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 » RÖVIDEN

Nyolcan pályáznak
a legfőbb ügyészi tisztségre
A legfőbb ügyészi tisztségre nyolc 
személy, a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) vezetésére öt személy, a Szervezett-
bűnözés- és Terrorizmus Elleni Ügyészség 
(DIICOT) vezető tisztségére szintén öt sze-
mély jelentkezett a megszabott határidő-
ig – jelentette be kedden az igazságügyi 
minisztérium. A szaktárca tájékoztatása 
szerint a legfőbb ügyészség vezetésére 
Ionel Corbu, Florin-Daniel Căşuneanu, 
Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompi-
liu-Marian Drilea-Marga, Daniel Horodni-
ceanu, Sorin Săndel Vasilache és Răzvan 
Horaţiu Radu pályázik, a korrupcióelle-
nes főügyészi tisztségre Mariana Ale-
xandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena 
Grecu, Ionuţ Botnaru és Nistor Călin, a 
DIICOT-főügyészi posztra pedig Teodor 
Niţa, Ioana Bogdana Albani, Elena-Gi-
orgiana Hosu, Viorel Badea és Daniel 
Horodniceanu nyújtotta be jelentkezését. 
A jelöltek meghallgatására január 14-e 
és 17-e között kerül sor, az eredményeket 
január 21-én hozzák nyilvánosságra.

Rövid időre őrizetbe vették Navalnĳ t
Rövid időre őrizetbe vették az orosz ha-
tóságok Alekszej Navalnij orosz ellenzéki 
politikust az általa alapított Korrupció 
Elleni Küzdelem Alapítványa (FBK) szék-
helyén csütörtökön tartott házkutatás 
során Moszkvában. Az FKB szóvivője az 
ellenzéki politikus őrizetbevételét Twit-
teren jelentette be, majd később közölte, 
hogy Navalnijt elengedték a hatóságok. 
A házkutatás egy nappal az után történt, 
hogy az FBK egyik munkatársát, Ruszlan 
Saveddinovot erőszakkal besorozták 
az orosz hadseregbe, s egy északi-sarki 
katonai bázisra küldték. Saveddinov 
korábban egészségügyi okokra hivatkoz-
va kérte felmentését a sorozás alól, de 
kérvényét a bíróság elutasította. Az esetet 
Navalnij emberrablásnak nevezte.

Az állami vezetők is boldog karácsonyt kívántak

Az Úr születésének ünnepe közelebb hozza az embereket – mondta karácsonyi üzene-
tében Klaus Johannis államfő. „Töltsük fel tehát magunkat ismét az együttlét örömével, 
kössön össze bennünket a mások iránti együttérzés, szolidaritás és nagylelkűség mély-
sége. A szent ünnepek szellemében nyerjük vissza hitünket, hogy minden nap jobbak 
lehetünk. Kedveseim, boldog karácsonyt kívánok mindannyiotoknak, bárhol is éltek!’ – 
mondja Klaus Johannis, Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében. Ludovic Orban mi-
niszterelnök karácsonyi üzenetében úgy fogalmazott: őrizzük meg magunkban a vágyat, 
hogy minden nap jót cselekedjünk, és találjuk meg ismét a kohéziót, amelyre szükségünk 
van társadalmi szinten. „A karácsony szelleme, a karácsonyi énekek és hagyományok 
ismét megörvendeztetik lelkünket, és újjászületik bennünk a vágy, hogy mi is örömet 
szerezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe áldott hatalommal bír, amely 
jobbá, empatikusabbakká és szolidárisabbá tesz bennünket. Őrizzük meg magunkban 
a vágyat, hogy minden nap jót cselekedjünk, és találjuk meg ismét a kohéziót, amelyre 
szükségünk van társadalmi szinten” – hangoztatta karácsonyi üzenetében Orban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök közösségi oldalán a három unokájával készült közös 
fényképpel kívánt magyar és angol nyelven áldott, békés karácsonyt.

