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 A törvénytervezetek „főellenőrévé” vált Iordache

 A törvényhozási tanács 1996. április elsején kezdte meg tevékenységét, a testület a 
parlament különleges konzultatív szerve. Legfőbb feladata a törvénytervezetek véle-
ményezése és a jogszabályok hivatalos nyilvántartása. A testület honlapja szerint a 
tanács egyik legfontosabb feladta az 1991-es alkotmány előtti törvények megrostálása 
volt, hogy kiszűrjék azokat a jogszabályokat, amelyek ellentétesek voltak a szabad-
ságjogokkal és a demokratikus állami működéssel. A testület egyben 2000-ben kidol-
gozta a törvényhozási folyamat normáit is. A törvényhozási testület elnöki tisztsége 
miniszteri rangnak felel meg.

 » RÖVIDEN

Áthelyezésük ellen tiltakoznak
a krónikus betegek
A kormányfőnek és az egészségügyi 
miniszternek címzett nyílt levélben 
tiltakozott a krónikus betegek or-
szágos egyesülete tegnap, amiért  a 
bukaresti kormány a kezelésükre 
szakosodott legjobban felszerelt 
Colentina-kórházat is fel akarja „sza-
badítani” a koronavírus-fertőzöttek 
számára. A nyílt levél szerzői szerint 
az alkotmány minden állampolgár 
– nemcsak a fertőző betegségekben 
szenvedők – számára garantálja a 
jogot az egészségügyi ellátáshoz, és 
azt kérik, ne fosszák meg a krónikus 
betegeket ettől, a bántalmaik keze-
lésére alkalmatlan intézményekbe 
kényszerítve őket.

Iszlamista szervezet feloszlatását
jelentette be a francia elnök
Újabb iszlamista szervezet felszámo-
lását jelentette be kedden a francia 
államfő. Emmanuel Macron közölte, 
hogy a kormány határoz a palesztin-
barát Cheikh Yassine közösség felosz-
latásáról, mert az iszlamista csoport 
„közvetlenül érintett” Samuel Paty 
meggyilkolásában. A történelemtanárt 
azért gyilkolta meg és fejezte le október 
16-án egy csecsen iszlamista Párizs 
közelében, mert a szólásszabadságról 
tartott óráján Mohamed-karikatúrákat 
mutatott a diákoknak.
„További ilyen jellegű döntések 
lesznek a következő napokban és 
hetekben egyesületeket és csoporto-
kat illetően” – mondta kedd este a 
köztársasági elnök Párizs egyik északi 
elővárosában, Bobignyban. A Cheikh 
Yassine kollektíva vezetője Abdelha-
kim Sefrioui iszlamista prédikátor, 
aki rögzítette az interneten terjesztett 
videót, amelyben Samuel Paty egyik 
tanítványának apja a tanár ellen uszít, 
mert istenkáromlással vádolja. Paty 
a Párizstól ötven kilométerre lévő 
Confl ans Saint-Honorine-ban lévő 
középiskola oktatója volt.

Orosz kémfőnök: Washington „színes
forradalmat” készít elő Moldovában
Igor Dodon hivatalban lévő moldovai 
elnök választási győzelme esetére az 
Egyesült Államok „színes forradalmat” 
készít elő a kelet-európai országban 
– állította Szergej Nariskin, az orosz 
Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) 
igazgatója kedden kiadott közlemé-
nyében. Nariskin szerint az SZVR-ben 
„világosan látszik”, hogy az amerikaiak 
a fehérorosz és a kirgiz események 
nyomán „forradalmi forgatókönyvet” 
készítettek elő Moldova számára is, 
ahol november 1-jén tartják majd az 
elnökválasztás első fordulóját. Mint 
írta, az Egyesült Államoknak nem felel 
meg a jelenlegi államfő, aki „konst-
ruktív kapcsolatokat” ápol a Független 
Államok Közösségének (FÁK) tagjaival, 
köztük Oroszországgal.

RMDSZ-ES VOKSOKKAL KAPOTT ÚJ TISZTSÉGET A VITATOTT IGAZSÁGÜGYI MÓDOSÍTÁSOK ATYJA

Állami vigaszposzt Iordachénak
A törvényhozási tanács élére „buk-
tatta” a PSD az igazságügyi törvé-
nyek miatt botrányhőssé vált Florin 
Iordachét. Az eset miatt a PNL és az 
USR egymásnak esett.

