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Az államfő és a miniszterelnök akarata 
ugyan fontos ahhoz, hogy előre hozott 

parlamenti választást írjanak ki, de nem 
elégséges – fi gyelmeztetett Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnöke. A politikus teg-
nap a Mediafax hírügynökségnek kifejtette, 
annak kapcsán, hogy Klaus Johannis el-
nök és Ludovic Orban kormányfő pénteken 
egyeztetett az ügyben, és az előre hozott vá-
lasztás kiírása mellett tette le a garast, csak 
annyit lehet tudni, hogy idő előtti voksolást 
akarnak, azt ugyanakkor nem, hogyan lehet 
addig eljutni. „Egy dolgot kijelenthetünk: az 
államfő és a kormányfő akarata rendkívül 
fontos, de nem elegendő ahhoz, hogy kiírjuk 
az előre hozott választást. Vannak bizonyos 
eljárások és alkotmányos követelmények, 
amelyeknek eleget kell tenni” – mutatott rá. 
Hozzátette: két lehetőség van, vagy lemond 
a miniszterelnök, megtéve ezzel az első lé-

pést az előre hozott választás felé, vagy po-
litikai válságot robbant ki, és kivárja, amíg 
bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatják 
a kormányt. Csakhogy még ez sem jelenti 
azt, hogy előre hozott választások jönnek. 
Kelemen leszögezte: az előre hozott válasz-
tást semmiképpen sem az önkormányza-
ti választással egy időben, hanem három 
héttel korábban kell megtartani, másrészt 
pedig nem lehet menet közben változtatni 
a játékszabályokon, vagyis kevesebb mint 
fél évvel az önkormányzati választás előtt 
visszaállítani a kétfordulós polgármester-vá-
lasztást. Kifejtette, az előre hozott választást 
az indokolhatja, ha azt követően az új par-
lamenti többség kidolgozza és végrehajtja a 
közigazgatási és választójogi reformot, hogy 
az fokozatosan vagy 2025 után teljes egészé-
ben hatályba léphessen. Emlékeztetett: az 
Ungureanu-kabinet 2012-es megbuktatása 
óta folyamatos kormányválság uralkodik az 
országban, ezt pedig az előre hozott válasz-

tással fél évvel le lehetne rövidíteni. Kele-
men szerint a legbátrabb megoldás az lenne, 
ha Ludovic Orban miniszterelnök lemon-
dana, a bizalmatlansági indítvány ugyanis 
nemhogy előre hozott választást nem hozna 
biztosan, de még a kormány bukását sem.

Ugyanakkor Florin Roman, a kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőhá-
zi frakcióvezetője tegnap leszögezte: a párt 
tervei között nem szerepel, hogy Orban le-
mondjon. Az előre hozott választás témájá-
ban egyébként Călin Popescu-Tăriceanu, a 
Liberálisok és Demokraták Szövetségének 
(ALDE) elnöke vasárnap arra intette Ludo-
vic Orban miniszterelnököt, „ne áldozza fel 
Románia stabilitását és gazdasági fejlődését 
egy viszonylag kicsinyes politikai cél érdeké-
ben”.  Az ALDE elnöke hangsúlyozta, egyre 
több szó esik az előre hozott parlamenti vá-
lasztásokról, de senki nem magyarázza el, 
hogy „milyen előnyük származik ebből a ka-
landból a román embereknek”.
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Elküldték a legfőbb ügyésznek
a caracali gyilkosságok vádiratát
A Szervezettbűnözés és Terrorizmuselle-
nes Ügyosztály (DIICOT) elküldte hétfőn 
Bogdan Licu ügyvivő legfőbb ügyésznek 
jóváhagyásra a caracali gyilkosságok 
vádiratát és a bűnvádi dosszié iratait. 
A legfőbb ügyészség Facebook-oldalán 
olvasható közlemény értelmében a 
caracali gyilkosságok ügyében a nyomo-
zást folytató DIICOT lezárta és elküldte 
tegnap a vádiratot a legfőbb ügyésznek, 
hogy vizsgálja meg annak törvényes-
ségét és megalapozottságát. Bogdan 
Licu ugyanakkor elrendelte, hogy a 
legfőbb ügyészség ügyészeiből álló 
testület vizsgálja át a nyomozás során 
keletkezett valamennyi ügyiratot, majd 
javaslatait terjessze a legfőbb ügyész 
elé, aki ezekre alapozza majd döntését  
derül még ki a közleményből. A caracali 
gyilkosságok gyanúsítottját, Gheorghe 
Dincát Alexandra Măceşanu és Luiza 
Melencu meggyilkolása miatt állítják 
bíróság elé. A nyomozás elején Gheorghe 
Dincă bevallotta, hogy 2019. július 25-én 
megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, 
amikor rajtakapta, hogy telefonján a 
112-es segélyhívó számot próbálta hívni; 
ezt követően a háza udvarában lévő 
hordóban elégette a lány testét. Dincă azt 
is állította, hogy meggyilkolt egy másik 
lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves 
Luiza Melencut, és testének maradványa-
it a Caracal közelében lévő erdő szélére 
dobta ki. Nemrég ezt a vallomását meg-
változtatta, most már nem ismeri el, hogy 
ő ölte meg Luiza Melencut. Azt állítja, 
Luizát elvitték a házából.

