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Năstase mellett Adrian Severin és
Miron Mitrea is elveszíti kitüntetését
Az államfői hivatal tegnap közzétette, 
kik azok, akik büntetett előéletük miatt 
elveszítik az állami kitüntetésüket. Így 
a kitüntetésbotrányt kirobbantó Adri-
an Năstase volt miniszterelnök mellett 
Gheorghe Bucur, Miron Mitrea, Dorinel 
Mihai Mucea, Gheorghe Mencinicopschi, 
Emilian Cuteanu, Adrian Severin, Dan 
Voiculescu, Ionel Manţog, Mircia Munte-
an, Cristian Anghel és Irina Paula Jianu 
marad érdemrend nélkül. A korrupció 
miatt korábban két ízben is szabadság-
vesztésre ítélt Adrian Năstase amúgy 
kicsinyes gesztusnak tartja a lépést.
Közösségi oldalán kedden este úgy fo-
galmazott: abban reménykedett, hogy a 
normális Románia építésének jelszavával 
Johannis a megbékélést próbálja majd 
előmozdítani az elmúlt években tapasz-
talt széthúzása után, ám azt tapasztalja, 
hogy „vándormadarak” és „ideológiai 
tálibok” javaslatára inkább át akarja írni 
a történelmet. Szerinte ennek nyomán 
minden, 2000 és 2004 között odaítélt, 
általa miniszterelnökként ellenjegyzett 
kitüntetést is vissza kellene vonnia. 
Năstase egyúttal azt állította, hogy az el-
lene 2012-ben és 2014-ben hozott ítéletek 
valójában politikai alapon születtek, bi-
zonyítékok nélkül. Leszögezte: nem tartja 
jogosnak a kitüntetés visszavonását, 
ezért amint az arról szóló rendelet meg-
jelenik a Hivatalos Közlönyben, megteszi 
a szükséges jogi lépéseket. Năstase még 
2002-ben kapta meg a Románia Csillaga 
érdemrendet. Mint megírtuk, Johannis 
kedden jelentette be, hogy minden olyan 
korábban kitüntetett személytől visz-
szavonja az állami kitüntetést, aki ellen 
jogerős ítélet született valamilyen bűn-
cselekmény miatt. Az ügy apropója az, 
hogy jelentős felhördülést keltett, hogy 
az államfői hivatal meghívására Năstase 
is részt vett az államfő által a december 
elsejei román nemzeti ünnep alkalmából 
adott fogadáson, miután az érdemrend 
birtokosaként jogosult volt erre.
 
Ma jöhet a felelősségvállalás
Elfogadta kedd esti ülésén a kormány 
azokat a törvénytervezeteket, amelyeket 
parlamenti felelősségvállalással kíván 
hatályba léptetni – közölte tegnap a 
miniszterelnöki kancellária vezetője, 
Ionel Dancă. Megerősítette, hogy az 
igazságügyi törvényeket módosító, a 
megyén belüli utasszállítást szabályozó, 
2019/51-es sürgősségi kormányrendeletet 
módosító, illetve a költségvetési keret-
számokról és stratégiáról szóló törvényt 
kívánja felelősségvállalással elfogadni a 
Ludovic Orban vezette kabinet. 
A kormány a nap folyamán elküldte a 
parlamentnek az erről szóló értesítést, 
a törvényhozás pedig úgy döntött: ma 
déltől ül össze a parlament.

„Landolhatnak” az újabb
portugál F-16-osok
A szenátus után a képviselőház is 
elfogadta tegnap azt a törvényt, amely 
jóváhagyja, hogy a bukaresti kormány to-
vábbi öt használt F-16-os harci repülőgép 
beszerzéséről kössön megállapodást a 
portugál kormánnyal. Mint ismert, már-
ciusban állt szolgálatba az első tizenkét 
F-16-os Fighting Falcon vadászgép, 
amelyeket szintén Portugáliától vásárolt 
Románia, egy 2013-ban kötött szerződés 
alapján. Az időközben új hajtóművel és 
elektronikával, korszerű fegyverzettel 
felszerelt repülőgépekért 628 millió eurót 
fi zetett Bukarest: a vételár a pilóták és 
műszaki személyzet kiképzését is magá-
ban foglalta.

