beszélt: Johannis nem fog kiállni a PSD-vel, mivel úgy értékelik, közel a lehetőség, hogy 
végső csapást mérjenek a PSD-re. Szerinte az összes, az elmúlt három hónapban készült 
felmérés azt mutatja, hogy Johannis nagy fölénnyel győz a második fordulóban, bárki is 
legyen az ellenfele. Eközben egyre többen csatlakoznak a #vremdezbatere mozgalom-
hoz az interneten, amely rá akarja szorítani Johannist, hogy álljon ki vitázni. A mozgalom 
támogatói szerint Johannis számos voksot veszíthet, ha továbbra is elutasítja a vitát. Jo-
hannis Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „semmilyen eszmecsere nem létezhet annak 
a PSD-nek a képviselőjével, amely lábbal tiporta a jogállamiságot, megpróbálta letéríteni 
Romániát az európai útról egy bűnözői csoport érdekeit szolgálva”. Szerinte olyan pártról 
van szó, amely most demokráciát mímel, miután következetesen semmibe vette a de-
mokrácia alapelveit és értékeit. Tegnap egyébként Mihail Neamțu, a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) szóvivője közölte: Johannist támogatják a második fordulóban
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Máris kormányt buktatna a PSD
Már februárban bizalmatlansági 
indítványt akar benyújtani a PSD a 
nemrég hivatalba lépett Orban-kor-
mány ellen – jelentette be Viorica 
Dăncilă.
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A kormányzásból októberben kibuk-
tatott Szociáldemokrata Párt (PSD) 
néhány hónapon belül bizalmat-

lansági indítványt nyújt be a Ludovic 
Orban vezette kisebbségi kormány ellen 
– jelentette be Viorica Dăncilă volt minisz-
terelnök, a PSD elnöke és államfőjelöltje. 
Dăncilă egy kedd esti televíziós műsorban 
közölte: a párt országos végrehajtó testü-
letének aznapi ülésén szó esett a kormány 
ellen benyújtandó bizalmatlansági indít-
ványról is, amelyet jövő év februárjában 
készülnek benyújtani „a tervezett meg-
szorító intézkedések miatt”. „Azt ígértük, 
hogy aktív ellenzék leszünk, azt ígértük, 
hogy nem hagyjuk, hogy a port a nyugdí-
jasokon és a bérből, valamint fi zetésből 
élőkön verjék el, sem azt, hogy eltűrjük a 
kormány románellenes intézkedéseit” – 
mondta a szociáldemokrata pártelnök.

Az ülést egyébként botrányok – Viorica 
Dăncilă párttársai elleni kirohanása – és 
kizárások jellemezték. A tanácskozást 
Dăncilă pártelnök-államfőjelölt azért hívta 
össze, hogy elemezzék az alakulat által az 
államfőválasztás vasárnapi első fordulójá-
ban elért eredményt.

Dăncilă ugyan második helyezettként 
Klaus Johannis hivatalban levő államfővel 
együtt bejutott a jövő vasárnapi második 
fordulóba, de tizenöt százalékos hátránya 
nehezen ledolgozhatónak tűnik. A feszült 
hangvételű, szóváltásokba torkolló ülés – 
amelyen sajtóértesülések szerint Dăncilă 
adott pillanatban sírva fakadt, és ki is ro-
hant az ülésteremből – ezért elsősorban 
a rosszul teljesítő megyei szervezetek ve-
zetőinek elszámoltatásáról szólt. Ezt meg-
előzően azonban Dăncilă idegesen rótta 
fel a párt egyes férfi tagjainak, hogy sértő 
módon nyilatkoztak róla. A pártelnök sír-
va panaszolta el, hogy többek között Clau-

