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Továbbra is ellentéteket gerjeszt 
az RMDSZ és az USR–PLUS 
között, hogy előbbi nem a 
DNA-nak, hanem a legfőbb 
ügyészségnek adná át a bírák 
és ügyészek által elkövetett 
törvénytelenségeket vizsgáló, 
megszűnésre ítélt ügyészség 
tevékenységét. Csoma Botond, 
az RMDSZ képviselőházi frak-
cióvezetője szerint szükség van 
az ellensúlyokra a visszaélések 
megakadályozása érdekében, 
és elfogadhatatlannak nevezte, 
hogy Stelian Ion igazságügy-mi-
niszter „sztálinista tempót” foly-
tatva nem fogadja el az övétől 
eltérő véleményeket.

 » BALOGH LEVENTE

T ovábbra is feszültséget gerjeszt 
a kormánykoalíció pártjai kö-
zött a bírák és ügyészek által 

elkövetett bűncselekményeket vizs-
gáló különleges ügyészség (SIIJ) fel-
számolásának ügye. Csoma Botond, 
az RMDSZ képviselőházi frakciójának 
vezetője a Krónikának nyilatkozva 
leszögezte: az RMDSZ támogatja a 
korrupcióellenes harcot, ugyanakkor 
szükségesnek tartja a fékek és ellen-
súlyok rendszerét az igazságszolgál-
tatásban is a visszaélések megelőzése 
érdekében. Ugyanakkor Dan Barna, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség 
– Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (USR–PLUS) társelnöke teg-
nap leszögezte: az RMDSZ tervezete, 
amellyel a SIIJ hatásköreit nem az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA), hanem a legfőbb ügyészség 
kapná meg, „mérgező” és „elfogad-
hatatlan”. Barna szerint amíg nem 
sikerül megoldást találni a nézetel-
térésre, nincs értelme összehívni a 
parlament rendkívüli ülését, amelyen 
a különleges ügyészség megszünteté-
séről kellene szavazni.

Csoma: Ion sztálinista módon 
gondolkodik
Csoma Botond tegnap lapunknak 
indoklásként arra, miért ellenzik, 
hogy a DNA vegye át az ügyeket, 
kifejtette: 2019-ben az Igazságügyi 
Felügyelet elkészített egy jelentést, 

amelyet a Legfelsőbb Igazságszol-
gáltatási Tanács (CSM) is elfogadott. 
„Ebben részletesen leírták, milyen 
rendellenességek voltak az igazság-
ügyi rendszerben, egyes bírák milyen 
nyomásgyakorlásnak voltak kitéve. A 
konklúzió egyértelműen az volt, hogy 
ez veszélyezteti az igazságszolgálta-
tás függetlenségét. Mi ebből kiindulva 
azt mondtuk, léteznie kell a fékek és 
ellensúlyok rendszerének az igazság-
szolgáltatásban. Semmiképpen nem 
szeretnénk gátolni a korrupcióel-
lenes harcot, Romániában nagyon 
komoly a korrupció mértéke, viszont 
bizonyos garanciákra szükség van, 
hogy azok a visszaélések, amelyek a 
múltban megtörténtek, ne ismétlőd-
jenek meg. Ezért mondtuk azt, hogy 
egyetértünk a különleges ügyészség 
megszüntetésével, de a garanciák 
és az igazságszolgáltatás szempont-
jából véleményünk szerint az lenne 
a jobb, ha ezek a dossziék a legfőbb 
ügyészséghez kerülnének. Ráadásul 
egy olyan struktúrához, amelyet nem 
kell létrehozni, hiszen már most is lé-
tezik” – hangsúlyozta Csoma.

Annak kapcsán, hogy Stelian Ion 
igazságügy-miniszter emiatt egy 
vasárnapi nyilatkozatában arról be-
szélt: az, hogy az RMDSZ nem bízik a 
DNA-ban, frontális támadás a korrup-
cióellenes ügyészség ellen, és nem 
szolgálja az ország érdekét, Csoma 
keményen bírálta a tárcavezetőt. „Ne-
kem régóta az a véleményem, hogy 
a miniszter meglehetősen jakobinus 
beállítottságú, de most már azt lá-
tom, hogy inkább a sztálinizmus felé 
csúszik el. Bárki, aki más véleményen 
van, mint ő, elhajlónak minősül. Azt 

mondja, aki nem ért egyet vele, az 
biztosan Románia érdekei ellen van, 
és azt hiszi, ő van az egyetlen általá-
nos igazság birtokában, és bárki, aki 
mást állít, az korrupt vagy rosszhisze-
mű” – mutatott rá. 

A frakcióvezető hozzátette: Ion 
ebben a „sztálinista tempóban” az 
utóbbi időben már nem csupán a vele 
egyet nem értő politikusokat támad-
ja, hanem a bírákat is, akik más véle-
ményre helyezkedtek.

