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Harminc év börtönbüntetésre ítélték
a brăilai terrormerénylet elkövetőjét
Első fokon harminc év börtönbüntetésre 
ítélte a törvényszék azt a 21 éves fi atal-
embert, aki tavaly terrortámadást hajtott 
végre egy brăilai bevásárlóközpontban, 
tíz személyt sebesítve meg. Marius 
Valentin Parfenie három rendbéli gyil-
kossági kísérlet, rablás, ittas vezetés, 
a baleset helyszínének elhagyása és 
közrendháborítás bűntette miatt kapta a 
büntetést. Az ítélet nem jogerős. A férfi  
2018. november 11-én megsebesített tíz 
személyt – köztük egy 11 és egy 13 éves 
gyereket –, amikor egy lopott autóval 
nekihajtott az egyik brăilai bevásárló-
központ bejáratának, miután korábban 
a város körgyűrűjén megkéselt egy férfi t, 
és elütött két gyalogost. A feltételezés 
szerint Marius Valentin Parfenie terve az 
volt, hogy minél több embert megöl-
jön, majd öngyilkosságot kövessen el. 
Azért akart minél több román polgárt 
kivégezni, mert ezek meglátása szerint 
nem felelnek meg az emberi minőségről 
általa alkotott elképzelésnek, annak, 
ahogyan például a svéd embereket látta 
(saját nyilatkozatai szerint Svédország-
ban dolgozott egy ideig). 

Nem számít túl gazdagnak Ludovic
Orban a vagyonbevallása alapján
Egy 200 négyzetméteres hétvégi házat 
tüntetett fel ingatlanként vagyonbeval-
lásában Ludovic Orban miniszterelnök. 
A tegnap nyilvánosságra hozott nyilatko-
zatból kiderül: a kormányfő feleségével 
közösen birtokolja az Ilfov megyében 
álló házat. Emellett egy 2007-ben gyártott 
Voklswagen Passatot írt bele a doku-
mentumba. Értéktárgyakat nem tüntetett 
fel. A nyilatkozat szerint feleségének két 
bankszámlán összesen 11 800 eurója van. 
Orban tavaly két cégtől kapott pénzt: az 
egyiktől 28 356, a másiktól 9000 lejt – 
mindkettőtől tanácsadás címén.

Nincs magyar–orosz együttműködés
A magyar parlament nem fordult 
semmilyen kéréssel az orosz félhez az 
ukrajnai nemzeti kisebbségek védelmét 
illetően – hangsúlyozta Katerina Zelenko 
ukrán külügyi szóvivő a tárca honlapján 
közzétett közleményében, reagálva az 
orosz Állami Duma elnöke, Vjacseszlav 
Vologyin kijelentésére. Ukrajna buda-
pesti nagykövetsége a magyar félhez 
fordult, hogy ellenőrizze, valós-e, amit 
az orosz parlamenti elnök mondott. „(Az 
ukrán nagykövetség) azt a választ kapta, 
hogy mivel a magyar Országgyűlés nem 
fogadott el semmilyen ilyen (tartalmú) 
nyilatkozatot, sem szóban, sem írásban 
nem adhattak ilyen információt a ma-
gyar–orosz parlamenti szintű megbeszé-
lések során” – közölte az ukrán szóvivő.
 
Orosz diplomatákat utasított ki Berlin
A német külügyminisztérium kiutasított 
Németországból két orosz diplomatát egy 
berlini csecsen emigráns meggyilkolásá-
val összefüggésben. Az intézkedés válasz 
arra, hogy Moszkva a német fél többszö-
ri, nyomatékos és magas szinten előter-
jesztett kérésének ellenére sem hajlandó 
közreműködni egy Berlinben augusztus 
23-án elkövetett gyilkosság feltárásában. 
A közleményben Tornike K. néven azo-
nosított áldozat csecsen nemzetiségű és 
georgiai (grúz) állampolgárságú volt. Az 
1999-ben kezdődött második csecsen há-
borúban a szeparatisták oldalán harcolt. 
Hazájából 2005-ben Georgiába (Grúziá-
ba), 2016-ban Németországba menekült. 
Az orosz külügyminisztérium ellenlépé-
sek egész csomagját helyezte kilátásba a 
két diplomata kiutasítása miatt.

MEGSZAVAZTÁK AZ ELÍTÉLTEK IDŐ ELŐTTI SZABADULÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÖRVÉNY ELTÖRLÉSÉT

Bezárták a börtönkapukat
Ellenszavazat nélkül, csupán 
néhány tartózkodás mellett fogad-
ta el tegnap a képviselőház azt a 
jogszabályt, amely eltörli a rossz 
börtönkörülmények között fogva 
tartott bűnözők korábbi szabadlábra 
helyezését lehetővé tevő törvényt.

