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Továbbra is megfi gyelés alatt tartja
Romániát az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság (EB) folytatja a 
romániai reformok megvalósításának 
monitorozását az Együttműködési és 
Megfi gyelési Mechanizmus (CVM) kereté-
ben – tudatta a brüsszeli testület tegnap 
elfogadott jelentésében. Mint ismeretes, 
a CVM-en keresztül Brüsszel egyrészt 
az igazságügyi reformok, másrészt a 
korrupcióellenes intézkedések gyakor-
latba ültetését ellenőrzi. Az EB tegnap 
közölte: bár elismeri az előrelépéseket, 
továbbra is azt várja el, hogy Bukarest 
minden vállalását konkrét formában meg 
is valósítsa, a jogszabályok terén és egyéb 
módokon is. Ezért a CVM-en keresztül a 
vállalások teljesüléséig megfi gyelés alatt 
tartja az országot. Florin Cîțu miniszter-
elnök még márciusban azt mondta: az 
EB támogatja, hogy az idei év végétől 
feloldják az ország megfi gyelését. Mint 
ismeretes, több EU-tagállam is az MCV 
által érintett vállalások teljesüléséhez 
köti Románia schengeni csatlakozásának 
jóváhagyását.

A kétállami megoldás mellett Iohannis
Románia azon az állásponton van, hogy 
mind az izraelieknek, mind a palesztinok-
nak joguk van békében és biztonságban 
élni – jelentette ki Klaus Iohannis államfő 
izraeli kollégájával, Reuven Rivlinnel 
közösen tartott tegnapi sajtótájékoztató-
ján. Iohannis azt mondta: fő nemzetközi 
partnereivel egyetértésben a kétállami 
megoldás előmozdítását tartja kívána-
tosnak a nemzetközi jog keretei között. 
„Tekintettel a közelmúltbeli erőszakos 
cselekményekre, amelyeknek izraeliek 
és palesztinok egyaránt áldozatul estek, 
és amelyek mindannyiunkat elszomorí-
tottak, ismételten részvétemet fejeztem 
ki az emberéletek elvesztése miatt, és 
reményemet fejeztem ki, hogy meg fogják 
vizsgálni a konfl iktus alapvető okait, 
hogy a régióban tartós béke jöhessen 
létre” – mondta a román államfő a Cotro-
ceni-palotában tartott sajtótájékoztatón. 
Iohannis arról is beszélt: Románia és Izra-
el között kiváltságos stratégiai viszony áll 
fenn, amely erős történelmi, kulturális és 
emberi kapcsolatokon alapul. 

Jogerős életfogytiglan Mladicsnak
Az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki 
mechanizmusa (MICT) keddi döntésében 
elvetette a népirtás, valamint háborús 
és emberiesség elleni bűncselekmények 
miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladics 
fellebbezését, és megerősítette a „Balkán 
mészárosának” is nevezett volt boszniai 
szerb hadseregparancsnok életfogytig 
tartó szabadságvesztését elrendelő ítéle-
tet. Mladics a 2017-ben hozott, életfogytig 
tartó szabadságvesztést elrendelő ítélet 
ellen a következő év márciusában nyúj-
tott be fellebbezést, az ENSZ felügyelete 
alatt működő nemzetközi ügyészség 
tavaly augusztusban azonban a határozat 
fenntartását kérte.

A TALÁROS TESTÜLET HELYBENHAGYTA A RENDKÍVÜLI JOGRENDRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYT

Alkotmányos a veszélyhelyzet
Nem ütközik alkotmányba a 2020/55-
ös törvény, amely alapján a kormány 
a veszélyhelyzet idején alkalmazan-
dó óvintézkedésekről határoz – dön-
tötte el tegnap az alkotmánybíróság.
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A lkotmányos a 2020/55-ös törvény, 
amely alapján a kormány tavaly má-
jusban elrendelte, és azóta minden 

hónapban újabb 30 nappal meghosszab-
bítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet – döntötte el tegnap az al-
kotmánybíróság sajtóértesülések szerint.

A taláros testület csupán a jogszabály 
72. cikkelyét nyilvánította az alaptör-
vénnyel ellentétesnek, amely azonban 
érdemben nem érinti a törvény tartal-
mát: arról szól ugyanis, hogy a jogsza-
bály nem ad lehetőséget a közigazgatási 

döntések elleni gyors fellebbezésre a 
közigazgatási bíróságokon.

