
Ország – világ

hirdetés

hargitanépe2011. június 10., péntek  | 11. oldal 

CotroCeni-i nem az rmDSz régióátSzervezéSi javaSlatára

Băsescu csak nyolc megyét akar
a jelenlegi 41 helyett nyolcra 
csökkentené a megyék számát 
Traian Băsescu államfő, aki 
állást foglalt a romániai gaz-
dasági fejlesztési régiók hatá-
rainak újrarajzolásáról szóló 
vitában. az rmDSz viszont 16 
ilyen régió létrehozására tett 
javaslatot, ezek közül Hargita, 
Kovászna és maros megye al-
kotna egy régiót.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Nyolcra csökkentené a ro-
mániai megyék jelenlegi 
számát Traian Băsescu ro-

mán államfő, ezzel pedig gyakor-
latilag nemet mond az RMDSZ-
nek, amely tizenhat gazdasági 
fejlesztési régió létrehozására tett 
javaslatot. A Demokrata–Liberális 
Párt (PD-L) és az RMDSZ alkotta 
kormány-koalíció bejelentette: el-
kezdték a tárgyalásokat a jelenlegi 
gazdasági fejlesztési régiók határa-
inak újrarajzolásáról. Romániában 
jelenleg nyolc ilyen fejlesztési régió 
működik, de ezek nem rendelkez-
nek közigazgatási jogkörökkel.

A régiókról folytatott vita 
egyik nagy tétje az, hogy az újon-
nan létrehozott fejlesztési régiók 
mennyire széles közigazgatási jog-
kört kapnak majd. Băsescu a kor-
mány ülésén elmondta, szerinte a 
nyolc gazdasági fejlesztési régió-
nak megyei státust kell tulajdoní-
tani a bürokratikus közigazgatási 
apparátus csökkentése érdekében. 
Mint érvelt, a jelenlegi 41 megyé-
nek nyolc megyébe való tömörí-
tése az európai uniós támogatá-
sok hatékonyabb felhasználását 
is lehetővé teszi. Az államfő nem 
részletezte, hogy a nyolc megye 
határai a jelenlegi gazdasági fej-
lesztési régiók határvonalát köve-
tik-e majd az ő elképzelése szerint, 
vagy eltérnek azoktól.

Kevesebb megyei 
önkormányzat
A megyék összevonása a megyei 

önkormányzatok számának csök-
kenését is maga után vonja, amitől 
viszont a pártok ódzkodnak. Ezt 
maga Băsescu is elismerte, szerinte 
a pártok így „elveszítik erejüket a 
megyékben”, de jelezte, hogy ha va-
lóban fel akarják számolni az 1968-
ban kialakított központosított köz-
igazgatási rendszert, félre kell ten-
niük a pártérdekeket, és vállalniuk 
kell ezt a merész reformlépést.

Korodi Attila csíki RMDSZ-es 
képviselő ezzel kapcsolatban lapunk-
nak azt mondta, az államfő kijelenté-
se „csupán pufogtatás, erőfitogtatás, 

és fölösleges erről beszélnie néhány 
szavazat megszerzéséért”. A honatya 
leszögezte, a szövetség számára csakis 
olyan régiók elfogadhatók, amelyek 
az együttműködő felekre támaszkod-
nak, és megvan a történelmi, kulturá-
lis vagy kisebbségpolitikai megalapo-
zottságuk. „Ezért egyértelmű, hogy 
Székelyföld vagy a Partium régió 
nélkül elképzelhetetlen a beleegyezé-
sünk” – összegzett Korodi.

iohannis
figyelemre sem méltatja
Bukaresti elemzők szerint egy-

előre képlékenyek a román kor-
mánykoalíciónak a régiók újraraj-
zolásáról szóló tervei, a koalíció 

ugyanis még nem dolgozta ki azt a 
tervezetet, amelyet a parlamentnek 
elfogadásra javasol majd. Ugyan-
így vélekedik Klaus Iohannis, 
Nagyszeben polgármestere is, aki 
amint tegnapi sajtótájékoztató-
ján elmondta, „arra sem vettem a 
fáradságot, hogy megnézzem, ho-
gyan javasolják Románia régiókra 
való felosztását. Pillanatnyilag a 
vita nem megalapozott” – mond-
ta az elöljáró, hozzátéve, az egész 
kérdést kampányfogásnak tartja. 
„Választások előtt valaki állandóan 
Románia újra felosztásának ötle-
tével áll elő. Aztán ahogy lejárnak 
a választások, tovább is lépünk” – 
mondta Iohannis.

