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A parlament irányítását akarja az elnök
Klaus Johannis államfő arra szólította 
fel a Nemzeti Liberális Pártot (PNL), 
hogy szerezze meg a képviselőház és 
a szenátus elnöki tisztségét is, miután 
néhány hete bizalmatlansági indítvány 
segítségével kormányra került. Johannis 
részt vett a korábban általa elnökölt párt 
végrehajtó testületének ülésén, ezen 
szólította fel a liberálisokat, hogy ne 
becsüljék alá a frissen ellenzékbe kény-
szerített Szociáldemokrata Pártot (PSD), 
és fi gyelmeztette őket: az ellenfeleik a 
szociáldemokraták, nem pedig a Ment-
sétek meg Romániát Szövetség (USR). 
„Nem akarunk senkit elküldeni másho-
va, csak oda, ahol a helye van, márpedig 
az állami intézmények élén nincs helye 
a PSD-nek. Sokszor elmondtam: az 
elmúlt 30 évben a PSD gátolta Románia 
fejlődését, és ebben az esztendőben az 
állampolgárok bebizonyították – előbb 
az EP-választáson, a referendumon, majd 
az elnökválasztáson –, hogy PSD nélküli 
országvezetést szeretnének” – szögezte 
le az államfő, aki a kétfordulós polgár-
mester-választáshoz való visszatérést is 
szorgalmazta.

Kilépett a Pro Románia pártból Tudose
Kilépett a Pro Románia pártból Mihai 
Tudose európai parlamenti képviselő. 
A korábbi szociáldemokrata párti mi-
niszterelnök tegnap tette közzé Face-
book-oldalán az alakulat Brăila megyei 
szervezetéhez intézett kilépési kérelmét. 
„Csak ennyi. Egyelőre...” – írta bejegy-
zésében. Kérelmében az EP-képviselő 
azzal indokolja a pártból való távozását, 
hogy nem ért egyet az alakulat központi 
vezetőségének döntéseivel. 

Megkezdődött a migránsok szétosztása 
Az új Európai Bizottság hivatalba lépésé-
vel megindult a szeptember végi máltai 
megállapodás végrehajtása, vagyis 
megkezdődött az Olaszországba érke-
zett migránsok EU-tagállamok közötti 
szétosztása, menedékkérők és illegális 
bevándorlók közötti különbségtétel 
nélkül – jelentette az olasz sajtó tegnap. 
Németország, Franciaország, Málta és 
Olaszország szeptember 23-án állapodott 
meg a máltai és olasz partokra érkező 
migránsok szétosztási mechanizmusáról. 
A megállapodás az új olasz kormány 
szeptemberi beiktatását, és ezzel együtt 
az olaszországi kikötőknek a migrán-
sokkal érkező hajók előtti megnyitását 
követte. A tényleges szétosztás az Ursula 
von der Leyen vezette Európai Bizottság 
hivatalba lépésével kezdődött meg.

Liviu Dragnea „szerelmes” üzenetet küldött a börtönből

Először üzent a nyilvánosságnak börtönéből Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) volt elnöke, akit még május végén ítéltek jogerősen három és fél év 
szabadságvesztésre hivatali visszaélésre való felbujtás miatt. Dragnea a december 
elsejei román nemzeti ünnepre időzítve szerelmi vallomást idéző stílusban üzent 
az országnak. „Isten éltessen Románia! Mindig tiszteletben tartottam a hagyo-
mányaidat, minden alkalommal megünnepeltelek, a lelkemben és a keblemben 
hordoztalak, mindenütt büszkélkedtem veled, és egész életemet neked szenteltem. 
Érted mindent feláldoztam, és mindent megtettem azért, hogy nagyra nőj, hogy 
gazdag és erős légy. Lemondtam a családom mellett töltött percekről, kihagytam 
számos eseményt a gyerekeim életéből, és végül még a szabadságról való lemon-
dást is vállaltam érted!” – fogalmazott Dragnea, azt sugallva, hogy bebörtönzése 
tulajdonképpen igazságtalan volt, hiszen ő csupán az ország javáért tevékeny-
kedett. Üzenetében arról írt: csak azt akarta: a romániai gyerekek egészséges és 
természetes román ételeket egyenek a mások által elutasított, vegyszerekkel teli 
élelmiszerek helyett, valamint azt, hogy az idősek visszakapják a méltóságukat, a 
fi atalok pedig a szebb jövőbe vetett reményüket.