A 2020/55-ös törvény ellen többek között 
a járványtagadó jelszavakkal parlamentbe 
került, és az oltási kampány ellen is ágáló 
szélsőséges Románok Egyesüléséért Szö-
vetség (AUR) lépett fel az alkotmánybíró-
ságon. George Simion, az AUR társelnöke 
szerint ugyanis a veszélyhelyzet idején szá-
mos alkalommal megsértették az alapvető 
szabadságjogokat, mivel a parlament nem 
hagyta jóvá veszélyhelyzet bevezetését.

Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora tegnap közölte: az 
országban működő 996 oltópont 45 száza-
lékában a kapacitás felét vagy még annál 
is kevesebbet használják ki. Mint mond-
ta, ennek nyomán felkérte a tisztiorvosi 
szolgálatokat, alakítsák át az oltópontok 
működését, és vagy csökkentsék a nyit-
vatartási időt, hogy a személyzet a vidéki 
településeken házról házra járva oltson, 

vagy ideiglenesen zárják be őket. Meg-
jegyezte: a bezárás nem végleges, adott 
esetben máshova költöztetik az alacsony 
kihasználtságú oltópontokat.

Eközben ismét három számjegyűvé vált 
a 24 óra alatt koronavírussal diagnoszti-
záltak száma a tesztek számának hétfői 
növekedése nyomán, de így is alig 200 fö-
lötti: a tegnapi adatok szerint 30 826 min-
tából – ebből 18 949 PCR-, 11 877 pedig 
antigénteszt – 202 lett pozitív, ami 0,66 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertő-
zöttek száma 1 079 154. A gyógyultak szá-
ma 200 fővel 1 043 371-re nőtt. A kór szö-
vődményeiben 24 óra alatt 21-en hunytak 
el, de az előző hónapokból további 256 
esetben erősítették meg, hogy az elhalá-
lozás a koronavírushoz köthető. A kórhá-
zakban 1526 fertőzöttet ápoltak, közülük 
295-öt intenzív osztályon. Az aktív esetek 
száma 4628-ra csökkent – ez a szám múlt 
kedden még 7098 volt.
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Nem jött össze. Popoviciut végül Hunter Biden közreműködése ellenére elítélték

 » B. L.

Puiu Popoviciu román üzletember Hun-
ter Biden, Joe Biden jelenlegi amerikai 

elnök befolyását kihasználva próbálta el-
érni 2016-ban, hogy megszabaduljon az 
ellene Romániában felhozott korrupciós 
vádaktól – írta a Daily Mail című brit lap.

A lap szerint Hunter Biden akkor alel-
nökként tevékenykedő édesapja befolyá-
sát, illetve Lois Freeh, a Szövetségi Nyo-
mozóiroda (FBI) korábbi igazgatójának 
kapcsolatait kihasználva szerette volna 
leállíttatni a Popoviciu elleni eljárást.

A cikk a Hunter Biden és Freeh közötti 
e-mail-váltás alapján számolt be a tervről. 
Eszerint Popovicu még 2016 elején fogad-
ta fel Bident, akinek egy olyan kampány 
részeként kellett volna eljárnia, amelynek 
célja az volt, hogy meggyőzzék az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
ügyészeit arról, hogy vagy kössenek vádal-
kut, vagy egyenesen ejtsék az ügyet.

A Biden elveszett laptopján megtalált 
e-mailekből kiderül, hogyan próbálták a 
legmagasabb szintű kapcsolatokat kihasz-
nálni Popovicu érdekében. Freeh és Biden 
– aki úgy fogalmazott: a román igazság-
szolgáltatás rosszul bánik a román üzlet-
emberrel – a Boies Schiller Flexner LLP 
ügyvédi iroda közreműködésével próbál-
ták megmenteni Popoviciut – itt dolgozott 
akkor a jelenlegi elnök fi a.

Biden először 2015 szeptemberében em-
lítette meg a román üzletembert levelezé-
sében, majd 2016-ban is, amikor már kü-
szöbön állt a Popoviciu elleni ítélet, és az 
amerikaiak Hans Klemm akkori bukaresti 

amerikai nagykövet közbenjárását kérték 
egy találkozó megszervezésére a román 
ügyészekkel.

