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hirdetések

Verespataki aranybánya

Az államfő támogatja a beruházást

támogatja az erdélyi Veres pa
takon tervezett aranybánya beru
házást Traian Băsescu, de csak 
azzal a feltétellel, ha újratárgyal
ják a beruházóval, hogy miként 
osszák meg az arany és az ezüst 
kitermeléséből származó hasznot 
az állam és a vállalkozó között.

Băsescu a Románia határain túli 
román diákoknak szervezett 
táborban tartott előadásban 

kifejtette, hogy ő mindig támogatója 
volt a beruházásnak. Szerinte azért 
kell újratárgyalni a szerződési feltéte-

leket, mert öt év alatt az arany értéke 
az öt évvel ezelőtti árának majdnem 
a háromszorosára nőtt, és az év végé-
ig tovább nőhet. Az államfő szerint 
nincs olyan ország, amely ekkora kincs 
hasznosítására ne találna megoldást. 
Băsescu szerint Magyarország nem 
kell semmilyen „engedélyt adjon” 
Romániának Verespatak kérdésében, 
mert Románia szuverén állam. A ha-
szon nem lesz sem a civil szervezeteké, 
sem Magyarországé – fogalmazott. 
Hangsúlyozta, hogy a beruházás meg-
valósítása esetén alaposan „meg kell 
tervezni” a környezet védelmét. Ko-

rábban Emil Boc román miniszterel-
nök is utalt arra, hogy a román állam-
nak újra kellene tárgyalnia a szerződést 
a kitermelést tervező kanadai Gabriel 
Resources-szal. A román állam és a 
kanadai cég társulásával létrejött Rosia 
Montana Gold Corporationnak 
(RMGC) 80 szá zalékos főrészvényese 
a kanadai vál lalat, a Minvest román 
állami bá nyatársaság pedig csaknem 
20 százalékkal részesedik. A szerződés 
tartalma titkos, a közvélemény csak 
annyit tud az RMGC reklámjaiból, 
hogy Romániának 4 milliárd dollár 
haszna származna a beruházásból.

Traian Băsescu azt szeretné, ha a verespataki kitermelésre vonatkozó szerződést újratárgyalnák

Geoană
MaGyarorszáGról 

„Nosztalgia”
a kettős

állampolgárság

„Aktív nosztalgia” a ma-
gyar kormány részéről 
a magyar útlevél meg-

adása a határon túli magyaroknak 
– vélekedett Mircea Geoană, a 
román szenátus elnöke egy tegna-
pi osztrák napilapban megjelent 
interjúban. 

A kettős állampolgárság biz-
tosítása Romániában nem oko-
zott felzúdulást; ennek feltehető-
en az volt az oka, hogy Románia 
2009-ben hasonló döntést hozott 
Moldovával szemben – mondta. 
„De vannak fenntartások, min-
denekelőtt a magyarországi sza-
vazati jog biztosítását illetően” – 
tette hozzá. Kijelentette, hogy a 
maga részéről „túlzásnak” tartja 
a választójog biztosítását. 

A határontúliaknak szóló ma-
gyar útlevél megadásáról Geoană 
úgy vélekedett: legalábbis az Eu-
rópai Unióban nincs rá szükség, 
mert amúgy is adott a személyek 
szabad mozgása. Kitért arra is, 
hogy Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnökkel ellentétben nem 
ért egyet „a nemzetek Európája” 
gondolattal. 

Ez utopisztikus vágyakozás, 
amelynek semmi köze a valóság-
hoz. Rövid távon szavazatokat le-
het vásárolni vele, de fenntartható 
politikát nem lehet vele folytatni” 
– fogalmazott a román szenátus 
elnöke.

băsescu jaVaslata

Meg kell alakítani 
az Európai 
Egyesült  

Államokat

„Szükség van az Európai 
Egyesült Államok meg-
alakulására, ellenkező eset-

ben Európa csupán egy történe-
lemkönyv marad, amelyből a világ 
legkifinomultabb kultúráiról lehet 
majd olvasni” – figyelmeztette a 
közönséget Traian Băsescu tegnap 
Sulinán, egy, a diaszpórában élő 
román fiataloknak szervezett tá-
borban. Szerinte Európa csak úgy 
maradhat számottevő katonai és 
gazdasági hatalom, ha államai le-
mondanak szuverenitásuk jelentős 
részéről. „Biztosítom önöket, hogy 
2020-ban már nem a jelenlegi fel-
állás lesz érvényben Európában, 
hiszen az Unió rosszul működik, és 
nem versenyképes. Az EU-t az utób-
bi évtizedben az Amerikai Egyesült 
Államok, Kína és más erős gazdasá-
gok is maguk mögé utasították. Ha 
az EU gazdasága nem marad erős, 
akkor a katonai ereje is kívánnivalót 
hagy majd maga után” – mondta az 
államfő. „Gyorsan, az elkövetkező 
2-3 évben el kell döntenünk, hogy 
létrehozzuk-e vagy sem az Európai 
Egyesült Államokat. A téma meg-
lehetősen érzékeny, hiszen európai 
szinten egy rettentően erős vezetést 
kell biztosítani, meg kell győzni a 
27 tagállamot, hogy csupán a szuve-
renitásuk nagy részének feladásával 
tartható meg Európa erős gazdasági 
és katonai hatalma” – jelentette ki 
Băsescu.


