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Március végéig megszűnhet az „ügyészügyészség”

Jövő év március végéig felszámolják a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyeket vizsgáló különleges ügyészséget (SIĲ ) – többek között ezt vállalta a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ alkotta koalíció a 
parlament elé tegnap beterjesztett kormányprogramja igazságüggyel foglalkozó fejeze-
tében. A dokumentum szerint 2022. március 31-éig felszámolják a SIĲ -t, helyette pedig 
létrehoznak egy másik intézményt, amely szavatolja a bírák és ügyészek függetlenségét, 
egyúttal hatékonyan szabályozza a bírák és ügyészek felelősségének kérdését. Mint 
ismeretes, a SIĲ  felszámolása a tavaly év végi választások nyomán hatalomra került, a 
PNL, az RMDSZ és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) alkotta kormánykoalí-
ció kormányprogramjában is szerepelt, lévén ez az USR egyik legfőbb célkitűzése. Vita 
támadt azonban az USR és az RMDSZ között arról, hogy ez hogyan történjen meg: míg 
az USR a korrupcióellenes ügyészségre (DNA) bízta volna a bírák és ügyészek vizsgála-
tát, az RMDSZ a DNA visszaéléseiről szóló igazságügyi felügyeleti jelentések nyomán a 
legfőbb ügyészség hatáskörébe utalta volna. Az ügyészség felszámolása a PNL tervei 
között is szerepelt. A SIĲ -t viszont még a PSD kormányzása idején hozták létre, így a 
szociáldemokraták ódzkodtak a végleges felszámolásától. Mint ismeretes, az ügyész-
séget azzal az indokkal hozták létre, hogy elejét vegyék az ügyészek visszaéléseinek 
– példaként a DNA és a titkosszolgálatok közötti összefonódást hozták fel, amely révén 
igazságügyi eszközökkel próbáltak leszámolni az érdekeiket sértő politikusokkal és 
üzletemberekkel. Az ügyészség ellenzői szerint viszont annak szerepe csupán az, hogy 
rajta keresztül politikai nyomást lehessen gyakorolni a bírákra és ügyészekre.

MARCEL CIOLACUT A KÉPVISELŐHÁZ, FLORIN CÎȚUT A SZENÁTUS ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK

„Kormányváltás” a parlamentben
Elkezdte a berendezkedést a PNL, a 
PSD és az RMDSZ alkotta új koalíció: 
tegnap a hatalomátvétel nyitánya-
ként Marcel Ciolacu PSD-elnököt a 
képviselőház, Florin Cîțut, a PNL 
első emberét pedig a szenátus elnö-
kévé választották meg.
» BALOGH LEVENTE

A parlamentben máris megkezdődött 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) és 

az RMDSZ által létrehozott koalíció hata-
lomra kerüléséhez kapcsolódó „kormány-
váltás”: miközben a Nicolae Ciucă kijelölt 
miniszterelnök vezette leendő kormány 
beterjesztette névsorát és programját  a 
törvényhozásban, a képviselőház elnöké-
vé választották Marcel Ciolacut, a PSD el-
nökét, míg a szenátus élére a PNL első em-
berét, Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnököt 
választották meg.

A képviselőházban simán ment az új 
házelnök megválasztása, hiszen az megü-
resedett, miután Ludovic Orban lemon-
dott azt követően, hogy szeptember végén 
a PNL tisztújító kongresszusán elvesztette 
a pártelnöki tisztséget. Ennek nyomán az 
új parlamenti többség gond nélkül megvá-
lasztotta Ciolacut elnökké.

A szenátusban már nem volt ennyi-
re egyszerű a helyzet, hiszen a házel-
nöki tisztséget a korábban a PNL-lel és 
az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
színeiben megválasztott Anca Dragu töl-
tötte be. A felsőház házbizottsága ennek 
nyomán tegnap délre összehívta a felső-
ház ülését, amelyen egyetlen napirendi 
pontról kellett dönteni: Dragu leváltásáról 

és Cîțu házelnökké választásáról. Alina 
Gorghiu, a szenátus liberális párti alel-
nöke közölte: a döntés nem büntetésként 
értelmezendő a szenátus eddigi elnökével 
szemben, csupán „a jelenlegi politikai re-
alitás, a mostani politikai konfi guráció” 
indokolja. Gorghiu szerint ugyanis ha 
megváltozik a többség összetétele, úgy de-
mokratikus, hogy az új többség új házelnö-
köket nevezzen ki. Ennek nyomán Dragut 
le is váltották. Dragu viszont hatalommal 
való visszaélésnek tartja a leváltását, és 
közölte: az USR alkotmánybírósághoz for-
dul, mivel az alkotmány kimondja, hogy a 
házelnököket az érintett kamara mandátu-
mának időtartamára választják. Gorghiu 
szerint viszont az alkotmány azt mondja 

ki, hogy a házbizottság tagjai visszahívha-
tók, és a döntéseket a többség szavazatai-
val kell meghozni.