diu Manda, a PSD EP-képviselője beszélt 
róla minősíthetetlen hangnemben, amikor 
úgy nyilatkozott: Dăncilă „hülye, de a mi 
hülyénk, ezért muszáj rá szavaznunk”. 
Dăncilă össze is omlott, és az ajtót bevágva 
kiviharzott a teremből, majd bezárkózott 
az irodájába. Előzőleg közölte: ha párttár-
sai ennyire nem bíznak benne, és ilyen 
sértéseket vágnak a fejéhez, akkor visz-
szalép a jelöltségtől. A botrányt követően 
Manda felesége, Lia Olguța Vasilescu beje-
lentette: visszalép a kampányfőnöki tiszt-
ségtől. Végül Manda Dăncilă után ment, 
és sikerült rábeszélnie, hogy visszatérjen 
az ülésterembe. Vasilescu ennek nyomán 
meggondolta magát. Dăncilă utólag a sajtó 
képviselői előtt tagadta, hogy sírva fakadt 
volna, vagy összetűzésbe keveredett vol-
na Mandával, és azt állította: csak azért 
ment ki az ülésteremből, mert megszólalt 
a telefonja. Manda „túlzásnak” nevezte 
az ülésről kiszivárgott híreket. Az ülésen 
egyébként több kizárásról is döntöttek: 
megfosztották párttagságától Cristina Bur-
ciu és Elena Hărătău képviselőt, valamint 
Eugen Gioancă szenátort, amiért bizalmat 
szavaztak a Ludovic Orban vezette kor-
mánynak a parlamentben. Emellett arról 
is döntöttek, hogy kizárják a párt soraiból 
Ana Birchallt és Cozmin Guşát. Dăncilă 
elmondta: a döntést azt követően hozták, 
hogy Birchall és Guşă támogatta az Or-
ban-kormány beiktatását. Dăncilă kifejtet-
te: ő maga tartózkodott a szavazáson, ám 
a PSD tagjai „botrányosnak” találták e két 
személy viszonyulását a párt érdekeihez.

Érzelmi kitörés. Dăncilă (középen) Claudiu Manda (balra) beszólása miatt fakadt ki
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V isszavonta Bogdan Aurescu külügymi-
niszter az Emberi Jogok Európai Bírósá-

gán (EJEB) Liviu Dragnea, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) volt elnöke által Románia ellen 
indított eljárásban a Viorel Mocanu korábbi 
kormányképviselő által tett állásfoglalást, 
arra hivatkozva, hogy az ellentétes a román 
állam érdekeivel – közölte tegnap a román 
külügyminisztérium. A tárca többek között 
arra hivatkozott, hogy az állásfoglalást a 
belső szabályzattal ellentétesen dolgozták 
ki. Egyúttal azt kérte, hogy új, a román jog-
gyakorlatot tükröző álláspontot fogalmaz-
hasson meg. Mocanu még augusztusban 
lemondott a kormányképviselői tisztségről.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) júliusban vizsgálatot indított, amely 

során azt fi rtatja, h ogyan védte Mocanu 
Románia érdekeit a Dragnea által indított 
perben. Válaszul Mocanu visszaélés miatt 
panaszt tett a DNA ellen a bírák és ügyészek 
által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló 
különleges ügyészségnél. Mocanu állásfog-
lalása Románia számára kedvezőtlen, Drag-
nea számára viszont kedvező volt. Dragnea 
ügyvédje, az ír Bernard O’Connor már fel is 
használta az állásfoglalást, úgy magyarázva 
azt, hogy a román állam beismerte vétkessé-
gét, konkrétan azt, hogy Dragneának nem 
volt esélye a méltányos eljáráshoz.

Dragnea még 2017-ben indított pert Ro-
mánia ellen az EJEB-en, miután egy évvel 
korábban jogerősen két év felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélték választási csalás 
miatt. A bírák szerint beigazolódott, hogy 
2012-ben a Traian Băsescu akkori államfő 

leváltásáról szóló népszavazáson közre-
működött a választópolgárok szervezett 
szavaztatásában. Dragnea azért perelte be a 
román államot, mert értékelése szerint sé-
rült a méltányos eljáráshoz való joga. A volt 
házelnök nem ismeri el, hogy a PSD akkori 
főtitkáraként és országos kampánystábja 
vezetőjeként csalásra bujtotta volna fel a 
választási bizottságok tagjait, ezért perelte 
be Romániát az európai bíróságokon. Drag-
nea azt rótta fel, hogy az ítélet indoklását 
nem írta alá az ítéletet meghozó bírói kol-
légium mind az öt tagja. Az ítélet 2016 áp-
rilisában született, az indoklást pedig 2017 
februárjában tették közzé. Ezen időtartam 
alatt két bíró is nyugdíjba vonult. A hatá-
lyos törvény szerint ilyen esetekben a bírák 
helyett a legfelsőbb bíróság elnöke írja alá 
az indoklást, ami meg is történt. 

Államérdeket sértenek a Dragnea melletti érvek