Több tízmilliárd forint érkezett a Székelyföldre

A magyar kormány azért indította el a határon túli gazdaságfejlesztési programokat, 
mert fontos cél, hogy gazdaságilag is megerősítsék a magyar nemzeti közösségeket. 
A próbaként beindított mezőségi fejlesztési programot követően útjára indították a 
székelyföldit is, amely során a három székely megyében három nagy kategóriában 
pályázhattak: ezek a mezőgazdasági integrátor jellegű nagyberuházások, az agrár-
ágazatban tevékenykedő magán- és jogi személyek max. 15 ezer eurós támogatása, 
valamint a szálláshelyek fejlesztésére és létesítésére meghirdetett nagy összegű 
kiírás. A Hargita, Kovászna és Maros megye számára kiírt pályázat keretében 25 szá-
zalékos önrész biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós támogatásra pályázhattak a szé-
kelyföldi gazdálkodók. 5293 pályázatot nyújtottak be, 21,5 milliárd forintnyi fejlesztési 
igénnyel. A nagyberuházásokat érintő program keretében 72 befektetésre nyújtottak 
be pályázatot, közülük 66 pályázó számára ítéltek meg összesen csaknem húszmil-
liárd forintos támogatást. A nyertesekkel már el is kezdődött a szerződések aláírása. 
A program következő állomása a Partium lesz.

KELEMEN: A ROMÁN DIPLOMÁCIÁBAN MINDIG VOLT FENNTARTÁS A FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Fékezne a bukaresti külügy?
A román külügyi apparátus egy 
részéről a magyar–román viszony-
rendszerrel kapcsolatos fenntar-
tásokban látja Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök annak az okát, hogy 
az utóbbi időben a román diplomá-
cia bírálni kezdte a Magyarország 
által útjára indított erdélyi gazdaság-
fejlesztési programot.

 » BALOGH LEVENTE

A zért nem született írásos megállapo-
dás a magyar és a román fél között 
a magyar kormány által Erdélyben 

meghirdetett gazdaságfejlesztési program-
ról, mert két uniós tagállam között ennek 
nem látták szükségét, és az előző kormány 
illetékesei is meggyőződtek a program 
hasznosságáról – jelentette ki a Króniká-
nak Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki 
a tárgyalásokat vezette a két fél között a ro-
mán diplomácia által az utóbbi hetekben 
támadni kezdett programról.

Mint arról beszámoltunk, Semjén Zsolt 
magyar miniszterelnök-helyettes hétfőn, 
a nemzeti összetartozás bizottsága előt-
ti beszámolójában árulta el, hogy tételes 
szóbeli megállapodás született a román 
féllel a programról, a tárgyalásokat pedig 
Kelemen Hunor vezette.

Kormányszintű egyeztetés is zajlott
Kelemen Hunor ennek kapcsán a Króni-
kának elmondta: 2017-ben és 2018-ban 
egyeztetett az akkor kormányon levő 
Szociáldemokrata Párt és Liberálisok és 
Demokraták Szövetsége (PSD–ALDE) ko-
alíció vezetőivel – akkor a PSD élén Liviu 
Dragnea állt, az ALDE-t pedig az azóta is 
tisztségben levő Călin Popescu-Tăriceanu 
vezette –, majd a két ország miniszterelnö-
keivel is tárgyalt, és tájékoztatta őket arról, 
miről szól a projekt. Később a pártelnökök 
is egyeztettek a témában a kormányfőkkel.

A román fél megfogalmazta az észrevé-
teleit, az egyik az volt, hogy ne etnikai ala-
pon történjen a támogatások odaítélése, 
azt ugyanis sem az uniós, sem a nemzeti 
szabályozás nem fogadja el. A másik ész-
revétel az volt, hogy ne legyen diszkrimi-
natív, és hogy legyen összhangban az eu-
rópai uniós támogatásokkal, az összegek 
ne haladják meg az adható de minimis 
támogatásokat. Ezek a kisebb összegű pá-
lyázatokra vonatkoztak. Mint mondta, a 
program lebonyolításával foglalkozó Pro 
Economica Alapítvány szakértői a Ver-
senytanáccsal is egyeztettek ebben a témá-
ban. Elmondta, a program működésének 
kidolgozásához a Németország által az er-

délyi német közösség támogatásának cél-
jával működtetett támogatási programot 
vették mintául.

„Így jutottunk el oda, hogy az akkori ko-
alíciós kormány vezetői azt mondták: ilyen 
körülmények között mehet a program. 
Nyilván a két külügyminiszter – Teodor 
Meleșcanu és Szijjártó Péter – is egyezte-
tett többször is. Senki nem igényelt írásos 
megállapodást, ezért nem született ilyen” 
– mondta Kelemen. Kérdésünkre, hogy 
miért, kifejtette: egyszerűen azért, mert 
az ilyesmi nem szükséges, hiszen az Euró-
pai Unió két tagállamáról van szó, ahol a 
szabad piac és a tőke szabad áramlása is 
alapvető elvnek számítanak. Mint mondta, 
mindenki abból indult ki, hogyha a prog-
ram megfelel a nemzeti és az uniós szabá-
lyoknak, akkor nem szükséges semmilyen 
írásos megállapodás. 

