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Johannis: sikerült leállítani az 
igazságügyi rendszer elleni hadjáratot
Ideiglenesen sikerült ugyan leállítani az 
igazságügyi rendszer elleni hadjáratot, 
az okozott károkat azonban mielőbb 
helyre kell hozni – jelentette ki tegnap 
Klaus Johannis. Az államfő részt vett a 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) ülésén, amelyen megválasztották 
az intézmény új vezetőségét. Az elnök 
szerint a 2019-es esztendő úgy marad 
meg a kollektív emlékezetben, mint az az 
év, amelyben a május 26-i népszavazáson 
leadott voksukkal a polgárok megvédték 
az igazságszolgáltatást a rendszer gyen-
gítését célzó szisztematikus támadá-
soktól, arra kötelezve a döntéshozókat, 
hogy vizsgálják felül az igazságügyet 
érintő korábbi intézkedéseiket. Johan-
nis hangsúlyozta, államfőként minden 
rendelkezésére álló alkotmányos eszközt 
felhasznált, hogy elejét vegye az igazság-
ügyi rendszer destabilizálásának, azaz 
– többek között – véleményezést kért 
a Velencei Bizottságtól az igazságügyi 
törvények vitatott módosításairól, leál-
lította a büntetőjog „káros és alaptalan 
módosításainak” alkalmazását, széles 
körű egyeztetést kezdeményezett az érin-
tett intézmények és szakmai szervezetek 
képviselőivel, illetve konzultációra hívta 
a parlamenti pártokat.
 
Leonard Orban lebegteti
a felelősségvállalás lehetőségét
Nem volt hajlandó színt vallani Ludovic 
Orban miniszterelnök abban a kérdés-
ben, hogy a kormány felelősséget akar-e 
vállalni a parlament előtt a kétfordulós 
polgármester-választás visszaállítása 
érdekében, vagy sem. A kormányfő hét-
főn este emlékeztetett: az általa vezetett 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) már koráb-
ban beterjesztett egy törvénymódosítást, 
amely jelenleg a képviselőház előtt van, 
és amely a kétfordulós polgármester-vá-
lasztás bevezetéséről szól. „Mi ezt a 
tervezetet támogatjuk, és megpróbáljuk 
a politikai partnerek támogatását is 
megszerezni” – mondta Orban. Arra a 
felvetésre, hogy a kormány felelősséget 
vállal-e a módosítás megvalósításáért, 
Orban csak annyit mondott: ha meg-
teszik, akkor azt előre bejelentik majd. 
A miniszterelnök ezzel arra reagált, hogy 
Klaus Johannis államfő, a PNL korábbi 
elnöke a nap folyamán arra buzdította a 
kormányt, hogy felelősségvállalással ve-
zesse be a kétfordulós polgármester-vá-
lasztást, amennyiben a parlament nem 
szavazza meg a törvényjavaslatot. Az 
RMDSZ ellenzi a módosítást, mert becs-
lése szerint mintegy 20 százalékkal csök-
kenne a magyar polgármesterek száma 
Erdélyben, ha egy második fordulóban 
a román pártok ismét összefoghatnának 
az első fordulóban élen végző magyar 
polgármesterjelöltekkel szemben.

Hatalommal való visszaéléssel
vádolják Donald Trumpot
Hivatali hatalmával való visszaéléssel és 
a kongresszus munkájának akadályozá-
sával vádolják Donald Trump amerikai 
elnököt – jelentette be tegnap Jerry 
Nadler, a demokrata többségű képviselő-
ház igazságügyi bizottságának elnöke 
és Adam Schiff , a hírszerzési bizottság 
vezetője. Nadler kijelentette: Donald 
Trump veszélybe sodorja a demokráciát 
és a nemzetbiztonságot. A bejelentést a 
törvényhozók a képviselőházban tették 
meg, Nancy Pelosi házelnök jelenlété-
ben. A két vádpontról a képviselők a 
héten szavaznak a republikánus elnök 
közjogi felelősségre vonását célzó (im-
peachment) eljárás keretében.

VISSZAVONJA KLAUS JOHANNIS ÁLLAMFŐ A KITÜNTETÉSEKET AZ ELÍTÉLTEKTŐL

„Lehull” Adrian Năstase csillaga
Elveszíti Románia Csillaga érdem-
rendjét a korrupció miatt elítélt 
Adrian Năstase: Klaus Johannis 
államfő bejelentette, kezdeményezte 
az állami kitüntetések visszavonását 
a büntetett előéletű személyektől.