KORODI: A PARLAMENT LÉPJEN A KIENGEDETT RABOK ÜGYÉBEN – FELELŐSSÉGET VÁLLALNA A KORMÁNY

Hamut szór a fejére az RMDSZ
Nem döntött jól az RMDSZ, amikor 
megszavazta a jogszabályt, amely 
lehetővé teszi a veszélyes bűnözők 
idő előtti szabadlábra helyezését 
– ismerte be Korodi Attila képvi-
selőházi frakcióvezető. A kormány 
felelősségvállalással fogadtatná el a 
törvény módosítását.

 » BALOGH LEVENTE

E lismerte Korodi Attila, az RMDSZ 
képviselőházi frakciójának elnöke, 
hogy a szövetség hibázott, amikor 

a parlamentben megszavazta azt a tör-
vényt, amely lehetővé teszi, hogy az el-
ítéltek hamarabb szabaduljanak, ameny-
nyiben embertelen körülmények között 
kényszerülnek a börtönéveiket tölteni. 
Korodi tegnap a Radio France Internatio-
nale-nak (RFI) nyilatkozva arról beszélt: 
a parlamentben kell módosítani a vonat-
kozó jogszabályt. Leszögezte: a törvényt 
jelenlegi formájában el kell törölni, 
azonban problémát jelent, hogyha egy-
szerűen csak eltörölnék, akkor a problé-
ma teljes egészében rendezetlen marad 
jogi szempontból. Az igazságügy-mi-
nisztériumnak vagy a szakértőknek elő 
kell állniuk egy stratégiával, valamint 
egy törvénytervezettel, amely átveszi a 
jelenlegi jogszabály helyét, és nem hagy 
űrt az ezen kérdést szabályozó törvényi 
háttérben” – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) – a 
korábbi kormánypártok – mellett az 
RMDSZ is megszavazta a vitatott tör-
vényt a parlamentben, Korodi elismerte, 
hogy nem voltak elég körültekintőek. 
Mint kifejtette, a döntés meghozatala 
előtti elemzés nem tárt fel számos hibát, 
amely a jogszabályt jellemzi. Arra a fel-
vetésre, hogy sajnálja-e az RMDSZ, hogy 
megszavazta a törvényt, kijelentette: 
„Ha visszagondolok a múltba, igen, nem 
volt alaposan megindokolt döntés, ezért 
ki kell javítanunk, mégpedig az eljárás 
teljes módosítása révén.”

Raluca Turcan miniszterelnök-helyet-
tes ugyanakkor még tegnap bejelentette: 
a kormány felelősségvállalással fogadja 
el a törvény módosítását. Ugyancsak fe-

lelősséget vállalnak a bírák és ügyészek 
idő előtti nyugdíjba vonulását lehetővé 
tevő törvény módosításáért, valamint a 
kéttagú bírói tanácsok háromtagúvá ala-
kításáért. Turcan szerint a módosítások 
azért szükségesek, hogy megelőzzék az 
igazságügyi rendszer leállását, ráadásul 
ezt kéri az Európai Bizottság is. A ked-
vezményes amnesztia eltörlése kapcsán 
megjegyezte: azt a szabadlábra helyezett 
elítéltek körében tapasztalt magas visz-
szaesési arány indokolja, mivel az em-
berek biztonsága kell hogy elsőbbséget 
élvezzen. Turcan szerint amíg a törvény 
hatályban van, addig a polgárok élete 
mindennap veszélyben van. A kormány-
főhelyettes vasárnap még azt mondta: 
akkor folyamodnak a felelősségválla-
láshoz, ha a parlament nem módosítja a 
jogszabályt.

