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Ügyészség: cinkosa is volt
a caracali rémnek
Cinkosa is volt a caracali rémként ismert-
té vált Gheorghe Dincának, aki április-
ban, illetve júliusban elrabolt két lányt, 
megerőszakolta, majd meggyilkolta őket 
– jelentette be tegnap Georgiana Hosu, a 
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni 
ügyészség (DIICOT) helyettes főügyésze. 
Elmondása szerint már őrizetbe is vették 
a 46 éves férfi t, aki az összegyűjtött bizo-
nyítékok szerint áprilisban ott volt, ami-
kor Dincă hazavitte a stoppolás közben 
elrabolt Luiza Melencut, és ő is megerő-
szakolta a 18 éves lányt. Dincă júliusban 
egy 15 éves lányt, Alexandra Măceșanut 
is elrabolta, majd meggyilkolta.

Ismét elítélték Alina Bicát
Újabb jogerős ítéletben ismét négy év 
letöltendő szabadságvesztésre ítélték 
bűnpártolásért Alina Bicát, a szervezett 
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség 
(DIICOT) volt főügyészét, miután már-
ciusban egy alkotmánybírósági döntés 
miatt megsemmisítették az ügyében 
korábban kimondott, szintén négyéves 
börtönbüntetésről szóló ítéletet.  Tavaly 
Alina Bicának és több más hangzatos 
korrupciós ügy elítéltjének teremtett 
jogalapot az alkotmánybíróság a már 
kimondott jogerős ítéletek megkérdő-
jelezéséhez, amikor a szociáldemok-
rata kormány panaszának helyt adva 
megállapította, hogy a legfelsőbb bíróság 
éveken át szabálytalanul működtette 
öttagú bírói tanácsait. A rendkívüli 
perújítás lehetőséget teremtett az egykori 
főügyésznek arra, hogy ismét elmenekül-
jön a büntetés-végrehajtás elől. Már első 
alkalommal is Costa Ricán próbált poli-
tikai menedékjogot szerezni, a perújítási 
„mentőöv” pedig akkor érkezett, amikor 
a román hatóságok kiadatási kérelme 
alapján Bicát már őrizetbe vették Costa 
Ricán. A volt főügyészt akkor szabadon 
engedték, de nem tért vissza Romániába. 
A román média úgy tudja: Bica most 
Spanyolországban tartózkodik.

Albán földrengés: több a halott
Tovább növekedett az albániai földren-
gésben meghaltak száma, már elérte a 
huszonhetet. Tegnap negyvenhat túlélőt 
emeltek ki a romok közül az ország 
partvidékén fekvő Durres és Thuma-
na települések környékén. A védelmi 
minisztérium adatai szerint hatszázöt-
venen sérültek meg a földrengésben. 
A szomszédos országok mentőcsoporto-
kat küldtek, hogy segítsék a kutatásban 
és a mentésben részt vevő helyi erőket. 
A hadsereg stadionokban ideiglenes 
menhelyeket alakított ki a földrengés ál-
tal leginkább érintett területeken, ennek 
ellenére sokan a szabad ég alatt töltötték 
az éjszakát. A balkáni ország fővárosát, 
Tiranát és északnyugati részét kedden 
hajnali négy órakor 6,4-es erősségű föld-
rengés rázta meg.
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Megszavazta az Európai Parlament 
(EP) szerdán az új összetételű, Ursula 

von der Leyen vezette Európai Bizottságot, 
amelyben a magyar Várhelyi Olivér a bőví-
tési és szomszédságpolitikai, a román Adina 
Vălean pedig a közlekedési tárcáért lesz fe-
lelős. A strasbourgi plenáris ülésen 707 kép-
viselő adta le a voksát. A jóváhagyás mellett 
461-en, ellene 157-en szavaztak, 89-en pedig 
tartózkodtak. A szabályok alapján a leadott 
szavazatok egyszerű többségére volt szük-
ség. A Jean-Claude Juncker vezette biztosi 
testületet 423:209 arányban hagyták jóvá öt 
évvel ezelőtt. Elődje, José Manuel Barroso 
esetében 488:137, illetve 478:84, Romano 
Prodi esetében pedig 510:51  volt az arány.

