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Johannis: Románia óriási lépéseket tett
a független igazságszolgáltatás felé
A számtalan kihívás ellenére Romá-
nia „óriási” lépéseket tett a független 
igazságszolgáltatás felé – hangsúlyoz-
ta Klaus Johannis államfő a legfelsőbb 
bíróság 2019. évi tevékenységi mérle-
gének ismertetése alkalmából tartott 
tegnapi eseményen. „A számos kihívás 
ellenére vitathatatlan, hogy Románia 
óriási lépéseket tett a független, jól 
működő, modern, az európai értékek-
kel összhangban levő igazságszolgál-
tatás felé, amelyben mindannyian 
hiszünk” – fogalmazott az elnök, 
hangsúlyozva, hogy a legfelsőbb 
bíróságnak és a bíráknak általában 
meghatározó szerepük volt ebben.
Johannis kiemelte, az igazságszol-
gáltatás egy közszolgálat, ezért 
tevékenységének középpontjában az 
állampolgároknak, azok védelmének 
kell állnia.  „Egy társadalom akkor 
tud a benne rejlő potenciálnak meg-
felelően fejlődni, ha állampolgárai 
megfelelő védelemben részesülnek, 
valahányszor veszélybe kerülnek 
jogaik és szabadságaik, a tárgyalóte-
remben igazságot szolgáltatnak nekik” 
– nyomatékosította.  Az elnök beszélt 
arról is, hogy az elmúlt években voltak 
kísérletek az igazságszolgáltatás 
politikai alárendelésére, a társadalom 
azonban minden ilyen helyzetben 
hallatta a hangját.

Marcel Ciolacu jelölteti magát
a PSD elnöki tisztségére
Versenybe száll a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöki tisztségéért az 
alakulat február 29-ei kongresszusán 
Marcel Ciolacu ügyvivő pártelnök. 
A Realitatea Plus kedd esti műsorá-
ban Cioalacut megkérdezték, hogy 
jelölteti-e végül magát a párt elnöki 
tisztségére, amire ő igennel válaszolt. 
Megemlítette, a jelentkezéseket péntek 
délig lehet benyújtani, és ő szeretné, 
hogy legyenek ellenjelöltek. Kifejtette, 
még nem építette fel a csapatát, de 
nagyon szeretné, ha Sorin Grindeanu 
is csatlakozna hozzá, és ezt javasolta is 
neki. Örülne ugyanakkor annak is, ha 
Paul Stănescu továbbra is vállalná a 
főtitkári tisztséget.

Ukrajna nem mond le a Krímről
cserébe a Donyec-medencei békéért
Nem lehet az ára Ukrajna békéjének, 
a Donyec-medencei fegyveres konfl ik-
tus lezárásának az, hogy Kijev lemond 
az Oroszország által törvénytelenül 
elcsatolt Krím félszigetről – szögezte 
le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
tegnap egy kijevi fórumon, amelyet 
a hat évvel ezelőtti krími események-
nek szenteltek. „Minden lehetségest 
megteszünk azért, hogy véget vessünk 
a Donyec-medencében dúló háború-
nak, és ne veszítsük el nap mint nap 
a legjobbjainkat. Erre irányul min-
den erőfeszítésünk. Ez ugyanakkor 
nem jelenti azt, hogy a Krím lekerül 
a napirendről, és lemondunk róla az 
ukrajnai, a Donyec-medencei békéért 
cserébe” – hangoztatta Zelenszkij. 
Meggyőződését fejezte ki, hogy a Krím 
vissza fog térni Ukrajnához. Hang-
súlyozta: abban a kérdésben, hogy a 
Krím Ukrajna része, százszázalékos az 
egyetértés az ukrán társadalomban. 
Rámutatott arra, hogy a Krím visz-
szatérése Ukrajnához nem pusztán 
„az ukránok álma, hanem a bolygó 
biztonságának, a nemzetközi jogba és 
az igazságosságba vetett hit helyreállí-
tásának záloga”.

