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Ismételten ártatlanságát hangsúlyozta, 
és a szabadlábra helyezését kérte tegnap 

a legfelsőbb bíróságon semmisségi folya-
modványa tárgyalásán Liviu Dragnea, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi elnö-
ke, akit tavaly május végén ítéltek három és 
fél évnyi szabadságvesztésre hivatali visz-
szaélésre való felbujtás miatt. A bírák úgy 
döntöttek: jövő héten, kedden bírálják el 
a folyamodványt. A rahovai börtönből bi-
lincsben a legfelsőbb bíróságra szállított ex-
politikus a bírák előtt hazugságnak nevezte 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) által összeállított vádirat állítását, 
miszerint személyesen ismerte volna azt a 
két nőt, akik valójában a PSD helyi szerve-
zetének alkalmazásában állnak, de a DNA 
szerint az ő utasítására fi ktíven alkalmaz-
ták őket a Teleorman megyei önkormány-
zat szociális és gyermekvédelmi osztályán. 
Dragnea ez utóbbi állítást is valótlanságnak 
minősítette.

„Határozottan állítom, hogy teljesen ár-
tatlan vagyok, és nyolc hónapja ártatlanul 
ülök a rahovai börtönben. Azért nem fi zet-
tem ki a kártérítés összegét, mert nem tűnt 
normálisnak, hogy egy olyan tettért fi zessek, 
amelyet nem követtem el” – hangoztatta 
Dragnea. Ügyvédnője arra hivatkozott: az a 
cselekedet, amelynek elkövetésével véden-
cét megvádolták, nem is szerepel a büntető 

törvénykönyben. A bíróság december 10-én 
elutasította Dragnea semmisségi panaszát, 
így most a másik rendkívüli jogorvoslati ké-
relem, a semmisségi folyamodvány kedvező 
elbírálásában reménykedhet.

 Mint megírtuk, Dragneát tavaly május 
27-én ítélték el. A DNA szerint 2006 és 2013 
között, amikor a kormányt bebörtönzéséig 
a háttérből irányító politikus a Teleorman 
Megyei Tanács, illetve a PSD megyei elnöke 
volt, az ő utasítására fi zettek a megyei ön-
kormányzat alárendeltségébe tartozó szoci-
ális és gyermekvédelmi főosztály költségve-

téséből két olyan alkalmazottat, akik nem az 
önkormányzatnál, hanem valójában a PSD 
megyei szervezeténél dolgoztak.

Az öttagú bírói testület ezt szavazattöbb-
séggel bizonyítottnak találta, így hivatali 
visszaélésre való felbujtás miatt elmarasz-
taló ítéletet hozott Dargnea ellen. Drag-
neán kívül három év hét hónap és 20 nap 
szabadságvesztésre ítélték Floarea Alesut, a 
gyermekvédelmi főosztály volt vezetőjét is. 
Az ügy többi érintettje korábban elismerte 
bűnösségét, így enyhébb, felfüggesztett íté-
letet kaptak.
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Asztalos Csaba lehet az EU Alapjogi
Ügynöksége igazgatótanácsának tagja
Asztalos Csaba, az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD) elnöke 
nyerte azt a versenyvizsgát, amelyet a 
külügyminisztérium írt ki az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótaná-
csi tagságának betöltésére – közölte hét-
főn honlapján a tárca. Asztalos Csaba 
az MTI-nek elmondta: tavaly áprilisban 
pályázta meg az EU-s intézmény Romá-
nia számára fenntartott igazgatótanácsi 
tagságát. A több mint húsz jelölt közül 
16-an teljesítették az EU által támasztott 
szakmai és függetlenségi feltételeket. 
Közülük a külügyminisztérium és az 
igazságügyi minisztérium által kineve-
zett vizsgáztató bizottság választotta 
ki egy román és angol nyelvű interjú 
során az igazgatótanács romániai tagját 
és póttagját. Asztalos a CNCD-ben is 
folytatni kívánja a munkát.

