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Ország – világ

Nem alkotmányellenes a kormány 
által felelősségvállalással el fo ga
dott, a tanári bérek egységesítésé
re vonatkozó jogszabály és a Tár
sadalmi Párbeszéd Törvénykönyve 
– döntött a taláros testület. 

Nemrég felelősségvállalással 
fogadta el a jogszabályt 
a kormány. Az ellenzék 

nem nyújtott be bizalmatlansági 
indítványt, mert úgy találták, ezzel 
legitimálnák a döntést. Ehelyett az 
Alkotmánybírósághoz fordultak, 
azzal érvelve, hogy a két törvény 
közül egyiknek sem volt halasztha-
tatlanul sürgős az elfogadása, ezért 
a kormány visszaélt a felelősség-
vállalás jogával, amelyet csak rend-
kívüli esetekben vehetne igénybe. 

Emellett a PSD és a PNL azt kifo-
gásolta, hogy a két törvényt nem 
hagyta jóvá a Gazdasági és Társa-
dalmi Tanács. A PSD és a PNL sze-
rint a Társadalmi Párbeszéd Tör-
vénykönyve megsérti a társulásra 
és kollektív tárgyalásra vonatkozó 
jogot. A tanárok bérére vonatkozó 
törvény kapcsán az volt a kifogá-
suk, hogy sérti a tanárok tárgyalás-

hoz és tulajdonhoz való jogát. Az 
Alkotmánybíróság tagjai egyönte-
tűen elutasították az ellenzék által 
megfogalmazott, mind a Társadal-
mi Párbeszéd Törvénykönyvére, 
mind a tanári bérek idei korláto-
zására vonatkozó kifogásokat. Így 
a két jogszabály hamarosan Traian 
Băsescu államfő asztalára kerül, aki 
várhatóan kihirdeti őket.

Játékfegyverrel próbált meg ki
rabolni két háromszéki egy bécsi 
ékszerboltot. Az egyik tettest itt
hon már egyszer elítélték fegyve
res rablásért.

Híröszefoglaló

Két háromszéki megpróbált 
kirabolni egy ékszerboltot 
Bécsben – írja a Székely Hír-

mondó Kovászna megyei napilap. 
A két férfi egy délutáni időpontban 
fegyverrel a kezében lépett be egy bel-
városi üzlethelyiségbe, az elárusító pe-
dig rögtön megnyomta a pánikgom-
bot. Az elkövetők, észlelve a riasztást, 
azonnal kereket oldottak. A rendőrség 
rövid időn belül a nyomukra bukkant. 
Mindkettőnél megtalálták a rablási 

kísérletnél használt kézifegyvereket, 
melyekről kiderült, hogy játéksze-
rek. A bécsi rendőrség fotói és adatai 
alapján a rabláskísérletet a 36 éves, 
dálnoki származású Sz. József és a 26 
éves, kézdivásárhelyi B. Gábor követ-
te el. A Székely Hírmondó napilap 
információi szerint az ügy két gyanú-
sítottja közül az egyik büntetett előé-
letű. A 36 éves Sz. József az 1998-ban 
Kézdivásárhelyen elkövetett, hírhedt 
benzinkútrablás egyik tettese. Ak-
kor tettestársával közösen rabolt ki 
egy Petrom-töltőállomást. A két férfi 
házilag készített fegyverrel támadt a 
személyzetre, közel félmillió lejt vittek 
el. Elfogásukat követően a nyomozást 
vezető ügyész akkor azt nyilatkozta: 
legalább 20 év börtön vár rájuk.

A fogságban töltött minden egyes 
év után 24 ezer eurós kártérítés
ben részesülhetnek az egykori 
politikai foglyok, amennyiben a 
szenátusban tegnap elfogadott 
törvénytervezetre az alsóház is 
rábólint. 

