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Tapasztalt tábornok lesz 
a vezérkari főnök
Daniel Petrescu altábornagy lesz a román 
hadsereg vezérkari főnöke december 
elsejétől, miután Klaus Johannis államfő 
csütörtökön aláírta az erre vonatkozó 
rendeletet. Johannis még szerdán este, a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése 
után jelentette be, hogy a testület jóvá-
hagyta Petrescu kinevezését. 
A vezérkar korábbi főnökét, Nicolae Ciucă 
tábornokot október 28-án mentette fel az 
államfő. Ciucă most a védelmi miniszteri 
tisztséget tölti be. Daniel Petrescu 2019 
augusztusa óta helyettes vezérkari főnök-
ként tevékenykedett. 2017 és 2019 között 
a Románia szorgalmazására létrehozott 
Délkeleti Többnemzetiségű Dandár 
parancsnokságát vezette, ezt megelőzően, 
2016 és 2017 között a 2-es számú, Rovine 
gyalogos dandárt irányította – ez az a 
magasabb egység, amelyet aztán 2017-ben 
a Délkeleti Többnemzetiségű Dandárrá 
alakítottak.  2010 és 2013 között a hadse-
reg operatív központját vezette, korábban 
a vezérkarban a stratégiai tervezésért 
felelt. Szolgált Afganisztánban, Koszovó-
ban, Irakban, Albániában és Boszniában 
is. Johannis szerdán este azt is bejelen-
tette: Románia több mint 200 fővel növeli 
a külföldi missziókban részt vevő román 
katonák és civilek számát 2020-ban. A 
jövő évben több mint 2100 katona és civil 
vesz részt külföldi missziókban. Az elnök 
azt is közölte, hogy a CSAT jóváhagyta, 
hogy Románia újabb öt F-16-os vadászgé-
pet vásároljon.

Szili: 2010 gyógyírként szolgált 
a 2004-es népszavazás mély sebére
A határon túli autonómiaügyekkel foglal-
kozó magyar miniszterelnöki megbízott 
szerint a 2010 utáni nemzetpolitikai intéz-
kedések gyógyírként szolgáltak a 2004. 
december 5-ei népszavazás „mély sebére”. 
Szili Katalin a Magyarok jogvédelme a 
Kárpát-medencében című háromnapos 
budapesti konferencia megnyitóján azt 
mondta: 2010 óta a határon túli magyarok 
magyar állampolgárságával, választójogá-
val és az autonómia iránti igényükkel kap-
csolatban már egyetértés van. A kormány 
a 2010 előttihez képest nagyságrendekkel 
több támogatásban részesíti a Kárpát-me-
dencei magyarságot, valamint alaptör-
vénybe foglalta, hogy az anyaország 
felelősséget visel értük – hangsúlyozta.

Szĳ jártó: legyen emléknapja 
a kommunista diktatúrák áldozatainak! 
A kommunista diktatúrák áldozatainak 
nemzetközi emléknapjáról nyújt be kez-
deményezést az ENSZ-nek Magyarország 
– jelentette be a magyar külgazdasági és 
külügyminiszter csütörtökön. Szijjártó 
Péter a kezdeményezést azzal indokolta: 
a kommunista diktatúrák az emberiség 
közös történelmének tragikus részét 
képezik nemcsak a kioltott emberéle-
tek száma miatt, hanem azért is, mert 
több száz millió embert tettek testileg 
és lelkileg tönkre, tettek földönfutóvá, 
munkanélkülivé vagy munkaképtelenné, 
illetve nemzedékeket taszítottak jövőkép 
nélküli, kilátástalan helyzetbe.

Éghajlatváltozási vészhelyzetet 
hirdetett az EP
Éghajlat- és környezeti vészhelyzetet 
bejelentő állásfoglalást fogadott el az 
Európai Parlament strasbourgi plenáris 
ülésén csütörtökön. Az EP-képviselők azt 
várják az Európai Bizottságtól, hogy min-
den jogalkotási és költségvetési javaslata 
álljon összhangban azzal a céllal, hogy a 
globális felmelegedés ne haladja meg a 
másfél Celsius-fokot.

KORODI ATTILA SZERINT NEM VALÓSUL MEG JOHANNIS JAVASLATA AZ ELŐRE HOZOTT VOKSOLÁSRÓL

RMDSZ: nem lesz korai választás
Bár Klaus Johannis államfő elő-
re hozott választásokat szeretne, 
az RMDSZ nem hiszi, hogy azok 
kiírásáról sikerül megállapodniuk a 
parlamenti pártoknak.

