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> 24 órára rács mögött Vîntu. Zsaro-

lás vádjával 24 órára letartóztatták Sorin 
Ovidiu Vîntut az ügyészek. Az üzletembert 
kihallgatásra hívták be, ott közölték vele a 
döntést. Az ügyészek szerint Vîntu azzal fe-
nyegette meg a tulajdonában lévő Realitatea 
tévécsatorna működtetését végző cég tulaj-
donosát, Sebastian Ghiţát, hogy ha nem fi-
zet neki 150 ezer eurót, akkor egyoldalúan 
felmondja a szerződést. Vîntu és Ghiţă kö-
zött akkor tört ki konfliktus, amikor a tu-
lajdonos nem tudta érvényesíteni akaratát a 

médiatrösztben, mivel Ghiţă eltávolította a 
hozzá közeli újságírókat. 

> Szabad választások Líbiában? A líbiai 
külügyminiszter szerint a líbiai harcok lezárá-
sa után hat hónappal már szabad választásokat 
tarthatnak az országban. Abdul Ati el-Obejdi 
szerint viszont elnyújthatja a konfliktust, ha a 
brit hadsereg valóban kiképzőket küld Líbiá-
ba. Abdul Ati el-Obejdi líbiai külügyminiszter 
szerint a líbiai vezetés kész szabad választásokat 
tartani hat hónappal a konfliktus vége után – 
írja a brit Guardian. A külügyminiszter szerint 

a választásokat az ENSZ felügyelné, és a konf-
liktus vége, valamint a választások közötti idő-
ben ideiglenes kormány irányítaná Líbiát.

> Magyar rendőrök horgára akadt Dinel 
Staicu. A magyar rendőrség fogta el azt a nem-
zetközileg körözött román üzletembert, akit 
Romániában jogerősen hét év börtönbüntetés-
re ítéltek egy bank csődbe juttatása miatt. A ro-
mán külügyminisztérium megerősítette azt az 
információt, hogy a magyar rendőrség kedden 
Makóban fogta el Dinel Staicu üzletembert, 
aki az ellene szóló jogerős bírósági ítélet meg-

születése előtt menekült el Romániából, ezért 
a hatóságok nemzetközi körözési parancsot 
bocsátottak ki a nevére. A hatóságok munkáját 
megnehezítette, hogy az üzletember többször 
nevet és lakcímet változtatott, így összesen 
három személyazonossági igazolványa is volt 
egyszerre. Az üzletembert április elején ítélték 
el jogerősen hét év börtönbüntetésre. Ő a SIF 
Oltenia befektetési alap igazgatója volt. Staicut 
a Banca Internaţioanală a Religiilor nevű pénz-
intézet csődbe juttatása ügyében találták vét-
kesnek. Hasonló büntetést kapott a bank volt 
igazgatója is. 
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Ország – világ

Berényi, a feljelentett kettős állampolgár

Uniós pénzek körül kitört botrány

Benyújtotta lemondását a munkaügyi miniszter

Újra „betáblázzák” a Mátyás-szobrot?

Funar feliratát helyezné vissza az alpolgármester

politika

radu Moisin, kolozsvár alpolgár-
mestere visszahelyezné a nem-
rég felújított kolozsvári Mátyás 
király szoborcsoport fő alakjának 
talapzatára azt a román nyelvű 
táblát, amelyet Gheorghe Funar 
egykori nacionalista polgármes-
ter idején helyeztek el törvény-
telenül.

Hírösszefoglaló

A Demokrata-Liberális Párt 
(PD-L) színeit képviselő 
alpolgármester azt tervezi, 

hogy az illetékes román műem-
lékvédelmi bizottság jóváhagyá-
sával visszahelyezteti a szobor ta-

lapzatára vagy annak környékére 
azt a táblát, amely Nicolae Iorga 
egykori román történésznek egy 
Mátyás királyra vonatkozó mon-
datát tartalmazza. A feliraton a 
következő mondat olvasható:  „A 
csatában győzedelmes volt, csak 
saját nemzetétől szenvedett ve-
reséget Moldovabányán, amikor 
a győzhetetlen Moldva ellen in-
dult.” Ezt a táblát a szobor resta-
urálása alkalmából távolították el 
a talapzatról. A munkálatok befe-
jezése után nem helyezték vissza, 
ugyanis ez a felirat törvénytelenül 
került a szoborra Gheorghe Funar 
nacionalista polgármester kezde-

ményezésére. László Attila, a város 
másik alpolgármestere és Molnos 
Lajos önkormányzati képviselő 
egybehangzóan azt nyilatkozták a 
Krónikának, hogy teljesen esélyte-
len Moisin próbálkozása. A tábla 
visszahelyezéséhez ugyanis a me-
gyei, illetve az országos műemlék-
védelmi bizottság engedélyére is 
szükség van.

László szerint „gyakorlati-
lag nulla” annak a valószínűsége, 
hogy Virgil Pop, a Kolozs megyei 
műemlékvédelmi bizottság elnö-
ke zöld jelzést adjon a Nicolae 
Iorga-idézetet tartalmazó táblá-
nak. A neves román műépítész 

ugyanis korábban úgy nyilatko-
zott: olyan kiállítást tervez, ahol 
hamis történelmi állításokat tar-
talmazó táblákkal mutatja be egy 
letűnt korszak butaságait, köztük 
a szóban forgó Iorga-idézettel. 

