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Orbán Viktor: az EU-nak is érdeke
a stratégiai partnerség Moldovával
Az egész Európai Uniónak érdeke, hogy 
stratégiai partnerségeket alakítson ki a 
keleti határain fekvő országokkal, így 
Moldovával is, és hogy tartsa nyitva az 
uniós tagság és gazdasági együttmű-
ködés lehetőségét – jelentette ki Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök csütör-
tökön Chişinăuban, miután tárgyalást 
folytatott Ion Chicu moldovai kormány-
fővel.  Az EU-ról a miniszterelnök azt 
mondta, nem könnyű az Unión belül 
érvényesíteni egy nemzet érdekét, de 
megéri, vagyis „jobb belül lenni, mint 
kívül lenni”, minden nehézségével 
együtt is. 

Könnygázzal oszlatták
a görög biztonsági erők a migránsokat
Könnygázzal oszlatták szerda délután 
a görög biztonsági erők a görög–török 
határkerítésen át török oldalról gyúj-
tóeszközöket hajigáló migránsokat. Az 
illegális bevándorlók emellett megpró-
bálták ledönteni a határkerítést is. Este 
folyamán több helyen tűz ütött ki, és 
hallani lehetett a határkerítés felett átlőtt 
villanó- és könnygázgránátok hangját.

 » B. L.

Az anyanyelv-használat román hatóságok 
általi korlátozását és a magyarellenes 

szurkolói rigmusokat emeli ki az Egyesült 
Államok külügyminisztériumának 2019-es, 
Romániára vonatkozó emberi jogi jelenté-
se, amelyet csütörtökre virradóra hoztak 
nyilvánosságra Washingtonban. A doku-
mentum megemlíti: a magyar közösség to-
vábbra is diszkriminációra panaszkodott 
a magyar nyelv használatának korlátozása 
miatt, több jelentés is érkezett arról, hogy 
a helyi hatóságok nem alkalmazták a tör-
vényt, amely szerint azon településeken, 
amelyekben egy nemzeti kisebbség aránya 
eléri a 20 százalékot, az útjelző tábláknak 
kétnyelvűeknek kell lenniük. A Mikó Imre 
Jogvédő Szolgálat jelentésére hivatkozva a 
dokumentum azt is rögzíti, hogy a 2020-as 
labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező mér-
kőzésein, amelyeket a román válogatott Nor-
végiában és Máltán játszott, a román szurko-
lók folyamatosan magyarellenes rigmusokat 
skandáltak, köztük a „Ki a magyarokkal az 
országból!” jelmondatot is. Ezen túlmenően 
a magyar közösség jogsértéseiről külön nem, 
csak általánosságban esik szó, amikor a je-

lentés a kommunizmus idején elvett egyházi 
ingatlanok visszaszolgáltatásának halogatá-
sát taglalja. Így a jelentésben nem esik egy 
szó sem az úzvölgyi osztrák–magyar kato-
natemetőnél lezajlott magyarellenes román 
pogromkísérletről sem. A magyar közösség-
ről konkrétan csak a választási rendszer kap-
csán emlékezik meg, amikor ismerteti, hogy 
ez az egyetlen kisebbség, amely az 5 száza-
lékos parlamenti küszöböt átlépő párttal 
képviselteti magát a parlamentben. A német 
kisebbséget ért diszkriminációk sorából azt 
emelik ki, hogy a közösséget gyakran pró-
bálták meg összemosni a nácizmussal és a 
holokauszttal. Ennek egyik megnyilvánulá-
sa az volt, amikor augusztus 5-én Dana Varga 
miniszterelnöki tanácsadó olyan képet tett 
közzé közösségi oldalán, amely Klaus Johan-
nis államfőt Hitlerként ábrázolta. Emellett 
kitérnek a romákat sújtó diszkriminációra is, 
amely gyakran hatósági személyek – példá-
ul rendőrök – részéről nyilvánul meg.

