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ELSZABADULTAK A MAGYARELLENES INDULATOK FÁBIÁN GYULA PARLAMENTI MEGHALLGATÁSÁN

Kémvád a leendő ombudsman ellen
Kedvezően véleményezték Fábi-
án Gyula ombudsmanná történő 
kinevezését tegnap a bukaresti 
parlament két házának jogi bizott-
ságai, az ülésen azonban ellenzéki 
román politikusok „magyar kém-
nek” nevezték a kolozsvári jogász-
professzort, és árulást emlegettek. A 
leendő alapjogi biztos azzal vágott 
vissza, hogy román vér is csörgede-
zik az ereiben, továbbá tiszteletben 
fogja tartani esküjét, amit Románia 
parlamentjében fog letenni.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M egállapodtak a bukaresti kor-
mánypártok abban, hogy az 
RMDSZ jelöltjét, Fábián Gyula ko-

lozsvári egyetemi oktatót jelölik ombuds-
mannak. Mindezt Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök jelentette be a koalíciót alkotó 
pártok vezetőinek kedd esti megbeszélését 
követően; a mondottakat megerősítette 
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnöke is, közölve, hogy a koalíció 
egyetlen jelöltet támogat a nép ügyvédje 
intézménye élére. A PNL eddig Flavius 
Baiast, a bukaresti tudományegyetem 
jogi karának volt dékánját kívánta jelölni 
alapjogi biztosnak. Fábián Gyulát tegnap 
meg is hallgatták a parlament két háza jogi 
bizottságának együttes ülésén, a plénum 
jövő hétfőn szavaz a kinevezéséről; az 
RMDSZ elnöke szerint a szavazáskor meg-
lesz a többség az alapvető jogok biztosa 
megválasztásához.

A jogi bizottságok tegnapi együttes ülé-
sén rendezett meghallgatáson az RMDSZ 
jelöltje az alapjogokat pajzsnak nevezte, 
mely megvédi az állampolgárt az állam-
tól és az európai intézményektől. Fábián 
Gyula kijelentette: emberi jogi intézmény-
ként szeretné akkreditáltatni a hivatalt, és 
könnyebbé tenni az állampolgári pana-

szok benyújtásának a procedúráját. Azt is 
megjegyezte, hogy természete folytán nem 
romboló alkat, nem fog rombolni csak 
azért, hogy a fi gyelem középpontjába ke-
rüljön. E kijelentésével arra utalt, hogy az 
alkotmány szerint csak az ombudsmannak 
van joga alkotmányossági óvást emelni az 
azonnal hatályba lépő, a parlament által 
utólag megvitatott törvényerejű sürgős-
ségi kormányrendeletek ellen. Emiatt az 
ombudsman – akinek mandátuma öt évre 
szól – többször került a román belpolitikai 
csatározások középpontjába.

Akárcsak most, a szélsőségesen nacio-
nalista Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) törvényhozói ugyanis hajmeresztő, 
magyarellenes kirohanást intéztek a le-
endő alapjogi biztossal szemben. Georgel 
Badiu, az ellenzéki alakulat honatyája 
kijelentette: nem hinné, hogy a magyar 
állampolgársággal is rendelkező Fábián 
Gyula „elhivatott” lenne a román állam és 
annak területi épsége iránt. „Nem fogad-
hatjuk el, hogy a romániai nép ügyvédje a 
magyar titkosszolgálatok lehetséges ügy-
nöke legyen” – dörögte a parlament Vitéz 
Mihály (Mihai Viteazul) termében a poli-
tikus. Erre rátett egy lapáttal Nicușor Ha-
lici, a szintén ellenzéki Szociáldemokrata 

Párt (PSD) törvényhozója, aki többször 
„árulást” emlegetett a kolozsvári egyetemi 
oktató kettős állampolgársága okán, adott 
pillanatban azt fi rtatva Fábián Gyulától, 
hogy melyik hűségesküt tartja majd tisz-
teletben.