Funar idejében ugyanis a vá-
ros több épületére és emlékmű-
vére helyeztek el ilyen vitatott 
feliratokat, amelyek történészek 
szerint múlthamisító állításokat 
tartalmaznak.

A Mátyás király szoborcso-
port restaurálása tavaly év végén 
fejeződött be, a munkálatokat a 
román és a magyar állam közösen 
finanszírozta fele-fele arányban.

benyújtotta lemondását tegnap 
Ioan Botiş munkaügyi minisz-
ter, akinek kormánytagságával 
összeférhetetlennek bizonyult, 
hogy felesége egy európai uniós 
támogatásban részesülő egyesü-
let alkalmazottja.

Hírösszefoglaló

Tavaly szeptemberben az 
egyesület EU-támogatást 
nyert el egy munkaerő-to-

vábbképzési projektre. A tárcave-
zető felesége tanácsadóként dol-
gozik ott, és a miniszter bevallása 
szerint havonta 8 ezer lejt (mint-
egy 2 ezer eurót) keres. Botiş 
tegnap bejelentette, hogy lelkiis-
mereti okokból nyújtja be lemon-
dását, és nyilvánosan bocsánatot 
kért a román állampolgároktól. 
A miniszter korábban még azt 
mondta: csak abban az esetben 
mond le, ha jogi értelemben is 
bebizonyosodik, hogy tévedett. 
A tárcavezető a tényekkel való 
szembesítés után első pillanattól 
elismerte, hogy erkölcsileg hibá-
zott. 

Kedden hivatalból eljárást in-
dított Botiş ellen a magas rangú 
tisztségviselők vagyonát és tisztség-
beli összeférhetetlenségét vizsgáló 
Országos Feddhetetlenségi Ügy-

nökség, valamint az Európai Unió 
korrupcióellenes szerve, a DLAF. 
Emil Boc román miniszterelnök 
tegnap bejelentette, hogy elfogadta 
Botiş lemondását, és ideiglenesen 
egy államtitkárt nevezett ki a tárca 
élére. 

Közölte, hogy konzultálni fog 
Traian Băsescu államfővel az új 
munkaügyi miniszter személyé-
ről, és várhatóan néhány napon 
belül meghozza a döntést Botiş 
utódáról.

Feljelentették berényit

Magyar állampol-
gársága a„bűne”

Feljelentette a ján slota vezette 
szlovák nemzeti párt (sns) a 
Magyar koalíció pártja frissen 
megválasztott elnökét, berényi 
józsefet. a parlamenten kívüli, 
ám komoly önkormányzati erővel 
bíró Mkp elnöke ellen az a vád, 
hogy kérte a magyar állampol-
gárságot. 

Hírösszefoglaló

Szlovákiában a kettős állam-
polgárságról szóló magyaror-
szági törvényre válaszul olyan 

szabályt hoztak tavaly, ami szerint 
automatikusan elveszti szlovák ál-
lampolgárságát az, aki egy másikat 
is kér. Berényi az SNS szerint nem 
lehetne egyetlen politikai pártnak 
sem elnöke, mivel a törvény ér-
telmében azt csak a felnőtt korú, 
jogilag teljes cselekvőképességű 
személyek láthatják el. Márpedig 
ha Berényi már megkapta a magyar 
állampolgárságot, akkor elvben a 
szlovákot el kellett veszítenie. Az 
MKP elnöke a Bumm.sk portálnak 
azt mondta, kíváncsian várja a szlo-
vák hatóságok konkrét fellépését. 
„Az SNS szokásos magyarellenes 
kirohanásait már megszoktuk, az 
igazán érdekes az lesz, mit lép erre 
a belügyminisztérium, miként ke-
zeli a kormánykoalíció. Kíváncsian 
várom a fejleményeket.” A mosta-
ni szlovákiai kormány enyhítené 
a Fico-kabinet utolsó napjaiban 
hozott szigorú állampolgársági tör-
vényt. A mindössze négyfős koalí-
ciós többség azonban egyelőre nem 
tudta elfogadni a törvény módosítá-
sát, mert a liberális SaS nevű párton 
belül működő egyik miniplatform 
ehhez nem járult hozzá.

Eljárást indított Botiş ellen az ANI, valamint az Európai Unió korrupcióellenes szerve, a DLAF fotó: mediafax

Ki lehet Botiş utóda? Párttagot szeretnének a PD-L-sek

Sajtóinformációk szerint a munkaügyi tárca élére politikai minisztert szeretné-
nek a PD-L vezetői, és semmiképpen sem technokratát. Több kormánypárti 
vezető politikus azt is felvetette, hogy az éppen a pártelnökségi kampányban 
lévő Emil Boctól megvonják támogatásukat, ha nem a párttagok közül nevez 
ki minisztert. A sajtóban Marian Sârbu neve is felmerült, mint Botiş utóda, 
de a politikus az UNPR tagja, kevés az esélye, allítják PD-L-s források. A 
pártban felmerült jelöltnevek közül a legismertebb Raluca Turcan, aki a párt 
egyik alelnöke. Esélyes ugyanakkor a munkaügyi bizottság alelnöke, Claudia 
Boghicevici is, de a képviselőház főtitkára, Gheorghe Barbu is. 