 » BALOGH LEVENTE

Á llami intézmény vezetői tisztségével 
„vigasztalja” a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) az igazságügyi törvények 

módosítása, a hírhedt 13-as sürgősségi kor-
mányrendelet miatt évek óta az igazság-
ügy egyik legfőbb ellenségének tekintett 
Florin Iordache volt igazságügy-minisz-
tert, aki a PSD megújulási imázskampá-
nyának részeként nem kapott helyet a párt 
jelöltlistáin a parlamenti választás előtt. 
A képviselőház jelenlegi alelnökét a tör-
vényhozási tanács élére nevezte ki  a 
parlament. A PSD igazságügyi reformját 
kidolgozó parlamenti különbizottságot is 
vezető Iordachét nagy szavazattöbbség-
gel – 185 támogató vokssal 43 ellenében 
– választotta meg a törvénytervezetek jog-
harmóniáját véleményező testület élére 
a kétkamarás parlament együttes ülése 
kedden este. Ellenjelöltje, a kisebbségben 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
által támogatott Augustin Zegrean, az al-
kotmánybíróság volt elnöke mindössze 41 
szavazatot és 187 ellenszavazatot kapott.  
Iordache addig maradhat a testület élén, 
ameddig akar, megbízatása ugyanis nem 
meghatározott időre szól, a jogszabályok 
nem pontosítják, hogyan lehet a törvény-
hozási tanács elnökét visszahívni. A poszt 
azért üresedett meg, mert a tanácsot eddig 
vezető 77 éves Şerban Iliescu lemondott.

Felháborodott és egymásra mutogat 
a PNL és az USR
A jobbközép oldal felháborodottan fogad-
ta Iordache megválasztásának hírét. A 
PNL közleménye szerint a PSD Iordache 
„mérgező” megválasztásával a román ál-
lam újabb alapvető intézményét komp-
romittálta. A párt szerint a PSD egy olyan 
alakot tett a román törvények őrévé, aki 
mindent megtett az igazságügyi törvé-
nyek feldarabolásáért, és a jogállam igazi 
pribékje. Dan Barna, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) elnöke szerint 
Iordache megválasztása minden tisztes-
séges román állampolgár semmibevételét 
jelenti, és úgy vélekedett: Iordachét életre 
szóló tisztséggel jutalmazták egy román 
állami intézmény élén azért, mert a Drag-
nea-rezsim legfőbb eszköze volt a függet-
len igazságszolgáltatás felszámolásában.

Azt is bejelentette, hogy pártja törvény-
tervezetet dolgoz ki, amely korlátozná a 
törvényhozási tanács elnökének mandá-
tumát. Ugyanakkor a gyanú szerint USR-es 
honatyák is szavaztak Iordachéra – cseré-

ben azért, hogy a PSD támogassa a párt ál-
tal a tanács nyilvántartó és dokumentációs 
osztálya élére jelölt George Dircă megvá-
lasztását, ami meg is történt. Ludovic Or-
ban miniszterelnök, a PNL elnöke tegnap 
konkrétan ki is mondta, hogy nincs más 
lehetőség, Iordache megválasztásához 
USR-esek is hozzájárultak.

Dan Barna cáfolta Orban állítását, sze-
rinte épp hogy PNL-es honatyák szavaztak 
Iordachéra valamilyen politikai háttéralku 
miatt. Kijelentette egyúttal, hogy alkot-
mánybírósághoz fordul a választás miatt.