Ursula von der Leyen a szavazás előtt új 
kezdetet ígért az Európai Unió számára. Alá-
húzta, hogy nagy változások lesznek a kö-
vetkező öt évben, de ez a helyes út, még ha 
nem is mindig lesz könnyű. „Készen állunk, 
lássunk munkához” – mondta, hozzátéve, 
hogy az elmúlt években az „itt és mostra”, a 
különböző válságok kezelésére, és eközben 
az egység megőrzésére kellett fókuszálni, de 
az EU mindig is akkor teljesített legjobban, 
amikor bátran cselekedett. Erre példaként 
hozta fel a közös piacot és valutát, a keleti 
bővítést. Létkérdésnek nevezte a klímavál-
tozás elleni küzdelmet, amelyben szerinte 
Európának kötelessége élen járni. Kijelentet-
te, a migráció kihívása nem fog eltűnni a kö-
zeljövőben, ezért olyan tartós, közös, humá-
nus és hatékony megoldásokat kell találni, 

amelyek elfogadhatóak minden fél számára. 
Biztosítani kell az itt maradók integrációját, 
ahogy a jogosulatlan kérelmezők vissza-
küldését is. Meg kell törni az embercsem-
pész-hálózatok üzleti modelljét, meg kell 
egyezni a dublini menekültügyi rendszer 
reformjáról, illetve erősíteni kell a külső ha-
tárok védelmét, és támogatni kell a migráci-
ós származási és tranzitállamokat – közölte. 
„Európa mindig menedéket fog nyújtani 
azok számára, akik nemzetközi védelemre 
szorulnak” – mondta. Kiemelte, hogy nem 
szabad megalkudni a közösség alapját képe-
ző jogállamiság ügyében, a brüsszeli testület 
nem fog vonakodni a szükséges intézkedé-
sek megtételétől annak védelme érdekében, 
ugyanakkor minden tagállamnak azonos el-
bánásban kell részesülnie.
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Bekérették a külügyminisztériumba ked-
den Oroszország bukaresti nagykövetét, 

amiért kioktató hangnemű Facebook-bejegy-
zésben bírálta Margit hercegnőnek, a Román 
Korona Őrének Oroszországgal kapcsolatos 
„fóbiáit”. Margit hercegnő a királyi család 
leszármazottainak hagyományos diplomá-
ciai fogadásán, a Bukarestben akkreditált 
nagykövetek előtt múlt csütörtökön a balti 
országok, Románia és Lengyelország között 

– a Molotov–Ribbentrop-paktum 80. évfor-
dulója kapcsán – kinyilvánított szolidaritást 
méltatta, üdvözölte a NATO jelenlétének 
fokozását a balti térségben, ugyanakkor ag-
godalmának adott hangot, hogy vajon elég-
ségesek-e az észak-atlanti szövetség erőfeszí-
tései a Fekete-tenger – Románia és Ukrajna 
– térségében az „orosz fenyegetés” ellensú-
lyozására. Másnap a bukaresti orosz nagykö-
vetség Facebook-oldalán egy „sajtókommen-
tárnak” nevezett bejegyzésben úgy értékelte: 
„túl bő kabátnak” bizonyult Margit hercegnő 

számára az „Eurázsia mintegy felére kiter-
jedő geostratégiai eszmefuttatás”. Az orosz 
külképviselet „Margit asszonyként”, a „ro-
mán trón őreként” emlegette a trónjától meg-
fosztott egykori román király leányát, múlt 
századi román „rögeszméket”, illetve a NATO 
„oroszellenes propagandáját” idéző követ-
keztetéseit pedig „szánalmasan primitívnek” 
minősítette. Az orosz nagykövetség ezután 
részletesen kifejtette a szíriai válsággal, az 
Iszlám Állammal, a Donyec-medencével és 
Georgiával (Grúzia) kapcsolatos orosz állás-

pontot, a Krím félsziget annektálásával kap-
csolatban pedig azzal érvelt, hogy az ott élők 
„demokratikus népszavazáson” dönthettek 
a térség hovatartozásáról, ami a Romániával 
1917–18-ban egyesült Erdély, Bukovina vagy 
Besszarábia esetében nem mondható el. 
Bogdan Aurescu tárcavezető utasítására ked-
den bekérették Valerij Kuzmin orosz nagykö-
vetet a külügyminisztériumba, ahol egy ala-
csonyabb rangú tisztségviselő közölte vele: a 
román fél elfogadhatatlannak tartja az orosz 
külképviselet állásfoglalását.