 » BALOGH LEVENTE 

M inden olyan korábban kitün-
tetett személytől visszavonja 
Klaus Johannis államfő az ál-

lami kitüntetést, aki ellen jogerős ítélet 
született valamilyen bűncselekmény 
miatt. Ezt ő maga jelentette be tegnap. 
Közölte: már el is kezdte az érdemren-
dek visszavonásának folyamatát, és re-
ményei szerint a folyamat rövidesen le is 

zárul. Az ügy apropója az, hogy jelentős 
felhördülést keltett, hogy az államfői 
hivatal meghívására a korrupció miatt 
korábban kétszer is elítélt volt szoci-
áldemokrata miniszterelnök, Adrian 
Năstase is részt vett az államfő által a 
december elsejei román nemzeti ünnep 
alkalmából adott fogadáson, miután az 
érdemrend birtokosaként jogosult volt 
erre. Ennek kapcsán kérdeztek rá az új-
ságírók tegnap arra Johannisnál, hogy 
visszavonja-e a volt kormányfő kitün-
tetését, ő pedig elmondta: nem csupán 
Năstase, hanem minden elítélt személy 
érdemrendjét visszavonja. Năstase még 
2002-ben kapta meg a Románia Csillaga 
érdemrend nagykeresztjét. 

Mint ismeretes, Johannis 2016-ban visz-
szavonta Tőkés László 2009-ben kapott 

állami kitüntetését, amit az 1989-es for-
radalomban játszott szerepéért kapott. 
A lépést még Victor Ponta korábbi kor-
mányfő kezdeményezte, amiért az EMNT 
elnöke felvetette, hogy Magyarország 
vállaljon „védhatalmi” szerepet Erdély 
érdekében; a kitüntetés visszavonását a 
Románia Csillaga becsületbírósága ter-
jesztette fel az államelnöknek. Ugyanez 
a becsületbíróság két évvel ezelőtt Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnököt is méltat-
lannak ítélte a Románia Csillagára, az 
érdemrend visszavonását kérve a politi-
kus kijelentése miatt, miszerint a román-
ságnak is el kell fogadnia, hogy az erdélyi 
magyarok nem fogják és nem is akarják 
megünnepelni az Erdély Romániához 
csatolását kimondó, 1918-as Gyulafehér-
vári nyilatkozat centenáriumát.  

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„E lőreléptünk a csapatkivonás, a fogoly-
csere, a tűzszünet és a politikai ren-

dezés kérdésében, és azt kértük minisztere-
inktől, hogy egy újabb, négy hónap múlva 
esedékes csúcstalálkozóig dolgozzák ki Ke-
let-Ukrajnára vonatkozóan a helyi választá-
sok megrendezésének részleteit” – mondta 
Emmanuel Macron francia államfő Vlagyi-
mir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnökkel, valamint Angela Merkel német 
kancellárral tartott közös sajtótájékoztató-
ján a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a 
„normandiai négyek”, azaz Ukrajna, Orosz-
ország, Németország és Franciaország rész-
vételével tartott találkozó után hétfőn késő 
este. A párizsi Élysée-palotában tartott meg-
beszélés elsődleges célja az volt, hogy három 
év után életre keltse a 2015-ben Minszkben 
aláírt békemegállapodást. 

Most két és negyed órán át tárgyaltak né-
gyen. Majd következett Putyin és Zelenszkij 
kétoldalú tárgyalása, amely a francia szer-
vezők szerint a tervezett háromnegyed óra 
helyett másfél órán át tartott. Az utolsó tíz 
percben a két elnök négyszemközt tárgyalt. 

Zelenszkij most először találkozott sze-
mélyesen Putyinnal, és jóllehet több in-
tézkedésben is megállapodtak az ukrajnai 
békefolyamat beindítása érdekében – mint 
mondta – a politikai kérdésekben nem értet-
tek egyet, és emiatt ő elégedetlen. Az ukrán 
elnök beszámolója szerint megállapodás 
született egy újabb fogolycsere tető alá ho-
zásáról december 31-ig, a Donyec-medencei 
frontvonal újabb három pontján hajtanak 
végre csapatszétválasztást, valamint az év 
végéig teljes, átfogó és korlátlan tűzszünet 
lép életbe a Donyec-medence harcok sújtot-
ta övezetében. Hozzátette: a megbeszélése-
ken hangsúlyozta, hogy a kérdések átfogó 