Benedek: szakmai alapon
támogattuk Iordachét
Az RMDSZ támogatta Iordache megvá-
lasztását – közölte tegnap a Krónikával 
Benedek Zakariás képviselőházi frakció-
vezető. Mint kifejtette, a szövetség szak-
mai alapon döntött a PSD-s politikus 
mellett. „Szerintünk be fog válni, ismeri 
a törvényhozás minden csínját-bínját, ez 
volt a döntő érv. Szakmailag döntöttünk, 
nem azon, hogy politikai alapon mi van 
mögötte” – magyarázta Benedek. Felveté-
sünkre, hogy a vitatott politikus megsza-
vazása nem üthet-e vissza az RMDSZ-re, 
a frakcióvezető elmondta: nem bíznak 
abban, hogy az ellenjelölt, Augustin Zeg-
rean fi zikailag képes lenne ellátni a fela-
datot. Kérdésünkre Benekek azt mondta, 

nem volt „különösebb alku” a PSD és 
az RMDSZ között Iordache támogatásá-
ról, de hozzátette: „mi itt a politikában 
mindig egyeztetünk, és mindig valami 
valamiért történik”. Felvetésünkre, hogy 
esetleg emiatt nem szavaztak kedden a 
képviselőházban a trianoni diktátum ro-
mán nemzeti ünnepi nyilvánításáról szó-
ló törvény tervezetéről, amely eredetileg 
szerepelt a napirenden, elmondta: nem 
erről van szó. Közölte, azért nem szavaz-
tak róla, mert nem készült el a bizottsági 
jelentés. A jogszabályt a PMP erőlteti, így 
a beterjesztő PSD-vel és a Pro Romániával 
együtt így várhatóan meglesz a többség.

Mint ismeretes, Iordache egyike volt 
azoknak, akik miatt a PSD-t sokan a kor-
rupt politikusok és bűnözők védelmező-
jének tartják. Iordache a volt pártelnök, 
a korrupcióért börtönbüntetését töltő 
Liviu Dragnea jobbkezének számított. A 
PSD 2016-os választási győzelme után 
igazságügyi miniszterként a büntetőjog 
korrupcióellenes szigorán enyhítő sür-
gősségi kormányrendeletet fogadtatott el, 
amely az akkor már a vádlottak padjára 
ülő Dragnea felmentését eredményezte 
volna. Az 1989-es forradalom óta példát-
lan méretű ellenzéki tömegtüntetések 
hatására a rendeletet 2017 februárjában 
visszavonták, és Iordachét lemondatták 
miniszteri tisztségéről. 
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 » B. L.

Rekordszámú teszttel ismét rekordszámú 
fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt a teg-

napi adatok szerint: az egészségügyi illetéke-
sek 37 025 mintát vizsgáltak, amelyből 4848 
lett pozitív, ami 13,09 százalékos arány. Az 
új fertőzöttek mellett 773 személy második 
tesztje lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 191 102-re nőtt. A gyógyultaké eköz-

ben 3440 fővel 137 835-re ugrott. Eközben 
elhunyt 69 fertőzött – közülük 65-en króni-
kus betegek voltak –, ezzel 6065-re nőtt a 
kór szövődményeiben elhunytak száma. A 
kórházakban országszerte 10 250 fertőzöttet 
kezeltek, közülük 766-ot intenzív osztályon.

A több mint 37 ezer tesztből 14 637-et az 
érintettek kérésére végeztek, így az ösz-
szes teszt száma elérte a 2 927 096-ot. Házi 
elkülönítésben 20 593, hatóságiban 9808 

fertőzött tartózkodott, miközben otthoni 
karanténban 50 102-en, hatóságiban pedig 
51-en voltak. A hatóságok 24 óra alatt 6091 
bírságot róttak ki az óvintézkedések be nem 
tartása miatt összesen 845 200 lej értékben, 
és 14 esetben tettek feljelentést a járvány le-
küzdésének meghiúsítása miatt.

Raed Arafat katasztrófavédelemért fe-
lelős belügyi államtitkár elárulta: számí-
tottak ugyan arra, hogy ősszel növekedés-

nek indul az esetszám, de arra nem, hogy 
ilyen mértékben. Egyúttal cáfolta, hogy 
Romániában olyan helyzet állhat elő, mint 
Olaszországban, ahol az intenzív osztályok 
megtelése miatt az orvosoknak kellett el-
dönteniük, ki juthat lélegeztetőgéphez, és 
ki nem. Szerinte az intenzív terápiás kapaci-
tás még négyszáz ággyal bővíthető, ugyan-
akkor az egészségügyi személyzet létszámá-
tól is függ a bővítés.

Majdnem ötezer koronavírus-fertőzött egyetlen nap alatt

Kenyérbe esett. Florin Iordache elvileg élete végéig tisztségben maradhat




