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> A külügyminiszter menesztését 
követeli az ellenzék. Teodor Baconschi 
külügyminiszter menesztését követeli 
Emil Boc kormányfőtől Crin Antonescu 
PNL-elnök. A liberális vezető szerint 
Baconschi azt állította a hétvégi PD-L 
kongresszuson, hogy a távszavazás rend-
szerének bevezetésével valójában a pártra 
leadott szavazatok növelését akarja elér-
ni. „Százezer szavazat helyett egymillió 
szavazatot hoz külföldről ez a rendszer” 

– fogalmazott beszédében a külügymi-
niszter. A távszavazásra vonatkozó ter-
vezetet a szenátus május 9-én hallgató-
lagosan fogadta el, mivel lejárt ennek 
megtárgyalási határideje, anélkül, hogy 
a felsőház azt napirendre tűzte volna. A 
tervezet szerint a külföldön tartózkodó 
román állampolgárok a választásokkor 
postán küldhetik el szavazati opciójukat 
a román állam illetékes szervéhez. 

> Katonákat vádol a DNA. Százti-
zenkét katonai kádert – többek között 

két tábornokot, 24 tisztet, 15 altisztet is 
– bíróság elé állít a Korrupcióellenes Ügy-
osztály (DNA), mert kenőpénz fejében 
elcsalták a katonaságban meghirdetett 
állások kapcsán szervezett, 2009 és 2010 
között, Breazán és Piteşti-en szervezett 
versenyvizsgát. A versenyvizsgákat egy-
részt hivatásos katonák, másrészt tanulók 
és egyetemisták felvétele érdekében szer-
vezték meg. A DNA szerint a vádlottak 
csúszópénzt fogadtak el annak érdekében, 
hogy egyes jelentkezőket előnyben része-
sítsenek.

Koalíciós egyeztetés

Kelemen: nem kell technokrata kormányfő

RaKétapajzs 

Oroszország feltételt szab az együttműködéshez

Ország – világ

Hargita megyei kérdések is napi-
rendre kerülnek a kormánykoalí-
ciós egyeztetésen, amelyre leg-
később holnap kerül sor, tudtuk 
meg Kelemen Hunortól. Az RMDSZ 
elnöke azt is elmondta, hogy a szö-
vetség nem a kormányfőváltásról, 
inkább a parlamenti munkáról és 
különböző megyei szintű együttmű-
ködésekről, valamint kormányzati 
programokról szeretne egyeztetni. 

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

„Legkorábban ma, legké-
sőbb holnap fog össze-
ülni a kormánykoalíciós 

egyeztető tanács, ahol várhatóan 
a Demokrata-Liberális Párt új ve-
zetőségének irányvonalait fogják 
bemutatni a partnereknek” – tud-
tuk meg Kelemen Hunortól. A ta-
nácskozás előtt olyan információk 
is felröppentek, miszerint a fő téma 
Emil Boc, akit a hétvégén újra meg-
választottak PD-L-elnöknek, a mi-
niszterelnökségről való lemondása 
lesz. Az RMDSZ elnöke elmondta, 
hogy a szövetség elégedett a minisz-
terelnökkel, „jól együtt tudtunk 
dolgozni, amit megígért, azt meg-
tartotta, ezért mi nem kívánjuk, 
hogy távozzon a kormány éléről, 
de ez a koalíciós partner döntése” 
– fogalmazott Kelemen Hunor. A 
politikus szerint, ha a demokrata-
liberálisok arra a következtetésre 
jutnak, hogy kormányfőcserére van 
szükség, és ezzel együtt a kormány 
teljes cseréjére, akkor mindenképp 
egy politikailag elkötelezett új kor-

mányfőre lesz szüksége a koalíció-
nak. „Nem tartjuk jó ötletnek egy 
technokrata jelölését miniszterel-
nöknek, valószínűleg nem tudná 

megtartani a többséget, nem tudná 
kezelni a koalíciót, hiszen nincs po-
litikai felelőssége sem” – véli Kele-
men Hunor, aki szerint igazán ak-

kor lehet majd elemezni a kérdést, 
ha jelöltekről lehetne beszélni. 

Az RMDSZ elnöke szerint a leg-
valószínűbb egyeztetési témák a felek 
elégedetlenségei lesznek, leginkább 
ami a megyei szintű együttműködést 
illeti. A szövetség részéről felvetnek 
egy Hargita megyei témát is, ami a 
tanácskozás kormányzati munkára 
vonatkozó részét illeti. „A Tízezer 
kilométer út programban nem úgy 
vannak a Hargita megyei paraméte-
rek, kevesebb útjavítás került be, mint 
ahogyan azt előzőleg megegyeztük, 
erről viszont el kell beszélgetni” – 
nyilatkozta Kelemen Hunor. Ugyan-
akkor a törvényhozási ütemtervről is 
szó lesz, leginkább a kisebbségi tör-
vény sorsáról egyeztetnek a felek.

Jól egyeznek. Emil Boc tartotta adott szavát, mondja Kelemen Hunor, aki szerint nem kellene meneszteni a kormányfőt fotó: romanIalIbera.ro

Moszkva szerint nincs értelme 
együttműködni az Egyesült Álla-
mokkal és a Nato-val a rakéta-
védelem kérdésében mindaddig, 
amíg nem kap szigorú jogi garan-
ciákat arra, hogy ez a rendszer 
nem irányul Oroszország ellen.