Elmarasztaló ítélet született Hrebenciucéc ügyében

Első fokon három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti törvényszék 
Viorel Hrebenciuc volt szociáldemokrata párti képviselőt a Giga TV-vel kapcsolatos 
ügyben. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) volt elnökére, Laura Georgescura 
négy év és négy hónap szabadságvesztést szabtak ki, Piatra Neamţ egykori polgár-
mesterét, Gheorghe Ştefant 3 év és 9 hónap, míg a CNA egyik volt tagját, Narcisa 
Iorgát 3 év börtönbüntetésre ítélték. Laura Georgescu ellen hivatali visszaélés és 
magánokirat-hamisításra való felbujtás miatt emeltek vádat, Viorel Hrebenciucot 
befolyással üzérkedés, Gheorghe Ştefant és Narcisa Iorgát pedig befolyással üzérke-
désre való felbujtás miatt állították bíróság elé. A vádirat szerint miután a CNA 2013. 
szeptember 17-én Laura Georgescu javaslatára hét támogató és négy ellenszava-
zattal megvonta a Gheorghe Ştefan által működtetett Giga TV sugárzási engedélyét 
– mivel az a törvény által maximálisan megszabott 96 óránál hosszabb ideig nem 
sugárzott műsort –, két héttel később, október 13-án hozott döntésével visszaadta 
az engedélyt a Giga TV-nek. Az ügyészek szerint erre azt követően került sor, hogy 
Narcisa Iorga javasolta Gheorghe Ştefannak az engedély visszaszerzését, megjelölve 
számára, mely politikusok közbenjárását kérje ehhez. Köztük volt Viorel Hrebenciuc 
volt törvényhozó is, aki – állítják az ügyészek – közbenjárt Laura Georgescunál, 
hogy az akkor általa vezetett CNA vonja vissza korábbi döntését és adja vissza a 
sugárzási engedélyt a tévécsatornának.

KORRUPCIÓ MIATT ÍTÉLTÉK SZABADSÁGVESZTÉSRE BOGDAN OLTEANUT

Hét évet kapott a volt házelnök
Súlyos, hét év szabadságvesztésről 
szóló büntetést rót ki az alapfokon 
eljáró bíróság Bogdan Olteanura, 
a bukaresti képviselőház volt elnö-
kére, korábbi jegybanki alelnökre 
egy korrupciós ügyben.

 » BALOGH LEVENTE

B efolyással üzérkedés miatt hét év 
szabadságvesztésre ítélte alapfo-
kon a bukaresti törvényszék ked-

den Bogdan Olteanut, a képviselőház 
korábbi nemzeti liberális párti (PNL) el-
nökét, a nemzeti bank korábbi alelnökét 
(képünkön). Az ítélet nem jogerős, vagyis 
Olteanu fellebbezést nyújthat be ellene. 
A korábbi liberális politikus ellen 2016-
ban emelt vádat az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA). 

Mint arról beszámoltunk, a DNA azzal 
gyanúsítja Olteanut, hogy házelnöki man-
dátuma végén, 2008 júliusa és novembere 
között egymillió eurós csúszópénzt, illetve 
választási kampánytámogatást kért és ka-
pott a kiterjedt médiabirodalommal is ren-
delkező Sorin Ovidiu Vântu üzletembertől, 
hogy ez utóbbi kívánságának eleget téve 
kieszközölje Călin Popescu-Tăriceanu ak-
kori miniszterelnöknél Liviu Mihaiu újság-
író és környezetvédő aktivista kinevezését 
a Duna-delta kormányzói tisztségébe.

A 2008 szeptemberében kinevezett Mi-
haiutól két úszó benzinkút környezetvé-
delmi engedélyezését várta el Vântu, amit 
az új kormányzó mandátuma második 
hetében jóvá is hagyott. Vântunak állító-
lag két szállodája is volt a Duna-deltában. 
Az ismert üzletembert több alkalommal 

is elítélték. A vádhatóság azt közölte, 
hogy a csúszópénzt egy pártszékházban 
adták át. Olteanu 2008-ban a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) tisztségviselője volt. 
Az ügyészség szerint a csúszópénzt egy 
ciprusi bankból utalták át egy amerikai 
vállalat bulgáriai számlájára, ahonnan 
három részletben vették ki készpénzben, 
és vitték el a PNL-hez, Bogdan Olteanu 
irodájába.