Fábián Gyula azzal válaszolt, hogy csa-
ládja egy része Gorj megyéből származik. 
„Alaposan ki kell ábrándítanom mindazo-
kat, akik azt hiszik, hogy nincs bennem ro-
mán vér. Családom egy része a Gorj megyei 
Creteștiről származik, és a Crăciunescu 
nevet viselte” – hangzott a leendő alapjo-
gi biztos replikája. Fábián Gyula emlékez-
tetett, hogy 25 éven keresztül ügyészként 
tevékenykedett, és államelnöki kinevezé-
sekor felesküdött az országra és annak né-
pére. „Azt az eskümet fogom tiszteletben 
tartani, amelyet a parlament két házának 
elnöke előtt fogok letenni” – szögezte le az 
egyetemi oktató. Fábián Gyula hozzátette 
azt is: nem gondolta volna, hogy ebben 
az évszázadban, évezredben bárki a nem-
zetiségi hovatartozása kapcsán ragadtatja 
magát megjegyzésekre.

A bukaresti parlament múlt szerdán fel-
mentette Renate Webert az ombudsmani 
tisztségből, miután előző nap tevékenysé-
gi beszámolója elutasításával megvonta 
tőle a bizalmat. A jobbközép kormányko-
alíció szerint Weber félreértelmezte ha-
táskörét, törvény- és alkotmánysértéseket 
követett el, a gyermekek jogainak védel-
me, a rendszerszintű helyhatósági kor-
rupció leleplezése helyett a járványügyi 
intézkedések hátráltatásával igyekezett 
médiafi gyelmet szerezni. A jelenleg egye-
temi oktatóként, korábban kolozsvári 
főügyészhelyettesként tevékenykedő Fá-
bián Gyulát egy hónappal ezelőtt neve-
sítette ombudsmanjelöltként az RMDSZ; 
akkor a Krónikának úgy nyilatkozott: az 
állampolgári jogok biztosának tisztségét 
szolgálatnak tekinti.
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E lutasította a bukaresti szenátus Klaus Io-
hannis államelnök felülvizsgálati kérel-

mét az iskolai szexuális nevelést akadályozó 
jogszabály ügyében, így a törvény továbbra 
is a szélesebb körű egészségügyi nevelést 
teszi lehetővé, amelyen a részvétel a szülői 
beleegyezéstől függ. Az ügyben a képviselő-
ház fogja kimondani a döntő szót. A keddi 
szavazáson a kormánykoalíciót alkotó Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is az 
elnöki kérelem ellen voksolt, akárcsak az 

ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD), vala-
mint a szélsőségesen nacionalista Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR). Florin Cîțu 
kormányfő a szavazás kapcsán a román köz-
szolgálati televízió stúdiójában úgy nyilat-
kozott, „nagyon dühös” az eredmény miatt, 
hozzátéve: ő másképp voksolt volna. Csak-
hogy a Hotnews hírportál kiszúrta, hogy a 
PNL szenátoraként Cîțu is az államfő felül-
vizsgálati kérelme ellen szavazott.

Az iskolai szexuális nevelés bevezetésé-
ről szóló törvényt tavaly márciusban sza-
vazta meg a parlament, így azt áprilisban 

Iohannis ki is hirdette, de az ortodox egy-
ház tiltakozásának hatására a parlament – 
a PSD kezdeményezésére – úgy módosítot-
ta a jogszabályt, hogy a szexuális nevelés 
kifejezést egészségügyi nevelés kifejezésre 
cserélték, és az ezeken az órákon való rész-
vételt a szülői beleegyezéstől tették függő-
vé. Az elnök szerint az egészségügyi nevelés 
lényegében „kilúgozza” az eredeti törvényt, 
és a szexuális nevelést a személyes higiéni-
ára korlátozza, ami nem felel meg a jogsza-
bály korábbi szándékának. Sorin Cîmpea-
nu oktatási miniszter tegnap bejelentette: a 

szaktárca támogatja az Életre nevelés című 
kötelező tantárgy bevezetését, amely több 
modulból állna, melyek között szerepel a 
szexuális nevelés, egészségügyi nevelés 
is, és állampolgári ismeretek, egészséges 
táplálkozás, közlekedésbiztonság és első-
segélynyújtás oktatása. Hozzátette, a köte-
lező tantárgyat az 5. osztálytól 12. osztályig 
oktatnák modulokra bontva, a tanulók 
életkorának megfelelően. Amennyiben 
egyes szülők úgy döntenek, hogy gyerekük 
nem vehet részt a szexuális nevelés modu-
lon, ezt írásban kell jelezniük.

