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Tiltakozó tüntetők zavarták meg Klaus 
Johannis és Ludovic Orban beszédét 

Jászvásáron (Iași) a román fejedelemségek 
egyesülésének ünnepén Moldva fejlesz-
tésének halogatása miatt. Az államfő és 
a miniszterelnök a régió történelmi fővá-
rosának főterén, mintegy tízezer ünneplő 
előtt mondott beszédet pénteken, a tömeg-
ből pedig időnként pfujolás, füttyögés hal-
latszott. A tüntetők a szónoklatok között 
„autópályát akarunk” skandálással tették 
nyilvánvalóvá, hogy az ország legelmara-
dottabb részének fejlesztését sürgetik.

Beszédében Johannis párhuzamot vont 
az 1859-es történelmi esemény és a Romá-
nia előtt ma álló kihívások között, rámu-
tatva: ma is az ország modernizálása a tét. 

Hallgatóságának egy része azt sem vette jó 
néven, hogy az elnök ez alkalommal is a ta-
valy őszig kormányon lévő Szociáldemok-
rata Pártot (PSD) bírálta, és a parlamenti 
választások előrehozását sürgette, arra hi-
vatkozva, hogy PSD által uralt parlament 
akadályozza a jobbközép kormány refor-
melképzeléseinek életbe léptetését. Lu-
dovic Orban az elégedetlenségre reagálva 
kifejtette: kormányának egyik prioritása, 
hogy a 2021–27-es uniós költségvetésből 
támogatást juttasson az Erdélyt Moldvá-
val összekötő, úgynevezett „egyesülés 
autópályája” építéséhez. A miniszterelnök 
a moldvai vasútvonalak korszerűsítésé-
re is ígéretet tett. Moldva az ország egye-
düli olyan történelmi régiója, ahol eddig 
egyáltalán nem épült autópálya. A régió 
leszakadása miatt ezt a térséget sújtja leg-

jobban a munkaerő elvándorlása. A mold-
vai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel 
összekötő autópályák megépítéséért 2018 
májusában több száz gépkocsivezető ren-
dezett autós demonstrációt Bukarestben, a 
parlament pedig már törvényt is elfogadott 
az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda 
megépítéséről, de a gyorsforgalmi út tervei 
sem készültek még el.

A román fejedelemségek egyesülésé-
nek évfordulóján arra emlékeznek, hogy 
1859 januárjában Moldva és Havasalföld 
is Alexandru Ioan Cuzát, a moldvai Nem-
zeti Párt uniót szorgalmazó vezetőjét vá-
lasztotta fejedelmévé. A perszonálunió 
után Cuza 1862-re elérte a két államap-
parátus összevonásának nemzetközi el-
ismerését: az új állam ekkor vette fel a 
Románia nevet.
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Bukarest összefejelt Kĳ evvel
Magyarázatot kért a bukaresti kül-
ügyminisztérium Ukrajna bukaresti 
nagykövetétől Volodimir Zelensz-
kij Észak-Bukovinával kapcsolatos 
kijelentésére. Dan Neculăescu külügyi 
államtitkár az ukrán nagykövetnek je-
lezte: a román fél magyarázatot vár az 
ukrán államfő Romániával kapcsolatos 
kijelentéseire, amelyeket megütközés-
sel fogadott, és a történelem félreértel-
mezésének minősít. Zelenszkij a keleti 
és a nyugati országrész egyesülésének 
101. évfordulója alkalmából mondott 
beszédében úgy fogalmazott: az ukrán 
egység 1919-es történelmi lehetősége 
hamar meghiúsult, „Galícia nagy részét 
a lengyel csapatok, Észak-Bukovinát 
Románia, Kárpátalját pedig Csehszlo-
vákia foglalta el”. A román történelem-
könyvek szerint a román csapatok azt 
követően vonultak be Észak-Bukoviná-
ba, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása nyomán, 1918. november 
28-án a Bukovinai Nemzeti Tanács ki-
mondta az egyesülést a Román Király-
sággal. Olekszandr Bankov bukaresti 
ukrán nagykövet később Facebook-be-
jegyzésben fejezte ki sajnálatát a „fél-
reértés” miatt, amit szerinte az ukrán 
elnöki hivatal oldalán eredetileg közölt 
„pontatlan” angol fordítás okozott. 
Szerinte Zelenszkij nem az „elfoglalta”, 
hanem „elvette” kifejezést használta. 
A román külügy aggályait fejezte ki 
a nemrég megszavazott újabb ukrán 
oktatási törvénnyel kapcsolatban is.

Elszabadul az államháztartási hiány 
a költségvetési tanács szerint
A bukaresti költségvetési tanács szerint 
az idei államháztartási hiány elérheti a 
hazai össztermék (GDP) 4,6–4,8 száza-
lékát Romániában, ami több mint 1 szá-
zalékponttal haladja meg a kormány 
által vállalt defi citet. A Ludovic Orban 
vezette kormány idén 3,6 százalékos ál-
lamháztartási hiányt vállalt. A költség-
vetési tanács becslése szerint azonban 
ez nem tartható, 2021-ben 6 százalék, 
2022-ben 7 százalék fölé nőhet a defi cit. 
A független szakmai testület szerint a 
kormány abban az esetben sem tudná 
tartani az idénre vállalt 3,6 százalékos 
hiányt, ha lemondana a nyugdíjak 40 
százalékos emeléséről, ami szeptem-
berben lenne esedékes; a defi cit ebben 
az esetben is elérné a GDP 3,8–4,1 szá-
zalékát. A grémium szerint ilyen nagy 
államháztartási hiányt a nemzetközi 
pénzpiacok aligha tűrnek el anélkül, 
hogy szankcionálják Romániát, ezért 
azt tanácsolták a kabinetnek, az egyen-
súly visszaállítása érdekében már az 
idén kezdje el a fi skális konszolidációt.