Megszavazta az EP az új összetételű biztosi testületet

Orosz–román diplomáciai konfl iktus Margit hercegnő miatt

MARCEL CIOLACU IRÁNYÍTJA IDEIGLENESEN A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT

Vége a Dăncilă-korszaknak
Ha nem is könnyen, de sikerült 
rábírni Viorica Dăncilát, hogy 
távozzon a Szociáldemokrata Párt 
éléről. A korábbi kormányfő a párt 
végrehajtó testületének maratoni 
ülése végén lemondott.

 » BALOGH LEVENTE

A z új kezdet szorgalmazói kerültek ki 
győztesen a Szociáldemokrata Párt-
ban (PSD) az elnökválasztáson el-

szenvedett súlyos vereség után: a „reform-
szárny” nyomására lemondott tisztségéről 
Viorica Dăncilă pártelnök a PSD országos 
végrehajtó tanácsának kedd éjszakába 
nyúló ülésén. A feszült hangulatban zajló 
ülés után Dăncilă – aki a voksok mintegy 
34 százalékát szerezte meg a vasárnapi 
fordulóban, miközben ellenfelét, Klaus 
Johannis hivatalban levő államfőt közel 66 
százaléknyian támogatták – megpróbálta 
úgy kommunikálni lemondását, hogy az 
nem külső nyomásra következett be: mint 
fogalmazott, a döntés „egyoldalú”, és mi-
vel egyes kollégák úgy gondolták, hogy 
le kell cserélni a pártvezetést, „felelős el-
nökként” az elülső ajtón keresztül kíván 
távozni. Hozzátette: a választási győzelem 
érdekében mindent megtett, amit tudott, 
és pozitívumként próbálta eladni, hogy je-
löltként majdnem annyi szavazatot kapott, 
mint a párt a 2016-os parlamenti választás 
megnyerésekor.

Dăncilă lemondását már „megalapozta” 
ugyanakkor, hogy szinte az összes alelnök 
távozott tisztségéből. A párt ideiglenes el-
nökévé Marcel Ciolacut, a képviselőház el-
nökét választották, aki a leghangosabban 
szorgalmazta az eddigi pártvezetés távozá-

sát, és élére állt az ezt szorgalmazó mozga-
lomnak. Mint arról beszámoltunk, sikerült 
a megyei szervezetek vezetőinek többségét 
maga mellé állítania, ennek nyomán be-
szélte rá Dăncilát a távozásra, aki – ha nem 
is könnyen, de – végül a lemondás mellett 
döntött.

Ciolacu közölte: a főtitkári tisztséget 
Paul Stănescu tölti be, aki mind Liviu 
Dragnea korábbi pártelnök, mind Dăncilă 
párton belüli ellenlábasának számított. 
Hozzátette: az ideiglenes pártvezetés leg-
főbb feladata az új tisztújító kongresszus 
megszervezése, ez Stănescu feladata lesz. 
A kongresszust várhatóan februárra hív-
ják össze. A képviselőház elnöke egyúttal 
cáfolta, hogy „erőszakkal” ragadta ma-
gához a párt vezetését. Annak kapcsán, 
hogy őt mi teszi alkalmassá az ügyvivő 
pártelnöki tisztségre, úgy nyilatkozott: 
sokat nyomott a latban, hogy ő a képvi-
selőház elnöke, de az is, hogy jó szerve-

ző. Hozzátette: azt még nem döntötte el, 
hogy harcba száll-e a pártelnöki tisztsé-
gért a februári kongresszuson. Ciolacu 
tegnap már tanácskozásra hívta össze az 
új pártvezetést, utána pedig közölte: az 
összes helyi szervezetben is belső válasz-
tásokat tartanak. Azt is elmondta: szeret-
né, ha a pártban lezárulna a kizárások 
időszaka. Kifejtette: a PSD többek között a 
tavaly augusztus 10-ei, csendőrrohammal 
szétvert kormányellenes tüntetés hibás, 
hazardírozó kezelése miatt vesztette el a 
választásokat, amiért megfi zetett.

Az ülésen egyébként felszínre kerültek 
az ellentétek is: Eugen Teodorovici eddigi 
ügyvezető elnök, aki nem kívánt lemon-
dani, és a pártelnököt is a helyén tartotta 
volna, kifakadt Mihai Fifor volt főtitkárra, 
aki először szintén nem akart távozni, de 
végül beadta a derekát: Teodorovici, hol 
van az a patkány?” felkiáltással emlegette 
őt egy adott pillanatban.
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Átvette az irányítást. Marcel Ciolacu (a mikrofonok előtt) irányítja ideiglenesen a PSD-t