megoldása lehetetlen a fő alkotóelem, a 
biztonság szavatolása nélkül. Kijelentette, 
hogy Ukrajna bizonyos dolgokra soha nem 
lesz hajlandó, nem válik például szövet-
ségi állammá, és nem mond le területről. 
A Krím félszigetet és a Donyec-medencét 
Kijev változatlanul Ukrajna részének tekin-
ti – mondta. Vlagyimir Putyin elégedetten 
nyilatkozott a párizsi csúcstalálkozó ered-
ményeiről. „Yes, I am happy (Igen, elége-
dett vagyok)” – jelentette ki angolul. A kö-
zös sajtótájékoztatón pedig elmondta, hogy 
fontos lépés történt a feszültség csökkenté-
se érdekében. 

A négy vezető megállapodott abban, hogy 
a politikai konfl iktusok meghaladásának 
reményében megbízzák külügyminiszterei-
ket a kelet-ukrajnai választások „politikai és 
biztonsági feltételeinek kidolgozásával” az 
újabb, négy hónap múlva esedékes csúcsta-
lálkozójukig. 

 » B. L.

Továbbra is börtönben marad Liviu Drag-
nea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt 

elnöke, miután a legfelsőbb bíróság tegnap 
elutasította az ellene még májusban ho-
zott, három és fél év szabadságvesztésről 
szóló ítélet megsemmisítésére vonatkozó 
kérelmet. Az ítélet jogerős. Mindazonáltal 
Dragnea számára még nem szállt el minden 
remény arra vonatkozóan, hogy szabadlábra 
kerülhet: másik semmisségi kérelmét január 
14-én tárgyalják a bírák. A tegnapi tárgyalás 
idejére Dragneát a rahovai börtönből bilincs-
ben átszállították a legfelsőbb bíróságra, 
ahol az újságírók megpróbáltak nyilatko-
zatot kérni tőle, de csupán annyit mondott: 
nem nyilatkozhat. Ügyvédje ugyanakkor kö-
zölte: védence továbbra is ártatlannak tartja 
magát. A bíróság az ügyben elítélt másik két 
személy kérelmét is elutasította.

Mint megírtuk, Dragneát május 27-én ítél-
ték el. Az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) szerint 2006 és 2013 között, ami-
kor a kormányt bebörtönzéséig a háttérből 
irányító politikus a Teleorman Megyei Ta-
nács, illetve a PSD megyei elnöke volt, az ő 
utasítására fi zettek a megyei önkormányzat 
alárendeltségébe tartozó szociális és gyer-
mekvédelmi főosztály költségvetéséből két 
olyan alkalmazottat, akik nem az önkor-

mányzatnál, hanem valójában a PSD megyei 
szervezeténél dolgoztak. 

Az öttagú bírói testület ezt szavazattöbb-
séggel bizonyítottnak találta, így hivatali 
visszaélésre való felbujtás miatt elmaraszta-
ló ítéletet hozott Dargnea ellen. Az ügy többi 
érintettje korábban elismerte bűnösségét, 
így enyhébb, felfüggesztett ítéletet kaptak. 
Az ügyben érintett volt Dragnea volt felesé-
ge, Bombonica Prodana is, akit azzal vádol-
tak, hogy az érintett önkormányzati fenntar-
tású intézmény vezetőjeként tudomása volt 
a fi ktív alkalmazottak illegális kifi zetéséről, 

és nem tett semmit ennek megakadályozá-
sáért. A két dolgozó összesen 108 600 lejt 
kapott. A PSD elnökét második alkalommal 
találta vétkesnek az igazságszolgáltatás: 
2016-ban két év felfüggesztett börtönbünte-
téssel sújtották egy 2012-es népszavazással 
kapcsolatos korrupciós perben, amelyben 
abban találták vétkesnek, hogy csalásra 
bujtotta fel a választási bizottság tagja-
it, hogy minél nagyobb részvételi arányt 
mutassanak ki, és így érvényes lehessen a 
Traian Băsescu akkori államfő leváltásáról 
szervezett referendum.

Előrelépés az ukrajnai konfl iktus rendezése érdekében

Kérlelhetetlen bírák, börtönben marad Dragnea

Rács mögött marad. Dragneát bilincsben vitték át a legfelsőbb bíróságra