Tovább folyik az adok-kapok a gyerekek szexuális nevelése kapcsán

Bűne, hogy magyar. Fábián Gyulának (jobbra) heves támadásokat kellett kiállnia

Kányádi Sándortól kapott ösztöndíjat

Fábián Gyula a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szerzett jogi dip-
lomát 1994-ben, majd ugyanitt doktorált nemzetközi közjogból. Az MTI felidézi: kolozs-
vári tanulmányai után Kányádi Sándor ajánlotta fel számára a Herder-díjához tartozó 
ösztöndíjat, mellyel 1995 és 1996 között a Bécsi Tudományegyetemen képezte magát a 
közösségi jog, a nemzetközi közjog és az emberi jogok területén. Kányádi Sándor azzal 
indokolta választását, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösségnek nagyobb szük-
sége van jól képzett jogászokra, mint bölcsészekre. Fábián párhuzamosan ügyészi és 
oktatói karriert is épített. Ügyészi pályafutását Kézdivásárhelyen kezdte, és a Kolozsvári 
Táblabíróság ügyészségének helyettes főügyészeként fejezte be tavaly decemberben. A 
BBTE Jogi Karának előadó tanáraként nemzetközi és uniós jogot oktat román és magyar 
nyelven; társszerzője egy kisebbségi jogokról írt tanulmánykötetnek is.
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Megbuktatott kormányfő ismertette
a PSD bizalmatlansági indítványát
A román szociáldemokrata törvényho-
zók tegnap benyújtották a Florin Cîţu 
által vezetett jobbközép kormány elleni 
bizalmatlansági indítványt, amelyről 
várhatóan a jövő héten szavaz a buka-
resti törvényhozás. A zátonyra futott 
Románia. A Cîţu-kormány „fantasztikus” 
rekordja című indítványban a PSD azt 
állítja, hogy a PNL–USR–RMDSZ alkotta 
kormánykoalíció „elképesztő sebességgel 
sodorja a román gazdaságot a szakadék 
felé”. A beterjesztésről Sorin Grindeanu, 
a PSD első alelnöke számolt be a parla-
mentben, holott őt miniszterelnökként 
a saját alakulata buktatta meg bizal-
matlansági indítvány útján 2017. június 
21-én, így mindössze öt hónapig töltötte 
be a kormányfői posztot.

Exminiszter ellen indulhat eljárás
Klaus Iohannis államfő elküldte tegnap 
Stelian Ion igazságügyi miniszternek a 
Victor Vlad Grigorescu volt energiaügyi 
miniszter elleni bűnvádi eljárás elindí-
tására vonatkozó kérelmét. Grigorescu 
2015 novembere és 2017 januárja között 
töltötte be az energiaügyi miniszteri 
tisztséget, a legfőbb ügyészség folytató-
lagosan elkövetett hamis nyilatkozattétel 
miatt indított büntetőjogi kivizsgálást az 
exminiszter ellen.

Orosz–brit incidens a Fekete-tengeren
Figyelmeztető lövéseket adott le egy 
határsértő brit romboló felé egy orosz 
őrhajó a Fekete-tengeren – közölte teg-
nap a moszkvai védelmi minisztérium. 
Egy SzU–24M típusú repülőgép később 
fi gyelmeztető bombavetést hajtott végre 
a romboló útvonalán, amely ezt követően 
elhagyta Oroszország területi vizeit. A 
moszkvai tájékoztatás szerint az orosz Fe-
kete-tengeri Flotta a Szövetségi Biztonsá-
gi Szolgálat (FSZB) határőrszolgálatával 
közösen határsértő hajót fordított vissza. 
Az orosz védelmi tárca délután közölte, 
a határsértés miatt bekérette a moszkvai 
brit nagykövetség katonai attaséját. Ám 
a brit védelmi minisztérium cáfolta, hogy 
az orosz haditengerészet fi gyelmeztető 
lövéseket adott volna le a brit hadihajó 
irányában. A londoni tárca sajtóosztálya 
közölte, hogy a Defenderre senki nem 
adott le fi gyelmeztető lövést, a brit rom-
boló folytatja „az ártatlan célú áthaladást 
az ukrajnai területi vizeken” a nemzet-
közi jognak megfelelően. Valerij Gera-
szimov vezérkari főnök még az incidenst 
megelőzően, a IX. moszkvai nemzetközi 
biztonsági konferencián arra fi gyel-
meztetett, hogy az Egyesült Államok és 
szövetségesei hadihajóinak manőverei az 
orosz határok közelében „nyilvánvalóan 
provokatív természetűek”. „Ily módon 
incidensek előfeltételei jönnek létre, ami 
nem kedvez a katonai feszültség csök-
kentésének” – mondta Geraszimov.