A LIBERÁLISOK JELÖLTJE VISSZAADTA MEGBÍZÁSÁT – AHÁNY PÁRT, ANNYI JAVASLAT

Elhúzódó román kormányválság
Ismét a leendő kormány megala-
kításának lehetőségéről zajlottak 
konzultációk tegnap Bukarestben, 
miután Ludovic Orban visszaadta a 
kormányalakítási megbízást.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb konzultációt tartott tegnap 
délután és este a kormányala-
kításról a parlamenti pártokkal 

Klaus Johannis államfő, miután Ludo-
vic Orban ügyvivő, egyben kijelölt mi-
niszterelnök kedden este visszaadta a 
kormányalakítási megbízást. Orban azt 
követően döntött így, hogy a nap folya-
mán tárgyalt Johannisszal arról, hogy az 
alkotmánybíróság hétfőn kimondta: az 
államfő alkotmányellenesen bízta meg 
ismét kormányalakítással a hónap elején 
bizalmatlansági indítvánnyal megbukta-
tott kormányfőt.

A kormányalakítási megbízás vissza-
adását Johannis jelentette be kedden este. 
Hozzátette ugyanakkor: továbbra is Lu-
dovic Orbant tekinti a legesélyesebbnek 
arra, hogy kormányalakítási megbízást 
kapjon. „A parlament határozatképtelen 
volt, nem tudott a kormány beiktatásá-
ról szavazni, ezzel a megoldással lehet 
továbblépni a holtpontról” – vélekedett 
Johannis. A jobboldali elnök a Szociál-
demokrata Pártot (PSD) tette felelőssé a 
kormányválság elhúzódásáért, arra hi-
vatkozva, hogy PSD bojkottálta a hétfői 
bizalmi szavazást, hozzájárulva ahhoz, 
hogy a parlament határozatképtelen le-
gyen a voksolás napján. Megjegyezte: a 
miniszterjelöltek parlamenti meghallga-
tása, amit a saját kormányai esetén a PSD 
egy nap alatt elintézett, most napokig tar-
tott, a bizalmi szavazást pedig a baloldali 
parlamenti többség a 15 napos határidő 
utolsó napjára tűzte ki, majd távolmara-
dásával határozatképtelenné tette a tör-
vényhozást.

Mint arról beszámoltunk, Johannis és 
Orban már január elején bejelentette: 
megpróbálják az év végén esedékes par-
lamenti választásokat is előre hozni a 
júniusi önkormányzati voksolás idősza-
kára, hogy „megszabadítsák” a parla-
mentet a jobboldali kisebbségi kormány 
minden kezdeményezését elgáncsoló 
PSD-s többségtől. Az alkotmánybíróság 
azonban a PSD-nek adva igazat, úgy ér-
tékelte: az elnök nem idézhet elő szán-
dékosan olyan válságot, amely – két 
meghiúsult kormányalakítási kísérlet 

után – felhatalmazza őt a parlament fel-
oszlatására.

Johannis kitérő választ adott arra az új-
ságírói kérdésre: továbbra is előre hozott 
választásokat szorgalmaz-e, és Ludovic 
Orban kormányalakítási próbálkozását, 
amelyről végül is nem szavazott a parla-
ment, beleszámolja-e a két meghiúsult 
kormányalakítási kísérletbe. Az elnök 
szerint „nincs értelme” számolgatni a 
próbálkozásokat, a lényeg az, hogy Ro-
mániának kormányra van szüksége, és el 
kell kerülni a patthelyzet kialakulását.

Az államfő újabb támadására reagál-
va Marcel Ciolacu, a szociáldemokraták 
ideiglenes elnöke azt mondta: nem a 
PSD, hanem Johannis idézte elő a vál-
ságot azzal, hogy nem volt hajlandó a 
baloldali pártok által támogatott és par-
lamenti többséggel is rendelkező függet-
len jelöltnek kormányalakítási megbí-
zást adni, ehelyett – a saját pártja által 
sem támogatott – Orban újabb jelölésé-
vel „bohózatba” sodorta az országot. A 
legnagyobb frakcióval rendelkező PSD 
ezúttal nem tesz javaslatot újabb mi-
niszterelnök-jelöltre, hanem szakértői 
kormány felállítását javasolja – mondta. 
Ciolacu a Johannisszal folytatott tegnapi 
megbeszélést követően arról beszélt: az 
államfő és a PNL a válság meghosszabbí-
tásáról döntött, a PSD ugyanakkor nem 
hajlandó egy kisebbségi PNL-kormányt 
megszavazni. Hozzátette: ha szakértői 
kormány alakul nem pártpolitikus mi-
niszterelnökkel, a PSD megszavazza. 
Ciolacu szerint egy nemzeti egységkor-

mány véget vethetne a válságnak, de az 
államfő ezt nem akarja. 