Felvetésünkre, hogy Ion az Igazság-
ügyi Felügyelet jelentését azzal söpör-
te le az asztalról, hogy annak egyik 
szerzője politikai kinevezett, Csoma 
ostobaságnak nevezte a miniszter ki-
jelentését. „Politikai alapú manipulá-
ció egy egész jelentést, amit a CSM el-
fogadott, és amelynek nem egyetlen 
szerzője van, úgy tekinteni, mintha 
nem létezne. Így semmibe venni vala-
mit, amiben a rendszer működésével 
kapcsolatos rendellenességeket álla-
pítottak meg, csak azért, mert nem 
felel meg az ő politikai elképzelésé-
nek – meg a pártájénak és Dan Bar-
nának, mert látom, hogy most már ő 
is beleállt ebbe a politikai delíriumba 
–, nagyon súlyos. Elfogadhatatlan, 
hogy nem lehet vele reális dialógust 
folytatni vele arról, melyek a valós 
problémák az igazságszolgáltatás-
ban” – hangsúlyozta Csoma.

Kérdésünkre, mi lehet azzal az 
USR–PLUS célja, hogy a téma miatt 
az RMDSZ-t támadja, a frakcióvezető 
kijelentette: egyértelműen politikai 
célról van szó. „Belementek ebbe a 
retorikába, most pedig érzik a nyo-
mást a választóik részéről. Ez egy 
politikai játszma, teljesen alávetik 
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RMDSZ: szükség van az ellensúlyokra

Mélyülő ellentét. Stelian Ion és pártja nem tűri az eltérő véleményeket Csoma Botond szerint
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az igazságszolgáltatás kérdését a 
politikai játszmáknak. Ráadásul 
teljesen hamis az a nézet, hogy a ro-
mániai korrupcióellenes harc sikere 
attól függne, hogy bizonyos kompe-
tenciák visszakerülnek a DNA-hoz 
vagy sem. A nagykorrupció ráadá-
sul nem is a bírák és ügyészek kö-
rében tapasztalható, hanem más 
szegmensekben. Tehát azt állítani, 
hogy a korrupcióellenes harc sikere 
attól függ, hogy ez a kompetencia 
visszakerüljön a DNA-hoz, manipu-
láció” – mutatott rá a Krónikának az 
alsóházi frakcióvezető.

Megoldást sürget Cîțu 
Florin Cîțu miniszterelnök ugyanak-
kor szintén tegnap úgy nyilatkozott: 
ezt az ügyet a parlamentben kell 
megvitatni, és ott kell megtalálni 
a megoldást. Emlékeztetett: a kor-
mány elfogadta a SIIJ felszámolásá-
ról szóló törvénytervezetet, most az 
igazságügyi tárcának segítenie kell 
a parlamentet és a kormányt abban, 
hogy megoldást találjanak.

Mint megírtuk, Stelian Ion USR–
PLUS-os igazságügy-miniszter va-
sárnap hevesen bírálta az RMDSZ-t, 
amiért az nem a DNA-nak akarja 
átadni a különleges ügyészség 
hatásköreit. Ion szerint az, hogy 
az RMDSZ nem bízik a DNA-ban, 
amely egyes vélemények szerint 
visszaéléseket követett el, frontális 
támadás a korrupcióellenes ügyész-
ség ellen. A miniszter szerint a SIIJ-t 
eddig azért nem sikerült felszámol-
ni, mert egy része a mostani koalíci-
ós pártoknak – vagyis az RMDSZ – 
annak létrehozásakor még a másik 
oldalon, a PSD pártján állt.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, 
miniszterelnök-helyettes viszont 
még múlt héten kijelentette: az 
RMDSZ módosító javaslata szerint 
a bírák és ügyészek által elkövetett 
bűncselekményeket egy már meglé-
vő részleg fogja végezni, tehát sem-
mit nem számolnak fel és semmit 
nem hoznak létre. „Van egy már lé-
tező részleg a legfőbb ügyészségen 
belül, a büntetőügyi nyomozói és 
kriminalisztikai részleg. A mi javas-
latunk az, hogy ne ismételjük meg a 
múlt hibáit, ne kövessünk el újabb 
hibát, ne hozzunk létre másik rész-
leget, az elöljárókat ez a részleg fog-
ja vizsgálni” – mondta az RMDSZ 
elnöke, leszögezve: a SIIJ felszámo-
lását támogatják.

 » A frakcióve-
zető hozzátette: 
Ion ebben a 
„sztálinista tem-
póban” az utóbbi 
időben már nem 
csupán a vele 
egyet nem értő 
politikusokat 
támadja, hanem 
a bírákat is, akik 
más véleményre 
helyezkedtek.

 » „A nagykor-
rupció ráadásul 
nem is a bírák 
és ügyészek 
körében tapasz-
talható, hanem 
más szegmen-
sekben. Tehát 
azt állítani, hogy 
a korrupcióelle-
nes harc sikere 
attól függ, hogy 
ez a kompetencia 
visszakerüljön a 
DNA-hoz, mani-
puláció.”




