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KAMIONSOFŐRÖK VESZTEGETTEK MEG ARADI ÉS TEMESVÁRI KÖZTISZTVISELŐKET, PSD-S HONATYÁKNAK IS JUTOTT A CSÚSZÓPÉNZBŐL

Mázsálás kenőpénzért: politikusok is érintettek
Kamionsofőröktől követeltek
kenőpénzt Arad és Temes megyei köztisztviselők, akik aztán
politikusoknak adták tovább a
megvesztegetés útján szerzett
összegek egy részét. A nyomozó
hatóságok többek között szociáldemokrata honatyák ellen
indítottak eljárást.
» R. SZ.

Rengeteg dokumentummal és merevlemezzel távoztak az ügyészek a PSD aradi székházából

ve Florin Tripa PSD-s képviselőt is.
Utóbbi a DNA temesvári székhelyéről való távozásakor azt mondta, az
ügyészek közölték vele, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják. „Azt mondják, közbenjártam az
útügyi igazgatóságnál egy bizonyos
személy alkalmazása érdekében, de
nekem semmi közöm az illetőhöz. Ismerem, de nem tudom, milyen tisztségbe került” – idézte az Agerpres
hírügynökség a szociáldemokrata

tóságokat is megtévesztették az országból való kilépéskor.
A PSD Arad megyei szervezetének székhelyéről dokumentumokat
vittek el az ügyészek tegnap reggel,
a temesvári regionális út- és hídügyi igazgatóság vezetőjét, Cristian
Ispravnic Temes megyei tanácsost
pedig bekísérték kihallgatásra. Kihallgatták az ügyben az ellenzéki
alakulat Arad megyei elnökét, Dorel
Căprar parlamenti képviselőt, illet-
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ázkutatást tartott tegnap az
Országos
Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) öt Temes és
Arad megyei helyszínen, köztük a
Szociáldemokrata Párt (PSD) Arad
megyei szervezetének székházában.
A gyanú szerint kamionsofőrök vesztegettek meg politikusokat és köztisztviselőket. A DNA közleménye
alapján 2016 és 2019 között elkövetett korrupciós cselekmények miatt
folyik kivizsgálás, a házkutatások
közintézmények székhelyén, egy politikai párt székházában, illetve magánszemélyek lakhelyén zajlottak.
A feltételezések szerint a temesvári
regionális út- és hídügyi igazgatóság
tisztségviselői csúszópénzt kértek
a nagylaki határátkelőnél azoktól a
kamionosoktól, akiknek a járművénél eltérést észleltek a helyszíni mérés adatai, illetve a fuvarlevélben feltüntetett adatok között. Az ügyészek
szerint szállítmányonként 100 euróig
terjedő összeget kértek azért, hogy
szemet hunyjanak a kihágás fölött.
Ezáltal a kamionsofőrök nemcsak a
román, hanem a magyarországi ha-
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Az ügyészek
szerint szállítmányonként 100
euróig terjedő
összeget kértek
a kamionosoktól,
hogy szemet
hunyjanak a
kihágás fölött.

honatyát, aki többek között azzal
bizonygatta ártatlanságát és becsületességét, hogy kétszobás lakásban él. Érintett az ügyben Ioan
Chisăliță, a PSD Krassó-Szörény
megyei szenátora is, akit ugyancsak kihallgattak. Nem hivatalos
információk szerint Ispravnic és a
regionális út- és hídügyi igazgatóság számos más vezető beosztású
munkatársa vette rá a beosztottjait
arra, hogy csúszópént kérjenek az
országból kilépésre jelentkező kamionsofőröktől. A csúszópénz egy
részét megtartották az intézmény
munkatársai, a többi ugyanakkor
különböző szívességek, tisztségek
fejében a parlamenti képviselőkhöz került.
Megszólalt az ügyben Marcel
Ciolacu, a PSD ideiglenes elnöke
is. Az ellenzéki alakulat vezetője
közölte, részükről bűnvádi eljárás
indulhat a három szociáldemokrata honatya ellen, a párt nem fogja védelmébe venni tagjait. „Ma
(hétfőn – szerk. megj.) reggel telefonon beszéltem Căprar úrral, aki
arról tájékoztatott, hogy ott a DNA
a PSD aradi székháza előtt. Mondtam neki, hogy tartsa tiszteletben
a törvényt, és nézze meg, mi történik. A PSD semmiképpen sem lép
fel az igazságszolgáltatással szemben” – közölte a képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikus.
Ciolacu hozzátette, a mentelmi jog
nem akadályozza a három képviselő elleni bűnvádi eljárás beindítását. Lapzártánkig a DNA nem foganatosított kényszerintézkedést
a gyanúsítottak ellen.

Tanasă ismét sikertelenül akarta megbírságoltatni Borbolyt
» KOVÁCS ATTILA
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redménytelenül próbálja elérni
Borboly Csaba megbírságolását
a Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) arra hivatkozva,
hogy a Hargita Megyei Tanács elnöke
nem hajtotta végre maradéktalanul
a székely zászló megyeházáról történő eltávolítására vonatkozó bírósági végzést. Idén már született egy
jogerős bírósági ítélet arról, hogy
Borboly Csaba tanácselnöknek nem
kell kifi zetnie a Dan Tanasă vezette
egyesület által kért pénzbírságot.

A keresetlevelet az ADEC gyakorlatilag változtatás nélkül újra benyújtotta a Hargita megyei törvényszékre,
azt kifogásolva, hogy Borboly nem
hajtotta végre teljesen a 2016-ban hozott, a székely zászlóval megegyező
megyezászló eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági végzést, ám most
is hasonló eredmény született.
A keresetlevél szerint az alperes
nem távolította el a székely zászlót
a megyei önkormányzat gyűlésterméből és a megyeháza bejáratától,
erről fotókat is mellékeltek. Az ADEC
azt kérte a bíróságtól, hogy rendel-
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jen el kényszervégrehajtást az ügyben, valamint a vonatkozó, 2004-ből
származó 554-es törvény értelmében
kötelezze a megyei önkormányzat elnökét a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére
minden nap késlekedésért. A Hargita
megyei önkormányzat sajtószolgálata korábban azt közölte, az egyesület
által a megyeházán látni vélt lobogó
az állandó jellegű történelmi zászlókiállítás része lehet, ahol valóban
jelen van a székely zászló.
A Hargita megyei törvényszék december 6-án ismét úgy döntött, hogy
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az egyesület keresetét elutasítja. Az
ítélet nem jogerős, a marosvásárhelyi ítélőtáblánál megfellebbezhető. A
korábbi, 2016 októberéből származó
jogerős bírósági végzésnek megfelelően 2017 első napjaiban a megyeháza bejáratától, az épület tetejéről és a
nagy gyűlésteremből levették a kékarany színű lobogókat, és átadták
megőrzésre a történelmi egyházak
képviselőinek. A márványteremben,
ahol a megyei tanács üléseit tartják,
akkor helyén maradt a megyezászló,
mivel ez a helyiség nem volt nevesítve a bírósági végzésben.
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