A tervezetet a liberális párti 
szenátorok egy csoport-
ja kezdeményezte. Ennek 

értelmében mindazok az egykori 
politikai alapon elítéltek és meg-
hurcoltak jogosultak a kártérítésre, 
akiket 1945 és 1989. december 22. 
között tartott fogva a kommunista 
karhatalom. Amennyiben az egy-
kori politikai fogoly már nem él, a 
kártérítést az örökös vagy a házas-

társ is kérheti. A jogszabálytervezet 
vitáján az Egykori Politikai Foglyok 
Egyesületének három képviselője is 
részt vett. Elmondták, a szenátorok 
azért kellene megszavazzák a tör-
vénytervezetet, mert eddig elmaradt 
a politikai alapon meghurcoltak 
megfelelő kártérítése. Az RMDSZ 
támogatja a tervezetet, mondta el 
Gyerkó László szenátor azoknak a 
civil társadalmi képviselőknek, akik 
a vita elkezdése előtt azzal vádolták 
meg a szövetséget, hogy szenátorai 
szavazataikkal elutasítják azt. A be-
nyújtott jogszabálytervezetet 49 tá-
mogató, valamint 30 ellenző szava-
zattal és 6 tartózkodással elfogadták, 
azonban az ügyben a képviselőház 
hozza meg a végső döntést. 

DönTöTT Az AlkoTmánybíróság

Kihirdethető a Társadalmi Párbeszéd 
Törvénykönyve 

Háromszéki bűnözők bécsben

Játékfegyverrel 
akartak rabolni

minDen fogságévre 24 ezer euró

Kártérítés 
a politikai foglyoknak

Az Alkotmánybíróság döntése a kormánynak kedvezett fotó: mihály lászló

hírfolyam

> Rablást kísérelt meg a rendőr. Elfogták 
azt a rendőrt, aki három társával együtt az Argeş 
megyei Recea község polgármesteri hivatalát 
próbálta kirabolni. A Mediafax hírügynökség 
szerint az egyenruhás a bukaresti hatodik körzet 
helyi rendőrségének kötelékébe tartozik. Há-
rom társa fővárosi illetőségű munkanélküli. 

> Öt halálos áldozatot követelt az au-
tóbaleset. Öt személy hunyt el egy, a hetes 
számú országúton történt autóbalesetben. 

A Fehér megyei Maroskarna községben 
(Alvinc közelében) történt karambol során 
tehergépkocsi és személygépkocsi ütközött. 
A személygépkocsi szabálytalanul előzött, s 
frontálisan ütközött a tehergépkocsival. A 
taxiban levő öt személy szörnyethalt.

> Svájc: marad a korlátozás a román 
munkavállalóknak. Svájcban még legalább 
2014 májusáig érvényben marad az átmeneti 
szabályozás a Romániából és Bulgáriából ér-
kező munkavállalók számára – erről döntött 
tegnap a svájci Bundesrat. Ez azt jelenti, hogy 

a két ország állampolgárai továbbra is megha-
tározott kvóták szerint vállalhatnak munkát az 
alpesi országban. Svájci statisztikai adatok sze-
rint 2010. december 31-én 8690 román és bol-
gár állampolgár telepedett le hosszabb időre 
Svájcban, ez az EU és az EFTA tagországaiból 
érkező munkavállalók 0,8 százaléka.

> Moszkva aggódik. Nyilatkozatban adott 
hangot aggodalmának az orosz külügyminisz-
térium a Romániába telepítendő amerikai el-
fogórakéták miatt. A dokumentum rámutat: 
Moszkva figyelemmel kíséri a helyzetet, amely 

„a jövőben kockázatot jelenthet a nukleáris el-
rettentés orosz hadászati erői számára”. 