Elhunyt Cristina Ţopescu újságíró
Ötvenkilenc éves korában elhunyt 
Cristina Ţopescu újságíró. Az újságírót 
vasárnap holtan találták a lakásán a 
rendőrök, ők riasztották a mentősöket. 
Ţopescu már napokkal ezelőtt meghal-
hatott, a rendőrség gyanús haláleset 
miatt indított nyomozást az ügyben. Az 
Ilfov megyei rendőr-főkapitányság arról 
számolt be, hogy vasárnap este egy nő 
a rendőrség segítségét kérte, miután 
három hete nem látta a szomszédját. 
A rendőrök kiszálltak a lakáshoz, amely-
ben megtalálták a holttestet. Külsérelmi 
nyomok nem voltak rajta, a halál okát 
kórbonctani vizsgálat állapítja majd meg. 
Az újságírónő otthonában több kutyát is 
találtak – kettő közülük elpusztult, mire 
rájuk bukkantak. Az újságíró 1960. július 
4-én született, édesapja a közismert 
sportkommentátor, Cristian Ţopescu volt.

Elhunyt Sir Roger Scruton
brit konzervatív író-fi lozófus
Elhunyt Sir Roger Scruton konzervatív 
brit író-fi lozófus, a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztje kitüntetés birtokosa. Sir Rog-
ert – a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi 
Társaság tagját, a Buckingham Egyetem 
és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszo-
rát – 75 éves korában érte a halál. A hírt 
vasárnap este jelentették be Scruton 
professzor saját honlapján. Daniel Han-
nan, a kormányzó brit Konzervatív Párt 
volt európai parlamenti képviselője a kor 
legnagyobb konzervatívjaként méltatta 
Scrutont. Szavai szerint Sir Roger halálá-
val az ország kimagasló intellektust veszí-
tett el. Sajid Javid, a konzervatív párti brit 
kormány pénzügyminisztere vasárnap 
esti Twitter-bejegyzésében kiemelte, hogy 
Roger Scruton egyedülálló mértékben 
járult hozzá a közélethez, és e hozzájá-
rulás része volt az egykori kelet-európai 
szabadságharcosok támogatása éppúgy, 
mint a nyugati konzervativizmus ügyének 
hatalmas mértékű előmozdítása.

Dolj: rokonok „újratöltve” 

A Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) 
Dolj megyei kirendeltségén dolgozó mint-
egy 770 személy közül száz különböző ro-
koni fokozatban áll egymással – derült ki. 
Marcel Vela belügyminiszter ennek kap-
csán elmondta: egyeztetett Paul Iamandi 
dandártábornokkal, a katasztrófavédelem 
országos parancsnokával, aki ellenőröket 
küld ki a helyszínre. A miniszter szerint a 
többi megyében is vizsgálódnak, mivel 
előfordulhat, hogy ez a „járvány” ország-
szerte elterjedt. Vela amúgy felvetette egy 
országos katasztrófavédelmi ügynökség 
létrehozásának lehetőségét, vagyis radi-
kálisan átalakítaná a jelenlegi rendszert.

ÁTSZERVEZIK A BELÜGYMINISZTÉRIUMNAK ALÁRENDELT FEGYVERES SZERVEKET

Megszűnő posztok a csendőrségnél
Jelentős átszervezések várhatók a 
belügyminisztérium alárendeltségé-
ben működő fegyveres szerveknél, 
így a csendőrségnél és a rendőrség-
nél is – jelentette be tegnap Marcel 
Vela belügyminiszter.