A német rendőrség csecsen iszlamisták 
után kutatva tartott razziákat
A német rendőrség razziákat tartott 
négy tartományban tegnap csecsen 
iszlamisták után kutatva, akiket azzal 
gyanúsítanak, hogy „komoly államel-
lenes bűncselekmény” elkövetését 
tervezték. A berlini ügyészség és a né-
met főváros rendőr-főkapitányságának 
közös közleménye szerint házkutatáso-
kat tartottak Berlinben hat helyszínen, 
Brandenburg, Észak-Rajna-Vesztfália és 
Türingia tartományban pedig egy-egy 
helyszínen. Az eljárás 23 és 28 év közöt-
ti, csecsen származású személyek ellen 
irányul, akiket azzal gyanúsítanak, 
hogy kikémleltek helyszíneket „egy 
esetleges későbbi, iszlamista indíttatá-
sú támadáshoz”. Mint írták, erre utaló 
felvételeket találtak az egyik gyanú-
sított mobiltelefonján egy rendőri 
ellenőrzésen.

Johnson nem engedélyezi az újabb
skóciai függetlenségi népszavazást
Elutasította tegnap az újabb skóciai 
függetlenségi népszavazás engedélye-
zését Boris Johnson brit miniszterel-
nök. Nicola Sturgeon skót kormány-
főnek küldött, a Downing Street által 
ismertetett levelében Johnson leszöge-
zi: Sturgeon és elődje, Alex Salmond 
volt skót miniszterelnök egyaránt 
személyesen ígérte meg a skót függet-
lenségről 2014-ben tartott népszavazás 
előtt, hogy az a referendum egy teljes 
nemzedéknyi időre szól. A 2014-es nép-
szavazáson a résztvevők 55 százaléka 
arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon 
el Nagy-Britanniától. Boris Johnson 
keddi levele szerint a brit kormány 
változatlanul a skót nép e demokra-
tikus döntéséhez tartja magát. Nicola 
Sturgeon a decemberi nagy-britanniai 
parlamenti választások után szólította 
fel hivatalosan Londont annak lehe-
tővé tételére, hogy a skót parlament 
dönthessen az újabb függetlenségi 
referendum kiírásáról.

A katalán szeparatista vezetők
elfoglalták európai parlamenti széküket
Elfoglalta európai parlamenti székét, és 
hivatalosan is megkezdte mandátumát 
Carles Puigdemont volt katalán elnök 
és leváltott kormányának egészségügyi 
tanácsosa, Toni Comín hétfőn az EP 
Strasbourgban tartott plenáris ülésen. 
„Ez történelmi nap számunkra. Azért 
vagyunk itt, hogy emlékeztessük az 
embereket, a katalán válság nem bel-
politikai, hanem európai ügy” – mond-
ta támogatói körében Puigdemont 
újságíróknak.

BUKHAT A KORMÁNY, HA VITA NÉLKÜL AKAR KÉTFORDULÓS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST

Büntetett felelősségvállalás
Bizalmatlansági indítvánnyal 
próbálják megbuktatni a román 
szociáldemokraták a kormányt, 
amennyiben az a parlamenti vita 
megkerülésével akarja visszahozni a 
kétfordulós polgármester-választást.

 »  BALOGH LEVENTE

B izalmatlansági indítványt nyújt be 
az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) a kormány ellen, amennyi-

ben a kabinet felelősségvállalással akarja 
elfogadtatni a visszatérést a kétfordulós 
polgármester-választáshoz – erről döntött 
tegnap a párt országos elnöksége Marcel 
Ciolacu, a párt ügyvivő elnöke bejelen-
tése szerint. Emellett arról is határoztak, 
hogy levélben panaszolják be a kormányt 
az Európai Bizottságnál, az Európai Par-
lamentnél és a nagykövetségeknél, mivel 
visszaélésnek tekintik, hogy a kabinet az 
alkotmánybíróság korábbi döntése és az 
Európai Tanács alkotmányjogi szaktestü-
lete, a Velencei Bizottság ajánlása ellenére 
kevéssel a választások előtt akar törvényt 
módosítani.

Pártbeli források azt is közölték, hogy 
a kétfordulós polgármester-választás el-
len az alkotmánybíróságon is fellépnek. 
Ez utóbbi kapcsán abban reménykednek, 
hogy amennyiben az alkotmánybíróság 
későbbi időpontra tűzi ki a téma megvita-
tását, az megakadályozhatja, hogy már a 
tavaszi önkormányzati választáson hatály-
ban legyen. A PSD abban reménykedik, 
hogy a taláros testület egyrészt nem siet 
az ítélethirdetéssel, másrészt alkotmány-
ellenessé nyilvánítja a módosítást. Mar-
cel Ciolacu a párt végrehajtó testületének 
ülését követően megerősítette: „egyértel-
műen” benyújtják a bizalmatlansági in-

dítványt, ha a kormány felelősséget vállal. 
Indoklásként kifejtette: nem lehet menet 
közben, két-három hónappal a választá-
sok előtt módosítani a választási törvényt. 
Emlékeztetett, hogy az alkotmánybíróság 
mellett a Velencei Bizottság is olyan értel-
mű ajánlást fogalmazott meg, miszerint 
nem tanácsos a választások előtti egy év-
ben a választási jogszabályok módosítása.