Cîțu számára a szenátus elnöki tisztsége 
– ami az államfő után a második legfonto-
sabb állami tisztség – amolyan vigaszdíj, 
amiért a PSD ellenkezése miatt nem lehet 
miniszterelnök. Ugyanakkor az elnöki 
tisztséget csak holnap, az új kormány beik-
tatása után veszi át, amikor már nem lesz 
ügyvivő kormányfő. Cîţu egyébként meg-
választását követően arról beszélt: ha már 
félre kellett állnia, akkor félreállt, hogy 
ezzel elhárítsa az akadályt a koalíció út-
jából. A koalíciós tárgyalások eredménye 
kapcsán megjegyezte: sajnálja, hogy a párt 
elvesztette a pénzügyminiszteri tisztséget a 
PSD javára, mivel problémás lesz a PNL-es 
miniszterelnök munkája úgy, hogy nem a 
párt adja a pénzügyminisztert.

Egyébként Marcel Ciolacu PSD-elnök ar-
ról beszélt: az új koalíció legalább 2024-ig 
kormányozni fog. 

A PSD által a védelmi miniszteri tiszt-
ségre jelölt Vasile Dîncu amúgy hétfőn este 
elárulta: a kormányzati staféta átadásá-
nak forgatókönyvét még nem dolgozták ki 
pontosan, mivel eddig ilyesmire nem volt 
példa. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a 
jelenlegi ismeretek szerint az csakis úgy 
valósulhat meg, ha a héten várhatóan be-
iktatandó kormány másfél év múlva meg-
bukik, és helyette újat iktatnak be, a jelen-
legi parlamenti többség támogatásával. Ez 
esetben a PSD kapná a kormányfői tisztsé-
get, a pénzügyi tárca és a kormányfőtitkári 
poszt pedig a PNL-hez „vándorolna”.

» B. L.

A hatóságoknak már ma el kell kezdeni-
ük a felkészülést a koronavírus-járvány 

ötödik hullámára – jelentette ki tegnap Cse-
ke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Az 
Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva ugyan-
akkor leszögezte: a kórházak maguk döntik 
el, mikor és hogyan szervezik meg a műté-
teket, valamint a nem koronavírusos bete-
gek ellátását. Eközben Valeriu Gheor ghiță, 
az oltási kampány koordinátora tegnap 
bejelentette: Románia várhatóan januártól 
lemond az AstraZeneca koronavírus elleni 

vakcinájáról, mivel rendkívül alacsony az 
igény iránta.

Mint ismeretes, az oltóanyag kapcsán fel-
merült a gyanú, hogy vérrögképződést okoz, 
emiatt Európa-szerte csökkent a kereslet 
iránta. Gheorghiță azt is elmondta: a hatósá-
gok 45 egészségügyi intézményt és 135, Pfi -
zer-BioNTech vakcinát használó oltópontot 
azonosítottak, amelyek alkalmasak lehetnek 
az 5 és 11 év közötti gyerekek immunizálásá-
ra. Az Európai Gyógyszerügynökség várha-
tóan november 25-én tesz javaslatot az 5–11 
évesek immunizálásának jóváhagyására, és 
26-án megtörténik a tényleges jóváhagyás. 

Eközben háromezer alatt maradt a 24 óra 
alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi adatok szerint 54 729 tesztből 2736 
lett pozitív, miközben múlt kedden ez a szám 
még 4128 volt. Az igazolt fertőzöttek száma 
ezzel 1 766 987, a gyógyultaké pedig 7447 fő-
vel 1 653 179-re nőtt.

A kór szövődményeiben 239-en haltak 
meg 24 óra alatt, és 34 korábban elhunyt 
személy esetében nyert megerősítést, hogy 
haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. 
Ezzel a halálos áldozatok száma 55 386. A 
kórházakban 10 162 fertőzöttet ápoltak, kö-
zülük 1490-et intenzív osztályon.