Az amerikai külügyi dokumentum kitér 
a korrupció kérdésére is, amit a washingto-
ni illetékesek, illetve az amerikai nagykö-
vetek évek óta Románia egyik legnagyobb 
rákfenéjének tekintenek. A jelentés szerint 
bár számos magas rangú közhivatalt betöl-

tő személy ellen indultak eljárások, illetve 
születtek elmarasztaló ítéletek, a korrupció 
még mindig elterjedt jelenségnek számít, és 
az év során számos bejelentés érkezett a kor-
mányzati korrupcióról. A Világbank és más 
szakértők jelentéseire hivatkozva leszögezi: 
a korrupció továbbra is problémát jelent, a 
megvesztegetés megszokott jelenség a köz-
szférában. A vonatkozó törvényeket nem 
mindig alkalmazzák hatékonyan, a hivata-
los személyek pedig gyakran büntetés nél-
kül megússzák a korrupciót. A jelentés kitér 
arra, hogy a parlament nem engedélyezte a 
korrupcióellenes ügyészség által korrupci-
óval gyanúsított volt miniszterelnök, Călin 
Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke, illetve 
a Florian Bodog volt egészségügy-miniszter 
elleni bűnvádi eljárást. Ugyanakkor azt is 
megjegyzi, hogy elmarasztaló ítélet született 
Radu Mazăre volt konstancai polgármester 
és Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt 
korábbi elnöke ügyében. A dokumentum 
felrója, hogy a korrupciós ügyekben nem 
egységesek a bírói ítéletek, hasonló jellegű 
bűncselekményekért nagyon eltérő bünteté-
seket rónak ki. Arra is kitér, hogy a hatályos 
törvények alkalmazását késleltették a proce-
durális és adminisztratív problémák.

Kevés magyar sérelem az amerikai jelentésben

Mindent vissza. Cîţu helyett a liberálisok Orbant tartanák a „parancsnoki” tisztségben

ELMARADT AZ ÚJ KORMÁNYRÓL SZÓLÓ SZAVAZÁS – ELKASZÁLTÁK A TALÁROSOK AZ ELŐRE HOZOTT VÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETET

Az utolsó pillanatban léptették le Florin Cîţut
Továbbra is a Ludovic Orban vezette 
ügyvivő kormány irányítja Romániát, 
miután Florin Cîţu kijelölt miniszter-
elnök alig negyedórával a kormányá-
ról szóló parlamenti bizalmi szavazás 
előtt csütörtökön visszaadta megbí-
zatását az államfőnek.

 » BALOGH LEVENTE

Néhány héten belül másodszor maradt el 
egy új kormányról szóló bizalmi szava-

zás a román parlamentben: kevesebb mint 
negyedórával a parlament két házának 
csütörtök délután négy órára tervezett ülé-
se előtt derült ki, hogy Florin Cîţu kijelölt 
miniszterelnök visszaadta a megbízatását 
Klaus Johannis államfőnek. A bejelentést 
nem Cîţu tette, hanem az államfői hivatal. 
Cîţu a közösségi oldalán azt írta: a megbí-
zatást azért fogadta el, mert úgy tűnt, előre 
hozott választások következnek. Mivel ez a 
jelek szerint nem így lesz, a pártelnöknek 
kell a miniszterelnöki tisztséget betöltenie.

Florin Roman, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) képviselőházi frakcióvezetője közöl-
te: Cîţu a koronavírus-járvány miatt döntött 
a lemondás mellett, mivel „háború köz-
ben nem lehet leváltani a parancsnokot”. 
Ennek nyomán a párt úgy döntött, hogy a 
február elején bizalmatlansági indítvány-
nyal megbuktatott Ludovic Orban ügyvivő 
miniszterelnök folytassa a „küzdelmet”, 
maga köré gyűjtve a politikumot és a civil 
szférát. Hozzátette: a párt már szerdán fel-
kérte Cîţut, hogy lépjen vissza.

Mindez azt jelentheti, hogy Orbant jelöl-
hetik ismét miniszterelnöknek.

A PSD-n kívül mindenki támogatta 
volna Cîţut
A lépés előzménye, hogy a nap folyamán 
az alkotmánybíróság alkotmányellenes-
nek minősítette az előre hozott választá-
sok lebonyolításáról szóló, február elején 
elfogadott sürgősségi kormányrendeletet. 
Ezzel egy időben a Szociáldemokrata Pár-