 » BALOGH LEVENTE

M egszavazta tegnap a képviselő-
ház a rossz börtönkörülmények 
között fogva tartott bűnözők ko-

rábbi szabadlábra helyezését lehetővé 
tevő jogszabály eltörlését. A képviselők 
272 támogató szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett döntöttek a jogszabály eltörlésé-
ről. A tartózkodók között ott volt Florin 
Iordache szociáldemokrata honatya, aki 
a vitatott igazságügyi módosításokat ki-
dolgozó különbizottságot vezette, de két 
RMDSZ-es képviselő is: Márton Árpád és 
Kulcsár-Terza József.

A szenátus ugyan korábban elutasítot-
ta a februárban akkor ellenzékben, ma 
kormányon levő Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) tíz honatyája által benyújtott és 
most a Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) hasonló tartalmú indítványával 
összegyúrt jogszabályt, és a Viorica Dăn-
cilă vezette korábbi kormány is negatívan 
véleményezte, de mivel az alsóház a döntő 
kamara a kérdésben, a jogszabály eltörlése 
elfogadottnak minősül, és csak arra vár, 
hogy az államfő kihirdesse.

A tegnapi szavazás eredményét már elő-
re vetítette, hogy kedden a jogi bizottság-
ban egyhangúlag szavazták meg a törvény 
eltörlését. A szociáldemokraták azt köve-
tően vették fel a napirendi pontok közé a 

tervezetet, hogy a kormány jelezte: akár 
felelősségvállalással – azaz a parlament 
megkerülésével – is hajlandó elfogadtatni.

A törvényhozók elfogadták az igaz-
ságügyi miniszter módosító javaslatát is, 
amely fenntartja a büntetés-végrehajtási 
jogorvoslat törvényének hatályát azok szá-
mára, akiket 2012. július 24-e és a jelen tör-
vény hatályba lépése közötti időszakban 
ítéltek vagy ítélnek el. 

A tervezet vitáján a PNL képviselője, 
Florin Roman rámutatott, azért kezdemé-
nyezték az elítéltek idő előtti szabadulását 
lehetővé tevő törvény hatályon kívül he-
lyezését, mert az állampolgárok biztonsá-
ga mindennél fontosabb. Hozzátette, az 
alakulat februárban kezdett el dolgozni a 
tervezeten, addig 12 ezer fogvatartott sza-
badult a jogszabály alapján, azóta pedig 
további 12 ezer elítéltet engedtek ki a bör-
tönből. „Ha lettek volna annyira bölcsek, 
hogy már akkor, februárban intézkedje-
nek, most nem sétálna szabadon ennyi 
fogvatartott. (...) A 22 ezer elítélt közül hét-
ezren bűnözők, erőszaktevők, és 500-an 
közülük azóta újabb rablásokat, gyilkossá-
gokat követtek el” – fogalmazott. 

Az RMDSZ képviseletében felszólaló 
Szabó Ödön azt mondta, a szövetség is 
megszavazza a büntetés-végrehajtási jog-
orvoslat törvényét hatályon kívül helyező 
tervezetet. „Sajnos nem előzte meg hatás-
tanulmány a törvényt, a valóság azonban 
rávilágított arra, hogy milyen hatásai van-
nak” – nyomatékosította. 

Nicuşor Halici szociáldemokrata párti 
képviselő felszólalásában rámutatott, ala-
kulata is megszavazza a tervezetet, ugyan-
akkor azonban hangsúlyozta, hogy a bün-
tetés-végrehajtási jogorvoslat törvényébe 
foglalt intézkedést a Cioloş-kormány igaz-
ságügyi minisztere, Raluca Prună kez-

deményezte az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának egyik döntése alapján. „Az 
EJEB-határozat kimondta, hogy intézkedé-
seket kell hozni a büntetés-végrehajtási in-
tézetek túlzsúfoltságának csökkentése és 
a börtönkörülmények javítása érdekében. 
A PSD volt az egyetlen alakulat, amely 
megoldással állt elő, ellenkező esetben 
óriási büntetést kapott volna Románia. (...) 
Türelmetlenül várjuk, milyen megoldáso-
kat fog javasolni a kormány erre a problé-
mára” – tette hozzá a PSD-s honatya. 