 » BALOGH LEVENTE

J elentős átszervezések várhatók a ren-
dőrségen és a csendőrségen, valamint 
a többi, a belügyminisztérium aláren-

deltségébe tartozó intézményben, amelyek 
alapjait már ezen a héten ki is dolgozzák – 

jelentette be tegnap Marcel Vela belügymi-
niszter. A tárcavezető elmondta, az átszer-
vezések nyomán jelentősen csökkennek 
majd a működési költségek.

Vela szerint valamennyi fegyveres intéz-
mény vezetőségét felszólította, hogy máig 
dolgozzák ki az átszervezési terveket, a 
hétvégéig pedig elkészül az intézmények 
átszervezésének végleges tervezete.

Mint kifejtette, eddig a csendőrség ve-
zetőségével egyeztetett, amely egyetértett 
azzal, hogy az intézményt a határrendé-
szethez hasonlóan szervezzék át, amely 
csupán öt területi felügyelőséggel rendel-
kezik a 40 megyei helyett. „Egyetértettek 
abban, hogy olyan regionális parancsnok-

ságok alakuljanak, amelyek alárendeltsé-
gében több felügyelőség működik. A bel-
ügyminisztérium számára ez jó lesz, mivel 
csökken a nagyon nagy fi zetéssel járó veze-
tői tisztségek száma, így több pénz marad 
például a felszerelésekre” – mondta Vela. 
A miniszter hozzátette: a tárca gazdasági 
osztálya számára nehézséget okoz, hogy 
40 gazdasági osztályvezetővel egyeztes-
sen, így az intézmények hatékonyságának 
növelése nyomán a kommunikáció is ja-
vulhat. Annak kapcsán, hogy a rendőrség 
is a fenti modell szerint alakulhat át, Vela 
kifejtette: demokratikusan, az intézmény 
vezetőitől várja a javaslatokat, és azok 
alapján döntenek majd.

Költségcsökkentés. Marcel Vela belügyminiszter radikális változásokat jelentett be
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Az iráni rendőrség és a biztonsági erők 
könnygázon kívül éles lőszert is bevetet-

tek vasárnap éjjel a tüntetők ellen a teheráni 
Szabadság (Azadi) téren, hogy feloszlassák 
az ukrán utasszállító repülőgép lelövésének 
hatósági kezelése, kezdeti tagadása miatt 
tartott tiltakozó megmozdulást – derült ki a 
tegnap közölt online videófelvételekből. Az 
iráni állami média nem számolt be a tünte-
tésről, viszont Hoszein Rahimi teheráni ren-
dőrparancsnok az állami műsorszolgáltató 
honlapján megjelent hétfői közleményében 
tagadta, hogy a rendőrség a tüntetőkre lőtt 

volna. „A rendőrség egyáltalán nem lőtt a 
tüntetéseken, mert arra kapott parancsot, 
hogy tanúsítson önmérsékletet” – írta a ren-
dőrfőnök. Az Emberi Jogok Iránban Központ 
(Center for Human Rights in Iran) nevű, New 
York-i székhelyű jogvédő szervezethez elkül-
dött felvételeken tüntetők menekülését lehet 
látni, miközben könnygázgránátok csapód-
tak be mellettük. Az emberek köhögve és 
könnyezve igyekeztek menekülni a gránátok 
keltette füst elől. Egy videófelvételen egy 
nőt szállítottak el, a földön vértócsa látható. 
A mellette állók szerint éles lőszerrel találták 
el a lábán. A felvételeken több sebesültet is 
lehet látni, akiket társaik visznek el a hely-

színről. Más felvételeken is véres járdákat 
lehetett látni. Az irániak azért vonultak az 
utcára, mert felháborodást keltett az ukrán 
utasszállító lelövése, valamint az, ahogyan a 
tragédiát követően magas rangú vezetők ele-
inte tagadták, illetve megtévesztő magyará-
zatot igyekeztek adni a történtekre. A tiltako-
zók egyben gyászolták a katasztrófa halálos 
áldozatait, akik között sok, külföldön tanuló 
fi atal volt. Eközben Mark Esper amerikai vé-
delmi miniszter a CBS amerikai televíziónak 
adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy 
Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség 
megtámadására készült volna – ahogy azt 
Donald Trump elnök hangoztatta.

Kelemen: nem egyszerű az előre hozott választás

Éles lőszert is bevetettek a tüntetők ellen Teheránban