Így hirdették meg a programot, amely-
nek a próbája a mezőségi pályázat volt.  
„Mindenki látta, hogy pénz jön az ország-
ba, mindenki látta, hogy a gépeket itt vá-
sárolják, itt fi zetnek utánuk áfát, és hogy 
nem visznek, hanem hoznak. Ezek voltak 
a legfontosabb érvek a szabályossága mel-
lett, és politikailag sem tartotta ezt senki 
aggályosnak. Ez korrekt és tisztességes 
hozzáállás volt a koalíciós vezetők és a mi-
niszterelnökök részéről is az elmúlt évek-
ben” – mondta.

Felvetésünkre, hogy mindezek után 
most a román fél miért intézett támadást 
a program ellen, Kelemen a bukaresti 
külügyet tette felelőssé. „A román külügy-
minisztérium apparátusában mindig volt 
ezzel a programmal kapcsolatosan fenn-
tartás, mint ahogy mindig volt a román–
magyar viszonyrendszert illetően minden-
féle fék is. Ezt mindig lehetett így vagy úgy 
kezelni. Bogdan Aurescu új külügyminisz-
ter kissé másképp áll a dologhoz, mint az 

elődje – de nem másképp, mint ahogy szo-
kott” – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Ludovic Orban sem volt elutasító
Kelemen Hunor elárulta: amióta az új, 
nemzeti liberális párti kormány hatalomra 
került, már volt egy első beszélgetése Lu-
dovic Orban miniszterelnökkel, amelyen 
tájékoztatta arról, miről is szól a program, 
és hogy miért tartják fontosnak és hasz-
nosnak. Azt is jelezte, ha szükségesnek 
tartja, akkor a két kormány szintjén is foly-
tathatnak kétoldalú egyeztetéseket a témá-
ban. „Az ő hozzáállása sem volt elutasító, 
azt mondta, ő nem is érti, hogy ezzel mi 
a probléma. De hozzátette: ő is leül a kol-
légáival, és megvitatják” – ecsetelte Kele-
men. Az utóbbi hetekben elhangzott ellen-
séges hangvételű román nyilatkozatokat 
nem kívánta kommentálni. „Mindannyi-
unknak az az érdeke, hogy a gazdaságfej-
lesztési program folytatódjék. Én nem lá-
tom, hogy miért ne folytatódhatna, és úgy 
gondolom, hogy folytatódni is fog. Sem 
nekünk, erdélyi magyaroknak, sem a ma-
gyar kormánynak nem az a célunk, hogy 
pattanásig feszüljön a helyzet, és úgy lá-
tom, hogy a román kormánynak sem, mert 
valahogy normalizálni kellene a viszonyt” 
– fejtette ki. Elmondta, a már kifutóban 
levő program megy tovább, az új, partiumi 
program meghirdetésére ugyanakkor idén 
már valószínűleg nem kerülhet sor, de 
mindenképpen folytatni kívánják. „Eddig 
mindenki a legjóindulatúbban és a legjó-
hiszeműbben kezelte az ügyet. Most közel 
másfél hónapja van egy új kormány – ve-
lük is meg kell tudnunk állapodni” – szö-
gezte le Kelemen. Kérdésünkre, lát-e arra 
esélyt, hogy Bukarest ehelyett inkább be-
keményítsen, és esetleg megpróbálja „be-
szántani” a programot, kijelentette: nem 
számít erre. „A külügyminiszter mondja a 
magáét, de előbb-utóbb mégis egy politi-
kai döntés születik a kormány részéről, és 
akkor mehetnek tovább a dolgok. Mit nyer 
abból Románia, ha beszántja a programot? 
Illetve hogyan szántja be? Hiszen semmi-
lyen illegális dolog nem történik. Egy ro-
mániai jogi személyiséggel rendelkező ala-
pítvány – amely még csak nem is politikai 
jellegű intézmény – megállapodást köt a 
magyar külügyminisztériummal, ő hirdeti 
meg Romániában a pályázatokat, nem a 
magyar állam, és ő bonyolítja le” – muta-
tott rá lapunknak Kelemen Hunor. 

Mint megírtuk, nemrég Marius Lazurca 
bukaresti román nagykövet beszélt arról: a 
programról nem született kétoldalú meg-
állapodás, és Románia nem adta beleegye-
zését a lebonyolításába. 

Nincs törvénytelenség. Kelemen Hunor szerint nem lehet akadálya a program folytatásának