A jogszabályt, amelynek értelmében 
minden, rossz börtönkörülmények között 
eltöltött 30 nap után 6 nap levonás jár a 
büntetésből, az előző kormány idején a 
börtönök túlzsúfoltságára hivatkozva fo-
gadták el, miután az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) több esetben is elmarasz-
talta Romániát börtönben ülő elítéltek 
panaszai miatt. Tavaly nyár óta a törvény 
alapján 21 ezer elítélt szabadult korábban 
a börtönből, és közülük több mint 1800-an 
újabb bűncselekményt követtek el. A visz-
szaesők közül 500 ellen erőszakos bűn-
cselekmények – gyilkosság, nemi erőszak, 
rablás – miatt indult újabb büntetőeljárás.

Az indoklásban a törvény kidolgozói 
arra hivatkoztak: Romániában a bűnelkö-
vetés jelensége kikerült az ellenőrzés alól, 
a polgárokat pedig egyre inkább aggasztja 
a visszaeső bűnözők számának növeke-
dése. Emlékeztettek: a visszaeső bűnözők 
aránya 40 százalékra nőtt, ami vélhetően a 
legmagasabb az Európai Unióban.

A tegnap megszavazott jogszabály célja 
a kidolgozók szerint az, hogy véget vessen 
a kedvezményes szabadlábra helyezést 
lehetővé tevő törvény által előidézett szo-
ciális feszültségnek, illetve hogy növelje a 
polgárok bizalmát a büntetések bűnmeg-
előzésben játszott szerepében.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több száz milliárd dollárral emelkedik a 
következő években a NATO-tagországok 

összesített védelmi költségvetése – jelentet-
te be a szövetség Londonban tartott vezetői 
találkozójának végén a NATO főtitkára. Jens 
Stoltenberg a NATO megalakulásának 70. 
évfordulója alkalmából összehívott csúcsta-
lálkozó tegnapi zárónapján tartott sajtóérte-
kezletén közölte: hatodik éve folyamatosan 
növekednek a szervezet védelmi kiadásai, 
és az európai NATO-tagországok és Kanada 
ebben az időszakban 130 milliárd dollárral 
növelték védelmi kiadásaikat. Stoltenberg 
szerint döntés született arról, hogy az Egye-
sült Államokon kívüli NATO-szövetségesek 
2024-ig 400 milliárd dollárral növelik tovább 
a védelemre költött kiadásaikat.

A csúcstalálkozón a NATO-tagállamok ve-
zetői közös nyilatkozatban álltak ki ismét a 
kölcsönös védelem szavatolása mellett, le-
szögezve a tagállamok közötti szolidaritást, 
egységet és összetartást. A nyilatkozatban 
kihívásként értékelik Kína hatalmának nö-
vekedését, és azt is leszögezik, hogy Orosz-
ország agresszív akciói fenyegetést jelente-
nek az euroatlanti biztonságra. Kijelentik: a 
NATO kizárólag védekező jellegű szövetség, 
amely nem jelent fenyegetést egyetlen or-
szágra sem. Hangsúlyozzák a transzatlan-
ti együttműködés fontosságát Európa és 
Észak-Amerika között, és azt, hogy az alap-
szerződés 5. cikkelye értelmében bármely 

tagállam elleni támadást az összes tagállam 
elleni agresszióként értékelnek.

A találkozó azonban nem a feltétlen egyet-
értés légkörében zajlott. Kedden este Emma-
nuel Macron francia elnök jelezte: fenntartja 
azt a véleményét, hogy a NATO „agyhalott”. 
Erről a Donald Trump amerikai elnökkel tar-
tott sajtótájékoztatóján beszélt. Trump pár 
órával korábban úgy értékelte, hogy „nagyon 
sértőek” az ilyen kijelentések a szövetségről. 
Macron szerint az atlanti szövetségnek újra 
meg kell fogalmaznia a lényeges céljait. Az 
amerikai elnök még a csúcstalálkozó előtt a 
védelmi kiadások ismételt növelését követel-

te a NATO-tagállamoktól. Mint mondta, az 
eddigi célkitűzés, hogy a tagországok hazai 
össztermékük (GDP) legalább 2 százalékát 
fordítsák védelmi kiadásokra nagyon ala-
csony, az összegnek inkább 4 százaléknak 
kellene lennie. Az eseményen Romániát 
Klaus Johannis államfő képviselte, aki teg-
nap elmondta: a Fekete-tenger térségének 
fontosságára irányította rá a NATO-szövetsé-
gesek fi gyelmét. A találkozón Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszter jelezte: Magyaror-
szág addig blokkolja Ukrajna NATO-tagsá-
gát, amíg a kárpátaljai magyarok vissza nem 
kapják a jogaikat.

Feszültségekkel teli NATO-csúcs Londonban
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Fő a biztonság. A NATO-csúcson a védelmi költségvetés növeléséről döntöttek