„Nem lehet elkerülni a bizalmatlansá-
gi indítvány benyújtását, amikor egyesek 
erőszakot akarnak tenni a demokrácián, 
és egy ennyire erkölcstelen, inkorrekt és 
törvénytelen dologra készülnek, függet-
lenül a költségektől. Kérem, ne becsüljék 
alá az én és a kollégáim képességét, hogy 
alkudozzunk, és új többséget hozzunk 
létre” – jelentette ki Ciolacu. A képviselő-
ház elnöki tisztségét is betöltő politikus 
hozzátette: ráadásul a kormánypárt poli-
tikusai képmutatók is, hiszen kilenc éve 
megszavazták az áttérést az egyfordulós 
voksolásra. Ugyanakkor megjegyezte: azt 
nem ellenzik, hogy a 2024-es önkormány-
zati választáson már kétfordulós legyen a 
polgármester-választás.

A felelősségvállalás intézménye azt je-
lenti, hogy a kormány a parlamenti vita 
megkerülésével próbál elfogadtatni egy 
törvénytervezetet. Az ellenzéknek ilyenkor 
jogában áll soron kívül bizalmatlansági 
indítványt benyújtani. Ha az indítványt 
megszavazza a parlament, a kormány 
megbukik, ha viszont nem, akkor az ily 
módon beterjesztett tervezet vita nélkül 
elfogadottnak minősül.

Mint ismeretes, amennyiben a bizalmat-
lansági indítványt a parlament megsza-
vazza, a kormány megbukik, az államfő 
pedig a parlamenti pártokkal folytatott 
egyeztetést követően azon jelöltet bízza 
meg kormányalakítással, akinek a leg-
nagyobb esélye van többségi támogatást 

szerezni a parlamentben. Amennyiben 
azonban a törvényhozás egymás után két 
miniszterelnök-jelöltet is leszavaz, előre 
hozott választást írnak ki.

A kétfordulós polgármester-választást 
elsősorban a kisebbségi kormányt adó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL), valamint a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
és a Népi Mozgalom Párt (PMP) támogat-
ja, ezzel látják ugyanis elmozdíthatónak a 
PSD polgármestereit. A PSD viszont éppen 
ezért ellenzi, és ebben szövetségesre talált 
az RMDSZ-ben is, a magyar szervezet sze-
rint ugyanis ezzel visszatér az etnikai sza-
vazás a vegyes lakosságú településeken 
is, a korábbi tapasztalat ugyanis az, hogy 
ilyenkor a román pártok a második forduló 
előtt összefognak a magyar jelölt ellen. En-
nek nyomán az RMDSZ elveszítheti polgár-
mestereinek jelentős részét.

A bukaresti politikai helyzet jelenlegi ál-
lása szerint amúgy a PNL alkotta, a tavalyi 
év végén hatalomra került kisebbségi kor-
mánynak éppen hogy érdekében áll a kor-
mány bukása, hiszen a párt – Klaus Johan-
nis államfővel, a PNL korábbi elnökével 
egyetemben – előre hozott választásokat 
szeretne, hogy ezáltal a parlamentben is 
megjelenítse, és lehetőleg négy évre kon-
zerválja a párt jelenlegi, mintegy 45 száza-
lékos támogatottságát.

A tavaly októberben bizalmatlansági in-
dítvánnyal ellenzékbe kényszerített, de a 
parlamentben még mindig a mandátumok 
több mint 40 százalékát birtokló PSD érde-
ke viszont éppen az lenne, hogy elkerülje 
az előre hozott választást, mivel népszerű-
sége folyamatosan csökken.

A többi párt közül a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ 
támogatja az előre hozott választást, míg 
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) nem.

Szabadulna. Liviu Dragneát ezúttal is bilincsben vezették a bírák elé

Liviu Dragnea állítja, ártatlanul ül börtönben