„A nem megfelelő körülményeket fel-
használva ürügyként a PSD majdnem 
húszezer veszélyes bűnözőt engedett ki 
a börtönök kapuin, akik fenyegetik az 
emberek életét. Az EJEB által kirótt eset-
leges büntetéseket máshogy oldjuk meg, 
mint az elektronikus nyomkövetők vagy 
a feltételesen szabadlábra helyezettek 
megfi gyelését végző személyzet, esetleg 
új börtönt építünk. De a bűnözők idő előt-
ti szabadon engedése semmiképp sem 
megoldás” – szögezte le vasárnap Turcan.

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap 
árnyalta Turcan tegnapi bejelentését: 

helyettesének vasárnapi bejelentését 
megismételve azt mondta, akkor kerül 
sor parlamenti felelősségvállalásra, ha a 
parlament nem szavazza meg a PNL által 
benyújtott módosító javaslatot. Eközben 
a PSD-s irányítású házbizottság tegnap 
napirendre vette a törvény módosítását 
az alsóházban.

A felelősségvállalás annyit jelent, 
hogy a kormány parlamenti vita nélkül 
terjeszti a törvényhozás elé a tervezetet, 
ugyanakkor az ellenzéknek jogában áll 
soron kívül bizalmatlansági indítványt 
benyújtani a kabinet ellen. Amennyiben 
a bizalmatlansági indítvány átmegy, a 
kormány megbukik, ha viszont nem, ak-
kor a felelősségvállalással beterjesztett 
törvénytervezet elfogadottnak minősül.

A 2017-ben elfogadott törvényt az ak-
kori kormány azzal indokolta, hogy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
több alkalommal is elmarasztalta Romá-
niát az embertelen börtönviszonyok mi-
att. Ezért csökkenteni kívánta a zsúfolt-
ságot a börtönökben. Ehhez kidolgozta a 
jogszabályt, amely értelmében minden, 
nem megfelelő körülmények között el-
töltött 30 nap után 6 napot levonnak az 
elítélt büntetéséből. 

A jogszabály nyomán többezernyi bű-
nözőt engedtek ki a börtönökből bünte-
tésük letöltése előtt, ezek jelentős része 
pedig kiszabadulása után újabb súlyos 
bűncselekményeket követett el.

 » B. L.

Aktuálpolitikai vonatkozásoktól sem 
mentesen emlékezett meg Klaus Johan-

nis államfő a december elsejei román nem-
zeti ünnepről az évforduló után egy nappal 
megtartott ünnepi ülésen a parlamentben. 
A német származású elnök szerint az 1918-
as év egy nemzet azon közös erőfeszítésé-
nek megnyilvánulása, hogy valóra váltsák 
az egyesülés álmát. A román katonák, po-
litikusok és a királyi család hozzájárulása 
mellett kitért egyes, Erdélyben élő nemzeti 
kisebbségek döntésére is a Romániához 
való csatlakozásról. Johannis emlékez-
tetett: Erdély Romániához csatolásának 
megvalósítói a kommunista börtönökben 
végezték, mivel nem voltak hajlandóak le-
mondani a szuverén Romániában való hi-
tükről. Ennek kapcsán arra a kettősségre 

hívta fel a fi gyelmet, hogy egyrészt vannak 
fi gyelemre méltó pillanatok és emblema-
tikus alakok, aki átalakították Romániát, 
másrészt ott van a kommunista diktatúra 
nehéz és fájdalmas öröksége. Leszögezte: 
a kommunista rendszer alatti visszaélések 
fontos leckét jelentenek, amelyre oda kell 
fi gyelni. Az elmúlt 30 évet a nehézkes át-
menet időszakaként jellemezte, amelynek 
során Románia NATO- és EU-tag, valamint 
az Egyesült Államok stratégiai partnere lett. 
Az idei év kapcsán a választásokra utalva, 
amelyeken a Szociáldemokrata Párt súlyos 
vereséget szenvedett, és ellenzékbe is szo-
rult, úgy vélekedett: az esztendő nagy nye-
resége az, hogy az emberek azt mondták: 
Európa-párti, virágzó, működő közszolgál-
tatásokkal, független igazságszolgáltatás-
sal és a polgárokat szolgáló politikai osz-
tállyal rendelkező országot akarnak.

Az 1918-as egyesülés megvalósítóit méltatta Johannis
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Rossz ötlet volt. Leállítanák a veszélyes bűnözők idő előtti szabadon bocsátását