 » BALOGH LEVENTE

N em hiszi Korodi Attila, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezetője, hogy 
már tavasszal előre hozott parla-

menti választásokat írnának ki, ahogy azt 
Klaus Johannis államfő szorgalmazza. Az 
elnök szerdán este beszélt arról, hogy ta-
vasszal kellene előre hozott választásokat 
tartani. Johannis azt mondta: konzultálni 
fog ez ügyben a parlamenti pártokkal, de 
nem számít arra, hogy a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) egyetért a kezdeményezéssel. 

„A PSD soha nem értett egyet azzal, amit 
én vagy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
mondtunk, nem gondolom, hogy most 
hirtelen barátságosak lettek, és nem is szá-
mítok rájuk. A PSD-t drasztikusan szankci-
onálták a választók. Ha értettek ebből va-
lamit, rendben. Ha nem, akkor velük vagy 
nélkülük folytatjuk” – mondta az államfő 
a szociáldemokraták európai parlamenti 
és államfőválasztáson elért eredményére 
utalva. Johannis arról is beszélt: a pol-
gármestereket két fordulóban, a megyei 
tanácselnököket pedig nem közvetlenül, 
hanem a megyei tanácsosok közül kell 
megválasztani. Az előre hozott választások 
kiírását Johannis és a korábban általa ve-
zetett PNL mellett a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) is támogatja.  Korodi 
Attila, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetője 
a Krónikának csütörtökön arról beszélt: 
nem számít arra, hogy ez bekövetkezne.

„Az RMDSZ nem riad vissza ettől, ha 
ilyen helyzet áll elő, akkor előremegy, és 
tisztességesen részt vesz a választásokon. 
Viszont biztos nem lesz ilyen helyzet. Én 
nem látom azt a politikai helyzetet, hogy 
a parlamentben erre vonatkozólag politi-
kai többség legyen. Nagyon komoly meg-
állapodásokat kellene kötnie a liberális 

pártnak a kisebb ellenzéki alakulatokkal, 
amely azt eredményezné, hogy azok ga-
rantáltan bejussanak a választások után 
a parlamentbe. Ezek jól hangzanak, és a 
határozott államfői attitűdöt erősítik, de 
racionálisan modellezve nem látom ezt 
elképzelhetőnek” – jelentette ki lapunk-
nak Korodi.

Kérdésünkre, hogy az RMDSZ hajlan-
dó lenne-e megállapodást kötni a PNL-
lel, politikus elmondta: az RMDSZ sem 
akadályozni, sem elősegíteni nem kíván-
ja a folyamatot. „Azt gondoljuk, hogy 
ezek megint olyan álságos viták, ame-
lyek csak kárt okoznak a valamennyire 
még normálisan megtervezhetőnek tűnő 
2020-as évben is. Ha van egy erős többsé-
gi akarat, akkor ez az ügy előre tud men-
ni. De nem az RMDSZ-nek kell ezt eldön-
tenie, mert az RMDSZ és a két nagyobb 
ellenzéki párt messzemenően nem elég 
ehhez” – emlékeztetett. Felvetésünkre, 
hogy amennyiben mégis sikerül a par-
lament többségét az előre hozott válasz-
tások mellé állítani, hajlandó lenne-e 
az RMDSZ az 5 százalékos parlamenti 
küszöb biztos megugrása érdekében 
egyeztetést kezdeni az együttműködés-
ről az Erdélyi Magyar Néppárttal és a 

Magyar Polgári Párttal, Korodi kifejtette: 
ezt nem tartja aktuálisnak. „Az RMDSZ 
bebizonyította az elmúlt években, hogy 
lehet racionálisan építkezni a kisebb po-
litikai alakulatokkal együtt is a magyar 
közösség érdekében, viszont ezzel elő-
refutnánk. Először is az önkormányzati 
választásokról kell velük egyeztetnünk. 
Minden másról azért korai, mert nem 
lesz ilyen helyzet. Ön el tudja képzelni, 
hogy rövid időn belül két kormányt meg 
fog buktatni a parlament? Szerintem 
nem” – szögezte le Korodi.