Ludovic Orban tegnap a Johannisz-
szal lezajlott találkozó után közölte: a 
Nemzeti Liberális Párt azt a megoldást 
fogja támogatni, amelyet Klaus Johann-
is a pártokkal való egyeztetést követően 
javasol, mivel meggyőződésük, hogy az 
elnök jó döntést hoz.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az egyez-
tetést követően azt mondta: az RMDSZ 
nem támogatja egy szakértői kormány 
felállítását. Kijelentette: az RMDSZ szerint 
egy koalíciós kormánynak nagyobb esélye 
lenne a sikerre, mivel az év végén esedékes 
parlamenti választásokig stabil kormányra 
van szükség, nem pedig válságokra. Azt is 
hozzátette: az előre hozott választásokat el 
kell felejteni, mivel nem is jelentenek prio-
ritást az állampolgárok számára. A nap so-
rán korábban kifejtette: az RMDSZ szerint 
olyan koalíciós kormányra van szükség, 
amely egyensúlyt teremt a gazdaságban, 
és elsődleges feladatának tekinti a korona-
vírus-járvány megelőzését. 

Az USR–PLUS szövetség – akárcsak 
korábban – Dacian Cioloşt nevesítette mi-
niszterelnöknek a találkozón. Dan Barna, 
az USR elnöke elmondta: a párt részt kí-
ván venni a kormányban, és továbbra is 
célja a kétfordulós polgármester-válasz-
tás bevezetése.

A Pro Románia pártfüggetlen minisz-
terelnököt szavazna meg – nyilatkozta 
Victor Ponta pártelnök, nyomatékosítva: 
nem támogatnak egy újabb „Orban nél-
küli Orban-kormányt”.

Nem kellenek szakértők. Kelemen Hunor koalíciós kormány felállítását javasolta Johannisnak

 » B. L.

Az ország alaptörvényének módosításá-
val venné elejét Igor Dodon moldovai 

államfő, hogy országa Románia részévé 
válhasson. A Moszkva-barátnak tekintett 
elnök az alakulatához, a Szocialista Párt-
hoz közel álló Primul în Moldova televíziós 
csatornának adott kedd esti interjúban le-
szögezte: ki kell iktatni az alkotmányból a 
142. cikkelyt, amely elvileg lehetővé teszi, 
hogy népszavazás útján felszámolják az 
ország szuverenitását. Dodon kijelentette: 
az elnökválasztás után – amelyet reményei 
szerint ismét megnyer, miután a közvéle-
mény-kutatások szerint ő a legesélyesebb 

jelölt – javasolni fogja a parlamentnek az 
említett cikkely kiiktatását az alaptörvény-
ből. „Megfelelő intézkedéseket kell hozni a 
Moldova felszámolását szorgalmazó erők-
kel szemben. De annak érdekében, hogy 
ne forduljanak nemzetközi bíróságokhoz, 
ahogy az korábban is történt, szükséges az 
alkotmány egyes kitételeinek módosítása. 
Az alaptörvényben benne van, hogy azok, 
akik az államiság, a szuverenitás felszá-
molását szeretnék, törvénytelenül járnak 
el. Mégis az egyik cikkely értelmében nép-
szavazással eldönthető az egyesülés más 
államokkal” – mutatott rá Dodon. Az elnök 
szerint egyetlen ország alkotmánya sem 
tartalmaz olyan cikkelyt, amely „az állam 

felszámolásáról” szól, ezért az elnökválasz-
tást követően komolyan foglalkozni kell az 
alkotmánymódosítással. 

Dodon már korábban is szót emelt 
az unionizmus ellen. 2018-ban arról be-
szélt: ha a szocialisták kerülnek kormány-
ra, törvény által tiltják be az unionizmus 
hirdetését.

Moldovában jelenleg nem igazán nép-
szerű a Romániával való egyesülés, mind-
össze a polgárok mintegy egyharmada tá-
mogatná. Romániában Traian Băsescu volt 
államfő, illetve az általa patronált, szélső-
ségesen nacionalista Népi Mozgalom Párt 
(PMP) szorgalmazza Moldova Románia ál-
tali bekebelezését.

Dodon Romániától védené Moldova államiságát