Bogdan Olteanu 2004 és 2006 között a 
Tăriceanu-kormány parlamenti kapcso-
latokért felelős minisztere volt, 2006 és 
2008 között pedig a képviselőház elnöki 
tisztségét töltötte be. A liberális politikust 
2009-ben a Román Nemzeti Bank alel-
nökévé nevezték ki. Tisztségéből azután 

távozott, hogy a korrupcióellenes ügyész-
ség 2016-ban eljárást indított ellene, majd 
letartóztatták.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Békét és „megvilágosodást” sürgetett Fe-
renc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilika 

központi lodzsájáról karácsony napján el-
mondott beszédében, amelyben sorra vette 
a világ konfl iktusok és szenvedés dúlta tér-
ségeit, majd urbi et orbi áldását adta Róma 
városára és az egész világra. A katolikus 
egyházfő Jézus születését a sötét és hideg 
éjszakát bevilágító szeretet lángjához hason-
lította. Olyan fénynek nevezte, amely ma is 
magához szólítja a „fi zikai és lelki börtönök-
be” „rabszolgaként” bezárt embereket, és 
kivezeti őket onnan. 

Olasz nyelvű karácsonyi üzenetében Fe-
renc pápa kijelentette: a mai világban is 
sötétség uralja a szíveket a személyes kap-
csolatokban éppúgy, mint a szélesebb társa-
dalomban, és ez vezet a gazdasági, geopoli-
tikai és ökológiai konfl iktusokhoz.

 A pápa „fényt” sürgetett a háborúk 
miatt szenvedő gyermekek számára a Kö-
zel-Keleten, mindenekelőtt Szíriában, ahol 
szerinte továbbra sem látni az évek óta 
pusztító harcok végét. Az érintett kormá-
nyoktól és a nemzetközi közösségtől arra 
is megoldást sürgetett, hogy a konfl iktus 
befejezésével a térség népei biztonságban 
és békében éljenek együtt. Támaszt kért a 

libanoni nép számára is a gazdasági vál-
ság megoldására. 

Védelmet és támaszt kért mindazoknak, 
akik igazságtalanságot szenvednek el, ki-
vándorlásra kényszerülnek egy biztonsá-
gosabb élet reményében: sivatagokon és 
tengereken kelnek át, amelyek „temetőkké 
változnak”, visszaéléseket szenvednek el, 
rabszolgasorba kényszerülnek, kínozzák 
őket „embertelen táborokban”, vagy a „kö-
zöny falával” szembesülnek. 

Ferenc pápa fényt sürgetett az egoizmus 
uralta emberiség életében, a „megkemé-
nyedett szívek” számára. Kijelentette: aján-
dékozzunk mosolyt az elhagyott, erőszakot 

szenvedő gyermekeknek, adjunk ruhát a 
szegényeknek, kenyeret az éhezőknek, gyó-
gyulást a betegeknek, magányosoknak, idő-
seknek.

Beszéde után a pápa latinul urbi et orbi 
áldását adta Róma városára és az egész vi-
lágra. A pápa tegnap, karácsony második 
napján mondott beszédében a keresztény 
közösségek megújulására szólított fel az első 
keresztény vértanú, Szent István példáját 
idézve. Az egyházfő „a tegnap és ma” mártír-
jainak emlékezésére szólított fel. A pápa az 
apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző 
ablakából mondta el beszédét a latin nyelvű 
Úrangyala-imádság (Angelus) előtt. 

Békét és megvilágosodást kért Ferenc pápa karácsonyi beszédében

Fényt akar. Ferenc pápa Jézus születését az éjszakát bevilágító szeretet lángjához hasonlította