Cseke: már most rá kell készülni az ötödik hullámra

Kétszeres elnökök. Ciolacu az alsó-, Cîțu a felsőház első embere tegnaptól

» RÖVIDEN

Orban és követői kiléptek a PNL-ből
Kilépett a Nemzeti Liberális Pártból az 
alakulat volt elnöke, Ludovic Orban. Az 
egykori pártelnököt 16 szenátor és kép-
viselő követte, azok, akik korábban már 
elhagyták a PNL parlamenti frakcióját 
– jelentette be tegnap délután Violeta 
Alexandru képviselő. A pártból kilépő 
politikusok között van Ionel Dancă és 
Adrian Oros. Utóbbi azzal indokolta 
döntését, hogy a jelenlegi pártvezetés 
„lábbal tiporta a PNL hagyományát és 
történelmét”. Ludovic Orban október 26-
án lépett ki a PNL képviselőházi frakci-
ójából, azóta független törvényhozóként 
tevékenykedik.

Sandu: esély van az erős
román–moldovai partnerségre
Megvan minden előfeltétele annak, hogy 
Románia és a Moldovai Köztársaság erős 
és kölcsönösen előnyös partnerséget 
építsen, ugyanis politikai értelemben tör-
ténelmi helyzet alakult ki Moldovában, 
Bukarest pedig erőteljesen támogatja 
Chișinăut – jelentette ki Maia Sandu mol-
dovai államfő tegnap Bukarestben, miu-
tán megbeszélést folytatott Klaus Iohan-
nis román elnökkel. Sandu azt mondta, 
hogy történelmi eredményeket érhetnek 
el a következő években a két ország 
viszonylatában, és az elkövetkező évek a 
„legjobbak, legsikeresebbek” lehetnek.  
Kiemelte, hogy Bukarest elkötelezett 
támogatója Moldovának gazdasági, poli-
tikai, diplomáciai, kulturális és oktatási 
területen egyaránt. Klaus Iohannis arról 
biztosította moldovai kollégáját, hogy 
Bukarest részéről „pártok feletti, tartós és 
elsöprő” támogatásnak örvend hazája, és 
Románia marad Moldova legközelebbi 
barátja.

Hadgyakorlatba kezdtek az orosz
megszálló erők a Donyec-medencében
Nagyszabású hadgyakorlatot kezdtek 
az „orosz megszálló erők” a Donyec-me-
dencében, az önhatalmúlag kikiáltott 
szakadár „népköztársaságok” területén 
– közölte az ukrán védelmi minisztérium 
hírszerzési főigazgatósága tegnap.  A 
közlemény szerint ezzel egy időben fo-
kozta tevékenységét a propagandamédia, 
és újabb hamis híreket készül „gyár-
tani” a térségben szolgálatot teljesítő 
ukrán fegyveres erők lejáratására. Kirilo 
Budanov, az ukrán védelmi minisztérium 
hírszerzési főigazgatóságának vezetője a 
Military Times című amerikai szaklapnak 
adott interjújában – amelyből vasárnap 
idéztek ukrán hírportálok – azt mondta, 
hogy Oroszország több mint 92 ezer kato-
nát vont össze az ukrán határok közelé-
ben, és támadást készít elő Ukrajna ellen 
január végére, február elejére. Dmitrij 
Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap 
leszögezte: Oroszország nem szándéko-
zik megtámadni Ukrajnát, nincsenek 
agresszív tervei.

Uniós biztos: a járvány újjáéledését
főként az oltatlanok okozzák
A koronavírus-járvány újjáéledését, a 
negyedik hullámot főként az oltatlanok 
okozzák, és a vakcinákkal kapcsolatos 
téves információk csak tovább rontják a 
helyzetet – jelentette ki Sztella Kiriáki-
dész egészségügyért felelős uniós biztos, 
az Európai Parlament hétfői plenáris 
ülésén Strasbourgban. Az EU-tagállami 
járványügyi intézkedések összehango-
lásáról folytatott vita keretében a biztos 
hangsúlyozta: egyértelmű tudományos 
bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, 
hogy a koronavírus elleni oltóanyag a 
legerősebb eszköz a lakosság egészsége 
biztonságának garantálására.
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