Szeben megye egyébként az ál-
lamfő által javasolt tervben ugyan-
annak a fejlesztési régiónak a része, 
mint a székelyföldi megyék.

„Fogyatékos” székelyek
Az RMDSZ 16 kisebb – köztük 

egy Hargita, Kovászna és Maros 
megye alkotta – régió kialakításá-
ra tett javaslatot, a PD-L 8 vagy 12 
létrehozását ajánlotta, de a pártok 
még nem nyilatkoztak arról, hogy 
ezek a régiók megyékké alakulnak-e 
át vagy sem.

Dorin Florea, Marosvásárhely 
polgármestere, a PD-L országos al-
elnöke viszont máris azt nyilatkoz-
ta, nem támogatja Maros, Hargita 
és Kovászna megyék egy régióba 
történő besorolását, mivel utób-
bi kettő túl szegény. „Ez pontosan 
olyan eset, amikor valakinek dol-
gozni kell mennie többedmagával, 
mert biztosan nem két fogyatékost 
(a polgármester által használt szó: 
»handicapat«) választ maga mellé, 
hogy együtt lássanak munkához” – 
mondta Florea.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának az elhangzottakra re-
agálva azt nyilatkozta: „Kicsit szo-
morúan vettem tudomásul, hogy 
Dorin Florea marosvásárhelyi 
polgármester nem akarna velünk, 
fogyatékos székely megyékkel tár-
sulni. Én ugyanis azt gondolom, 
hogy jó páros lehetnénk. Lehet 
ugyanis, hogy nekünk székelyek-
nek, testi fogyatékosságunk van, 
ám csavaros az észjárásunk, míg a 
nagy egészségnek örvendő Florea 
úrnak megvan ugyan mind a két 
keze, van hozzá két lába, s a feje is 
ott van a nyaka tetején, ám a hi-
ányossága a fejéhez, pontosabban 
a fejében levőkhöz kötődik. Így 
aztán a társulásba mi vihetnénk 
az észt, ő meg hozhatná az erőt, 
s így már egymást kiegészítő pár 
lehetnénk.” 

A román államfő által javasolt felosztás. Eltérő érdekek  illusztráció: benedek-székedy lilla

Az uniós országok belügyminisz-
terei egyetértettek abban, hogy 
technikai értelemben románia és 
Bulgária is felkészült a belső ha-
tárellenőrzéstől mentes schengeni 
övezethez való csatlakozásra. A két 
ország csatlakozásának időpontjá-
ról azonban nem született döntés 
– legkésőbb szeptemberben térnek 
vissza a témára.

Románia és Bulgária is felkészült 
a Schengen-csatlakozásra, a két 
tagállam ilyen irányú értékelé-

sének folyamata lezárult – határoztak 
tegnap luxembourgi tanácskozásukon 
az uniós belügyminiszterek, azt köve-
tően, hogy szerdán Strasbourgban az 
Európai Parlament fogadott el nagy 
többséggel olyan értékelést, amely 
szintén felkészültnek nevezte a két 
országot a rendszerhez való csatlako-
zásra. Az EP-képviselők – majd a sza-
vazás után személyesen Jerzy Buzek 
EP-elnök – felszólították az uniós 

tagállami kormányokat, hogy most 
már ne halogassák tovább a két ország 
befogadását. A tagországok belügymi-
niszterei úgy ültek le tárgyalni, hogy a 
27 tagállam közül már 26 egyetértett 
azzal a magyar elnökségi szövegterve-
zettel, amely megnyitja az utat Romá-
nia és Bulgária mielőbbi csatlakozása 
előtt. Mint Pintér Sándor magyar bel-
ügyminiszter közölte, fokozatos csatla-
kozásról lenne szó: az első szakaszban 
a légi közlekedésben, majd a második 
szakaszban a szárazföldi és a vízi hatá-
rokon szüntetnék meg a belső határel-
lenőrzést. Az egyetlen ország, amely 
csak ezen a napon állt el kifogásaitól, 
Hollandia volt: Gerd Leers holland 
bevándorlási miniszter a tanácskozás 
előtt arról beszélt, Hága csak jövőre 
kíván dönteni arról, hozzájárul-e a 
román és a bolgár csatlakozáshoz. A 
szöveg nem szól arról, hogy szeptem-
berben döntést hoznak-e a 27-ek az 
ügyben, csupán azt helyezi kilátásba, 
hogy újra áttekintik a helyzetet.  

 „Schengenbiztos” Románia