Nyugdíjukat féltik a bírák és ügyészek
Egyre több romániai bíróságon tevé-
kenységük felfüggesztésével tiltakoz-
nak a bírák és ügyészek amiatt, hogy a 
parlament – az átlagnyugdíj több mint 
tízszeresére rúgó – szolgálati nyugdí-
jaik megvonásáról készül szavazni a 
héten. Az ország számos törvényszéké-
nek és táblabíróságának magisztrátusai 
felfüggesztették tevékenységüket, és 
mindaddig elnapoltak minden tárgya-
lást a sürgős ügyek kivételével, amíg a 
szolgálati nyugdíjakat veszélyeztetve 
látják. A képviselőház várhatóan hol-
nap szavaz a különnyugdíjak – köztük 
a bírák és ügyészek szolgálati nyugdíjá-
nak – eltörléséről. Tavaly novemberben 
3861 egykori bíró és ügyész részesült 
szolgálati nyugdíjban, amelynek 
átlagos értéke havi 18 670 lej, a hazai 
átlagnyugdíj 13-szorosa volt.

GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT JUTOTT ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGHOZ TÖBB EZER OROSZ

Seft elnek a román honosítással
Több ezer külföldi – többségében 
oroszok és ukránok – jutott hozzá il-
letéktelenül román állampolgárság-
hoz a bukaresti főügyészség gyanúja 
szerint. Ügyvédi irodák szakosodtak 
az orosz igénylők állampolgársági 
ügyintézésére, és a közösségi portá-
lokon kezdték ajánlani szolgáltatá-
saikat.
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V izsgálatot indítottak a bukaresti 
nyomozó hatóságok annak kap-
csán, hogy miként szerezhetett 

kedvezményesen román állampolgár-
ságot több ezer orosz és ukrán polgár. 
Az ügyészségi ankét azt követően in-
dult, hogy a román igazságügyminisz-
térium ellenőrző testülete tavaly ősszel 
átvilágította az Országos Állampolgár-
sági Hatóságot (ANC), és súlyos ren-
dellenességeket állapított meg. Az Ana 
Birchall korábbi miniszter által elren-
delt ellenőrzés következtetéseit a Vice.
com portál ismertette.

A Vice.com közlése szerint évente mint-
egy százezer külföldinek ítélik meg a ro-
mán állampolgárságot, közülük mintegy 
97 ezren kedvezményes honosítással kap-

nak román iratokat. Legtöbben Ukrajna 
és a Moldovai Köztársaság állampolgá-
rai, de vannak közöttük orosz, fehér-
orosz, georgiai (grúz), török és izraeli 
állampolgárok is. A portálnak az MTI 
által idézett leírása szerint feltűnővé 
vált, hogy az elmúlt években megugrott 
a kedvezményes honosítást kérő orosz 
állampolgárok száma. Míg 2015-ben 
950, egy évvel később pedig 1096 orosz 
állampolgár kérte romániai honosítá-
sát, 2017-ben 1703-ra, 2018-ban pedig 
3501-re emelkedett a számuk, és a múlt 
év első felében már elérte a 3150-et. Az 
ellenőrző testület megállapította: a nö-
vekedés annak következménye, hogy 
ügyvédi irodák szakosodtak az orosz 
igénylők állampolgársági ügyintézésé-
re, és a közösségi portálokon kezdték 
ajánlani szolgáltatásaikat.

Az orosz igénylők ugyan általában 
szüleikkel együtt Oroszországban szü-
lettek, egy olyan archív iratot is mel-
lékelnek a kéréshez, amelyik látszólag 
azt tanúsítja, hogy az egyik nagyszülő-
jük vagy dédszülőjük olyan településről 
származik, amelyik 1940 előtt Románi-
ához tartozott. A kétes hitelességű ira-
tok elsősorban az ukrajnai Csernovic 
vagy Budzsák régióból származnak. Az 
ellenőrző testület megállapította, hogy 
az állampolgársági kérelmeket elbírá-

ló 16 tagú jogászbizottság egyes tagjai 
– amikor ilyen iratokkal találkoztak 
– általában az érintett országok ható-
ságaihoz fordultak, és további iratokat 
kértek. A bizottság – azóta leváltott – 
vezetője, a korrupciós ügyek miatt már 
korábban is vizsgált Emilia Gina Tache 
azonban ilyen esetekben elvette az 
ügyeket a munkájukat lelkiismeretesen 
végző hivatalnokoktól, és olyanoknak 
osztotta ki, akik pótlólagos ellenőrzés 
nélkül jóváhagyták a kérelmeket. Az 
ellenőrző testület azt is megállapította, 
hogy az állampolgársági hivatalban a 
hivatal honlapján is hirdetett interne-
tes időpontkérés mellett egy párhu-
zamos ügyintézési vonalat is kialakí-
tottak, amelyen keresztül elsősorban 
a bennfentes ügyvédek által képviselt 
honosítási kéréseket intézték.

A Vice.com portál felidézte, hogy a 
kedvezményes honosítást igénylőknek 
– akiknek elviekben kellene tudniuk 
románul – elégséges elmondani az ál-
lampolgársági eskü egyetlen monda-
tát, és ezzel bizonyítják a románnyelv-
tudásukat. A portál szerint biztonsági 
kockázatot jelent Románia számára, 
hogy alapos ellenőrzés nélkül szerez-
hetnek román állampolgárságot olya-
nok is, akik nem lennének jogosultak 
rá.

Nem örült mindenki. A tüntetőknek az sem tetszett, hogy Klaus Johannis a történelmi évfordulót is a PSD ostorozására használta ki

Kifütyülték Johannisékat a „kis egyesülés” ünnepségén