Szergej Rjabkov külügyminisz-
ter-helyettes az állami dumá-
ban (a parlament alsóházá-

ban) tegnap beszélt erről, s azt sem 
zárta ki, hogy Oroszország kilép a 

támadó fegyverzetek csökkenté-
séről szóló START–III szerződés-
ből, ha az európai rakétapajzsot 
Moszkva véleményének figyelembe 
vétele nélkül fejlesztik. Kijelentet-
te: „Nem tudjuk megkezdeni az 
együttműködést a konkrét projek-
tekben, amíg nincsenek jogi garan-
ciáink arra, hogy a majdani rendsze-
rek nem irányulnak biztonságunk 
ellen.” Rjabkov ezzel megerősítette 
a május elején, a rakétapajzs elemei-
nek Romániában való elhelyezé-

séről született megállapodás után 
kifejtett orosz követelést, azt, hogy 
Moszkva biztosítékokat akar Wa-
shingtontól. Az Egyesült Államok 
azzal érvel, hogy a rakétapajzs olyan 
országokból kiinduló támadások 
ellen védené Európát, mint Irán, és 
hatástalan lenne Oroszország nuk-
leáris arzenáljával szemben. Moszk-
va egyebek között attól tart, hogy 
az elhárító rakétákat elhelyezhetik 
világűrbe telepített rendszereken, 
amivel orosz érdekeket sérthetnek.

„Értjük, hogy a feleknek nem 
áll szándékukban egymás ellené-
ben fejleszteni stratégiai támadó 
képességüket. De garanciákra van 
szükségünk, hogy ez így marad a 
jövőben is” – mondta Rjabkov.

Dmitrij Medvegyev orosz elnök 
az elmúlt hét végén a NATO-tagál-
lamok államfőihez intézett levéllel 
fokozta a diplomáciai nyomást. Azt 
írta: az európai védelmi rendszer 
csakis Oroszország részvételével le-
het hatékony és életképes.

Új MAgyAR AlAptöRvény

Budapesten a 
Velencei Bizottság 
Magyarországra látogat ma a ve-
lencei Bizottság az április 18-án 
elfogadott új alaptörvénnyel kap-
csolatban.

A magyar Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium 
tájékoztatása szerint a Velen-

cei Bizottság delegációját ma reggel 
fogadja a Parlamentben Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes, tár-
cavezető, aki a félórás egyeztetés után 
sajtótájékoztatót tart. Az MTI úgy 
tudja, a kétnapos látogatásra érkező 
bizottsági delegáció tagjai Navracsics 
Tibor mellett találkoznak majd Szájer 
József fideszes európai parlamenti 
képviselővel, az új alaptörvénnyel 
kapcsolatos nemzeti konzultációs tes-
tület vezetőjével, Paczolay Péterrel, az 
Alkotmánybíróság (Ab) elnökével, 
Martonyi János külügyminiszterrel 
és a parlamenti frakciók képviselői-
vel. Az új alaptörvény elfogadásának 
másnapján, április 19-én az Európa 
Tanács közgyűlése kérte az alkotmá-
nyos kérdésekben tanácsokkal szolgá-
ló Velencei Bizottság véleményét az 
új magyar alkotmányról – a bizottság 
köreiből származó akkori értesülés 
szerint. Ugyanabból a forrásból azt is 
közölték, hogy május közepén Buda-
pestre utaznak a Velencei Bizottság 
szakértői, s júniusban Strasbourgban 
jelentést terjesztenek a tanács parla-
menti közgyűlése elé. A Velencei Bi-
zottság legutóbb március elején járt 
Magyarországon az alkotmányozással 
összefüggésben. Az akkori találkozó 
után Navracsics Tibor azt mondta, 
a bizottság elnöke és Magyarorszá-
gon tárgyaló tagjai jónak tartották 
az alkotmányozás irányát, alapelveit, 
ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki 
a feszes menetrend miatt. A delegáció 
tagjai akkor mások mellett találkoztak 
Sólyom László volt államfővel is. Két 
héttel később Navracsics Tibor láto-
gatott Velencébe, és az MTI-nek nyi-
latkozva az egyeztetésről azt mondta, 
a testület sajnálatosnak tartotta, hogy 
költségvetési és adótörvényekkel kap-
csolatban az Ab jogköre korlátozott 
maradna, abban viszont egyetértettek 
a kormányoldallal, hogy konkrét jogi 
érdek nélkül ne fordulhasson bárki 
az Ab-hoz. A Fidesz–KDNP végül 
a Velencei Bizottság javaslata alapján 
foglalta az új alaptörvénybe azt, hogy 
utólagos normakontrollt nemcsak 
a kormány, valamint a képviselők 
egynegyede kezdeményezhet majd a 
2012. január 1-jei hatályba lépés után, 
hanem az alapvető jogok biztosa is.

A pD-l-ben megoszlanak a vélemények Boc menesztéséről

A demokrata-liberális politikusok véleménye megoszlik arról, hogy Emil 
Boc távozása vagy maradása a kormányfői tisztségben tenne jót a párt meg-
romlott népszerűségi mutatóinak. Sebastian Lăzăroiu – aki nemrég még el-
nöki tanácsos volt, most politikai elemző, és Traian Băsescuhoz közeli véle-
ményeket szokott kiszivárogtatni – azt nyilatkozta, a józan ész arra buzdítja 
Bocot, hogy mondjon le, és egy technokrata irányítása alatt a párt jelentő-
sen megnövelhetné népszerűségét. Cristian Boureanu szerint is jó lenne, ha 
váltás történne a kormány élén. Ezzel szemben Radu Berceanu kockázatos-
nak tartana egy ilyen húzást. Maga a miniszterelnök a sajtó kérdésére, hogy 
fontolgatja-e lemondását, nem kívánt kommentárt fűzni.