ton (PSD) kívül az összes ellenzéki párt – a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), 
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE), az RMDSZ, a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) és a Pro Románia – jelezte, hogy 
támogatja a Florin Cîţu vezette nemzeti 
liberális párti kormányt a délutánra ter-
vezett parlamenti bizalmi szavazáson. 
Sőt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is azt 
ígérte, hogy bizalmat szavaz saját kabine-
tének. Florin Roman, a PNL képviselőházi 
frakcióvezetője délelőtt még közölte: úgy 
döntöttek: megszavazzák a kormányt. In-
doklása szerint a jelenlegi helyzetben sta-
bil kormányra van szükség, amely képes 
minden eszközzel felvenni a küzdelmet a 
koronavírus-járvánnyal. Hasonlóan indo-
kolta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is a 
döntést. A PSD korábban azt közölte: nem 
szavazza meg a kormányt, mivel nélküle 
is megvan a többségi támogatása. Mint is-
meretes, a PNL és Klaus Johannis államfő 
eredetileg azt szerette volna, ha két kijelölt 
kormánya is megbukik, hogy ezzel előre 
hozott választásokat csikarhassanak ki, 
hogy a PNL támogatottságát parlamenti 
mandátumokra váltsák. Ebben azonban 
egyrészt a járvány, amely miatt a többi párt 
stabil kormányt követelt, másrészt az alkot-
mánybíróság ítélete megakadályozta. A ta-
lárosok egyszer már keresztülhúzták a PNL 
számításait, amikor azért nyilvánították al-
kotmányellenessé Ludovic Orban megbuk-
tatott kormányfő ismételt miniszterelnöki 
jelölését, mert annak egyértelmű célja az 
volt, hogy ne kapjon bizalmat. Ekkor kérte 
fel az elnök Cîţut kormányalakításra.

Felgyorsított meghallgatások
A PNL csütörtöki döntése nyomán most 
ismét elölről kezdődik a kormánytagok ki-
választásának, illetve parlamenti bizottsá-
gi meghallgatásának a folyamata. Marcel 
Ciolacu, a PSD és a képviselőház elnöke 
bejelentette: Cîţu lemondása a legjobb 
dolog, ami történhetett, és felgyorsítják a 
meghallgatásokat. Az USR szerint a lépés 
annak a bizonyítéka, hogy az utóbbi két 

hétben csupán színjáték zajlott. Eugen To-
mac PMP-elnök szerint a PNL-nek rá kell 
ébrednie a valóságra, és felelősen kell vi-
selkednie, ezért nemzeti egységkormányt 
kellene létrehoznia. Az RMDSZ felszólította 
az államfőt: sürgősen nevezze meg az új 
miniszterelnök-jelöltet, aki képes kormá-
nyozni az országot a járvány miatti válság-
helyzetben.

Számos baj volt
a sürgősségi rendelettel
Az alkotmánybírák által elkaszált, az előre 
hozott parlamenti választásokról szóló kor-
mányrendelet ellen az ombudsman emelt 
alkotmányossági óvást. Renate Weber a 
választási rendszer burkolt módosítását 
kifogásoló RMDSZ és az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) sürgetésére lépett 
közbe. A sürgősségi rendelet egyebek közt 
megduplázta volna a külföldön élő romá-
nok parlamenti képviseletét. Az RMDSZ 
és a PSD főleg azt a rendelkezést vitatta, 
amely szerint a hazai választók nemcsak 
az állandó vagy ideiglenes lakhelyük me-
gyéjében, hanem bármely választókerület-
ben leadhatják voksukat. Egyben 90-ről 50 
napra csökkentette volna az előre hozott 

választások időpontját a parlament fel-
oszlatása után. Az alkotmánybíróság sza-
vazattöbbséggel helyt adott az óvásnak, 
és úgy értékelte, hogy a választás, illetve 
a választhatóság jogát szavatoló alkotmá-
nyos előírást sérti az, ha a polgárok bárhol 
leadhatják voksukat, értelmetlenné téve a 
választási törvényben szereplő megyei vá-
lasztókerületes rendszert.

 Másfelől a kormányrendelet lehetőséget 
teremtett arra, hogy az előre hozott parla-
menti választásokat a júniusban esedékes 
önkormányzati választásokkal egy időben 
szervezzék meg, márpedig az alkotmány-
bíróság szerint ez is sérti a választhatóság 
jogát, mert kizárja, hogy egy jelölt az ön-
kormányzati és parlamenti választásokon 
is induljon. Harmadrészt a választási sza-
bályok megváltoztatása kevesebb mint 
egy évvel a voksolás előtt az alkotmánybí-
róság szerint sérti az alkotmány által ga-
rantált jogbiztonságot. Mivel április 25-én 
jár le az első miniszterelnök-jelölés utáni 
60 napos határidő, amelyen belül két kor-
mány elutasítása nyomán fel kell oszlatni a 
parlamentet, az alkotmánybíróság mostani 
döntése nyomán az előre hozott voksolás 
nem írható ki július 24. előtt.
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