> Semjén magyarázatot vár. „Magyaror-
szág, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség-
hez hasonlóan, várja az ukrán állam magyará-
zatát, hogy az ukrán biztonsági szolgálat miért 
zaklatott Kárpátalján élő magyarokat” – mond-
ta Semjén Zsolt tegnap a magyar parlamentben. 
A KMKSZ a napokban többször is jelezte, hogy 
az ukrán nemzetbiztonság munkatársai többe-
ket is zaklattak azok közül, akik egyszerűsített 
honosításért folyamodtak. 

bukAresTben vAnnAk 
Az emnP „szülei”

Ma nyújtják be 
az aláírásokat a 

pártbejegyzéshez
A pártalapításhoz szükséges alá
írásokat ma nyújtja be az emnT. 
A dokumentumok iktatásánál 
székelyföldet Papp előd képvi
seli majd. Toró T. Tibor szerint 
biztosan lesznek akadályok gör
dítve az erdélyi magyar nép Párt 
bejegyzése elé. 

Hírösszefoglaló

Leadják az Erdélyi Magyar 
Néppárt bejegyzéséhez szük-
séges dokumentációt ma 

délelőtt a bukaresti törvényszéken 
– nyilatkozta Toró T. Tibor, az új 
párt életre hívását felvállaló Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 
elnöke a Háromszéknek. Ha senki 
nem gördít rendkívüli akadályokat, 
és nem nyúlik hosszúra a pereske-
dés, néhány héten belül egy harma-
dik párttal „gazdagodik” az erdélyi 
magyarság.

Az EMNT aktivistáinak majd-
nem harmincezer aláírást sike-
rült összegyűjteniük, és az elmúlt 
hetekben ezek hitelességét is el-
lenőrizték, a törvény szerint ösz-
szeállított csomagban szerepel az 
alapszabályzat, a program és a párt 
alakuló nyilatkozata –  számolt be 
Toró. 

A jogszabály értelmében négy 
alapító tagnak kell jelen lennie a 
dokumentumok iktatásánál, Toró 
T. Tibor mellett a három régió 
egy-egy képviselője utazik Buka-
restbe: Székelyföldről Papp Előd, 
Közép-Erdélyből Gergely Balázs, a 
Partiumból pedig Zatykó Gyula. A 
párttörvény szerint a dokumentu-
mok iktatása után a kezdeménye-
zőknek egy országos napilapban 
kell meghirdetniük szándékukat, 
és 15 nap áll az állampolgárok ren-
delkezésére, ha valakinek kifogása 
lenne, ez idő alatt kell óvást be-
nyújtania. 

Toró T. Tibor elmondta, nin-
csenek illúziói, számítanak aka-
dályokra, azt például már előre 
tudják, van egy bukaresti polgár, 
akinek egykor nem jegyezték be 
a pártját, és azóta minden kezde-
ményezést igyekszik meggátolni. 

A törvényszék a 15 nap eltel-
tével tűzi ki a tárgyalás napját, 
amely legjobb esetben egyszeri 
alkalom, de három évvel ezelőtt 
az MPP bejegyzése hónapokig 
elhúzódott.

boc: nem tudjuk kifizetni az ötvenszázalékos emelést

A pedagógusok bérének egységesítése kapcsán a felelősségvállalást megelőző 
vitában Emil Boc kormányfő elmondta, hogy nem a fizetések befagyasztásáról 
van szó, hanem csupán arról, hogy az idén a pedagógusok nem kaphatnak 50 
százalékkal magasabb béreket, ugyanis ilyen nagymértékű béremelésre nincs 
fedezet az állami költségvetésben. A kormány azt követően kényszerült en-
nek a törvénytervezetnek az elfogadására, hogy a román parlament 2008-ban 
megszavazta a pedagógusbérek 50 százalékos emelését, amit a Călin Popescu 
Tăriceanu volt liberális miniszterelnök vezette kormány szinte azonnal hatá-
lyon kívül helyezett. A kormánynak ez utóbbi rendeletét azonban alaptör-
vénybe ütközőnek nyilvánította az alkotmánybíróság, így a pedagógusok egy 
része bírósághoz fordult, amely úgy döntött, hogy a tanárok 2008 szeptembe-
re és 2009 decembere közötti időszakra vonatkozóan visszamenőleg jogosul-
tak az 50 százalékkal megemelt bérekre. Ezt az összeget azonban a kormány 
nem tudja kifizetni, ezért volt szükség az új tervezet elfogadására.