Felvetésünkre, hogy a PSD két saját 
kormányfőjét is megbuktatta az elmúlt 
években kifejtette: nem tartja valószínű-
nek, hogy a most ellenzékbe szorult PSD, 
amely azonban még mindig uralja a par-
lamenti mandátumok több mint 40 száza-
lékát, megbuktatja a jelenlegi kormányt 
az előre hozott választások érdekében. 

A parlamenti választások jövő év végén 
esedékesek, a PNL és az USR azért sze-
retne előre hozott választásokat, mivel a 
felmérések alapján mindkét alakulat úgy 
érzi, hogy jól szerepelne, a megtépázott 
népszerűségű, frissen ellenzékbe szorult 
PSD viszont éppen ezért ellenzi a korai 
voksolást. 
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Több mint 72 millió lejt költött el a 14 ál-
lamfőjelölt az elnökválasztás első és má-

sodik fordulójában – derül ki az Állandó Vá-
lasztási Hatóság (AEP) által nyilvánosságra 
hozott adatokból, ám a legnagyobb összeg-
ből nem a második fordulóba jutott jelöltek 
valamelyike gazdálkodhatott.

Az AEP szerint az első fordulóban Viorica 
Dăncilă, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke 18,2 millió lejt kapott, amely azonban 

nem teljes egészében származott közpénzek-
ből, egy része magánforrásokból érkezett.

A választást végül megnyerő, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) által jelölt, hivatalban 
levő államfő, Klaus Johannis sem sokkal 
kevesebbet költött az első kör előtt: 18 mil-
lió lejt használt fel, ez ráadásul mind köz-
pénz volt.

Nem ők költötték azonban a legtöbb pénzt: 
Mircea Diaconu korábbi színész ugyanis há-
rom forrásból is kapott támogatást, amely 
jócskán meghaladja a két, második fordu-

lóba jutott jelöltét. Diaconu a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Pro 
Románia alkotta Un Om (Egy ember) szövet-
ség jelöltjeként indult. Ebbéli minőségében 
16 294 924 lej kampánytámogatást kapott. 
Az ALDE jelöltjeként ehhez még 4 566 424, 
a Pro Romániáéként pedig 11 728 500-at ka-
pott, vagyis a végösszeg 32 589 848 lej. Ez 
azonban csupán a negyedik helyre volt ele-
gendő az első fordulóban.

A másik oldalon az Új Románia Párt színe-
iben induló Sebastian Constantin Popescu 
állt, aki egyetlen lejt sem költött kampányra, 
valamint Ninel Peia, a Román Nép Pártja je-
löltje, aki 8000 lejt szánt a kampányra. A má-
sodik forduló előtt Johannis csupán 400 000 
lejt költött, ez mind közpénzből származott. 
Dăncilă több mint 1,5 millió lejt kampányolt 
el – ennek nagy része viszont magánalapok-
ból jött. A hatályos jogszabályok szerint azon 
jelöltek, akik elérik a 3 százalékos támoga-
tottságot az elnökválasztáson, visszkapják a 
kampányra költött pénzt. Ez idén a 14 jelölt-
ből hatnak – köztük a 3,87 százalékot szer-
ző Kelemen Hunornak, aki 445 ezer lejnyi, 
magánforráskból származó költséget írhat 
le – sikerült. 

Több mint 70 millió lejt költöttek kampányra az elnökjelöltek
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Átvette mandátumát Johannis

Klaus Johannis hivatalban levő államfő a szavazatok 66,9 százalékát – 6 509 135 
szavazatot – kapta meg az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában, míg Viorica 
Dăncilára 33,91 százaléknyian – 3 339 922 voks – szavaztak – közölte csütörtökön a 
voksolás végeredményét a Központi Választási Bizottság (BEC). A választáson 
10 031 762 polgár vett részt (54,86 százalékos részvételi arány), az érvényes szavaza-
tok száma 9 849 057, érvénytelennek 182 648 voks bizonyult, ez 1,82 százalékos arány. 
Az alkotmánybíróság csütörtökön hitelesítette is a végeredményt, így Johannis át is 
vehette az új államfői mandátumot igazoló dokumentumot Valer Dorneanutól, a taláros 
testület elnökétől az alkotmánybíróság ülésén. Johannis kĳ elentette: őrködni fog a 
jogállamiság tiszteletben tartása fölött.

Kételkedő RMDSZ. Korodi (jobbról az első) szerint Johannis javaslata nem kivitelezhető