Mindezekből azonban a lapnak nyilatko-
zó forrás szerint semmi sem valósult meg, 
a sajtókampány beindítása ugyanis attól 
függött, hogy sikerüljön tárgyalni a román 
kormány képviselőivel is. Mivel azonban a 
bukaresti kabinet elzárkózott a találkozó-
tól, végül az egész terv kútba esett.

Popoviciut 2017-ben hét év szabadság-
vesztésre ítélték. 

Popoviciu Románia egyik leggazdagabb 
üzletembere, aki a rendszerváltást követő-
en egy ideig az Egyesült Államokban, New 
Jersey-ben élt, és elsősorban nagyszabású 
bukaresti ingatlanfejlesztéseiről ismert, de 
többek között ő honosította meg Romániá-
ban franchise alapon a Pizza Hut és a KFC 

gyorséttermeket, valamint az IKEA lakbe-
rendezési áruházat is. Popoviciut az egyik 
nagyszabású bukaresti ingatlanberuházá-
sa, a Băneasa-ügy miatt ítélték el. A DNA 
szerint Popoviciu a rektorral összejátszva 
mélyen áron alul vásárolt meg egy 224 hek-
táros telket a Bukaresti Agrártudományi és 
Állatorvosi Egyetemtől, ezért az ügy Bănea-
sa-farm néven is ismert. A korrupcióellenes 
ügyészség szerint a tranzakcióval 335 millió 
lejes kárt okozott az államnak, az egyete-
met ért kár összege pedig eléri a 619 millió 
lejt. Popoviciu vagyonát a Capital gazdasá-
gi lap 340-360 millió eurósra becsüli. A bu-
karesti táblabíróság egyébként 2018-ban jó-
váhagyta Popoviciu ügyvédjének kérelmét, 
és felszólította a DNA-t: tisztázza, milyen 
szerepet játszott a SRI a Popoviciu elleni 
nyomozásban.

Az európai baloldal, élén a német bal-
oldallal ismét minősíthetetlen hangon 

támadja Magyarországot – írta Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök hétfőn Szamizdat 9. 
című közleményében. Most azért támadják 
Magyarországot, „mert nem volt hajlandó 
egy politikai súlyt és komolyságot nélkü-
löző közös nyilatkozatot aláírni Hongkong 
ügyében”  közölte a kormányfő a Miniszter-
elnöki Sajtóiroda által az MTI-hez eljuttatott 
dokumentumban. „Így volt, s ha százszor 

terjesztik is be újra, századszorra is ez lesz 
az eredménye” – jegyezte meg. Orbán Viktor 
közölte: Magyarország álláspontja szerint 
véget kell vetni annak a brüsszeli gyakor-
latnak, amely nyilatkozatok fabrikálásában 
és lobogtatásában merül ki. „Megértjük, ha 
bármely tagország hazai, belpolitikai okok-
ból egy olyan papírt akar felmutatni, amin az 
EU logója látható. De ennek is van határa. Az 
utóbbi években ez a belpolitikailag motivált, 
közös külpolitika oda vezetett, hogy az Eu-

rópai Unió külpolitikája nevetségessé vált. 
Ha nyolc közös nyilatkozatunkat söpörték 
eddig félre – és Kína esetében ez történt –, 
a kilencedik is gúnykacajt vált ki. Szánalmas 
papírtigriseknek látszunk, és következmény 
nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet 
a világ” – fogalmazott. A miniszterelnök 
kiemelte: ideje volna, hogy a nyilatkozatter-
melő külpolitikai bürokraták helyett végre 
Európa valódi vezetői, a külpolitika valódi 
formálói, vagyis az állam- és kormányfők 

kézbe vegyék a nagy stratégiai kérdéseket, 
ahogyan ez legutóbb az Európai Tanács 
ülésén Oroszország esetében történt. „Ami 
Európa Kína-politikáját illeti, véleményünk 
szerint meg kell előzni, hogy újra hideghá-
borús politika és kultúra alakuljon ki a világ-
politikában” – írta. A közlemény előzménye, 
hogy Heiko Maas német külügyminiszter 
hétfőn arról beszélt: meg kell szüntetni a 
tagállami vétó lehetőségét az EU külpolitikai 
döntéshozatalában. (Hírösszefoglaló)

Ifj abb Biden vitatható romániai ügyletei

Orbán Viktor: nevetséges az Európai Unió külpolitikája




