
Silvio Berlusconi olasz kormány-
fő felajánlotta a múlt héten, hogy 
lemond, amennyiben a parlament 
elfogadja azokat a stabilitási tör-
vényeket, amelyek rendezik az 
olasz gazdaság helyzetét, továb-
bá megnyugtatják Olaszország 
európai partnereit. Bejelentésé-
nek megfelelően szombat este 
lemondott tisztségéről, és való-
színűleg utoljára volt vezető a 
politikai szerepben. Utóda egy 
technokrata kormány élén min-
den bizonnyal a volt EU-biztos, 
Mario Monti lesz, akinek minisz-
terelnökségétől a piacok jelentős 
megnyugvást várnak.

Benyújtotta lemondását Silvio 
Berlusconi olasz kormányfő 
Giorgio Napolitano köz-

társasági elnöknél szombat este a 
Quirinale-palotában. Berlusconi 
es te fél kilenckor találkozott 
Napo litanóval az elnöki rezidenci-
án, hogy elintézze a formalitásokat, 
és ígéretéhez híven lemondjon mi-
niszterelnöki tisztségéről, miután 
a szenátust követően szombaton a 
parlament alsóháza is elfogadta az 
Európai Unió által követelt meg-
szorító csomagot. Erre az olasz 

parlament két tartózkodás mellett, 
380–26 arányban adta áldását. 

Hallelujával fogadták
Mielőtt a Quirinale-palotába 

ment volna, Berlusconi közlemény-
ben erősítette meg lemondási szán-
dékát – adja hírül a Népszabadság. 
Nagy az öröm: az államfői reziden-
cia előtti tér már színültig telt ün-
neplő emberekkel, mindenki a beje-
lentést várta. Egy szimfonikus zene-
kar Händel Messiás-oratóriumából 
a Hallelujára is rázendített a palota 
mellett. Berlusconi 17 éven át do-
minálta az olasz politikai életet: nála 
több időn át miniszterelnök senki 
nem volt a világháború utáni Olasz-
országban. Utolsó útja meglehetősen 
dicstelenre sikerült: a Napolitanóhoz 
tartó autókonvojától a rendőrök alig 
tudták visszatartani a pfújoló tünte-
tőket. A kormányfő egyik assziszten-
sének állítólag azt mondta, elkeseríti, 
hogy az olaszok többsége üdvrival-
gásban tört ki a távozása hallatán. 
Róma központjában kiemelt volt a 
biztonsági készültség, a parlament 
környékét lezárták. A Szabadság 
és Igazság mozgalom arra kérte az 
olaszokat, hogy Berlusconi távozá-
sakor nemzeti zászlót tűzzenek ki az 

ablakokba. Már nincs kétség afelől, 
hogy az államfő a közgazdász Mario 
Montit kéri fel kormányalakításra. 
Ezt támasztja alá, hogy Berlusconi 
szombaton munkaebéden tárgyalt 
Montival. Sajtóértesülések szerint 
Monti szakértői csapatot állított ösz-
sze, melynek egyetlen pártpolitikusa 
a külügyminiszter-jelölt Giuliano 
Amato lenne. A pénzügyminiszteri 
szék Guido Tabellinire, a milánói 
Bocconi egyetem közgazdász pro-
fesszorára várna. Napolitano vasár-
nap délelőtt kezdi meg a pártokkal a 
konzultációkat. Az ellenzéki pártok 
kivétel nélkül Montit támogatják. A 
PdL az utolsó percig egyeztet a vég-
leges állásfoglalásáról. Nemet mond 
Montira az Északi Liga, amely be-
jelentette, hogy amennyiben eddigi 
szövetségese Montit pártolja, ez 
pontot tehet az 1994 óta tartó Liga–
PdL koalíció végére.

Megszorítások előtt 
A 75 éves Berlusconi háromszor 

nyert választást Olaszországban – 
1994-ben, 2001-ben és 2008-ban 
–, de most jelezte, többé nem indul 
parlamenti megmérettetésen. 2008 
óta több mint 51 bizalmi szava-
zást élt túl. Kilencmilliárd dollárra 

becsült vagyonával ő Olaszország 
leggazdagabb embere, az AC Milan 
futballklub tulajdonosa, aki ellen 
nem mellesleg négy bírósági eljá-
rás van folyamatban korrupció és 
hatalommal való visszaélés miatt. 
Rómában jelenleg egy uniós meg-
figyelő csoport vizsgálja, hogyan 
küzd az ország a GDP 120 száza-
lékát kitevő államadóssággal. Az 
olasz gazdaság az elmúlt 15 évben 
átlagosan 0,75 százalékos GDP-
növekedést produkált. A megszo-
rítások értelmében 20-ról 21 száza-
lékra emelik az áfát, a közszférában 
2014-ig befagyasztják a béreket, 
2026-ig 60-ról 65-re növelik a nők 
nyugdíjkorhatárát, speciális adót 
vetnek ki az energiaszektorra és az 
adócsalási szabályok szigorítása-

ként 2500 eurós limitet állapítanak 
meg a készpénzes tranzakciók ese-
tében. Az olasz La Repubblica lap 
szerint az ellenzéki pártok a leendő 
kormányfőt, Mario Montit csupán 
technikai végrehajtóként tartják 
számon, aki majd kihúzza az olasz 
gazdaságot a slamasztikából. Azon-
ban nem lesz könnyű dolga, mivel 
a nehéz gazdasági helyzet mellett 
még politikai instabilitása is ne-
hezítheti, mivel a PdL és az Északi 
Liga a vezetői csoportok, az egyéni 
érdekek és a nemzet javára tett lépé-
sek káoszában úgy véli: felelőtlenség 
az arcukat adniuk ehhez a lépéshez. 
A PdL vezetése eközben két részre 
szakadt: azokra, akik ellenzik a je-
löltet, és akik elfogadják azt, mint 
az egyetlen lehetséges kiutat.
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Módosították a levéltári törvényt

Ország–világ

> 29 napig előzetesben Apostu. Ko-
lozsvár polgármesterét csúszópénz elfogadá-
sával vádolják. A Kolozs Megyei Fellebbvi-
teli Bíróság csütörtök éjjel döntött 29 napos 
előzetes letartóztatásáról. A DNA ügyészei 
csúszópénz folyamatos elfogadásának vádja 
miatt kérték Apostu letartóztatását. Apostut 
19 óra előtt néhány perccel kísérték be a tár-
gyalóterembe az ügyészek. Az elöljáró kezén 
nem volt bilincs. A per 19 órakor kezdődött 
el, miután Ioana Morar bíró felszólította a 
perben részt nem vevő kollégáit a terem el-
hagyására. Bírósági források szerint 15 centi-
méter vastagságú az az iratcsomó, amelyben 
a DNA megalapozza a 29 napos előzetes le-

tartóztatási kérést. A Gazeta de Clujnak nyi-
latkozó bírósági személy elmondta, Apostu 

aligha védekezhet szabadlábon: a Kolozs 
Megyei Fellebbviteli Bíróság eddig minden 
esetben helyt adott a DNA 29 napos előze-
tes letartóztatásra vonatkozó kérésének. 

> Kényszervégrehajtást kérhet Florea 
ellen Borbély. Borbély László felszólítást 
iktatott Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatalánál, felkérve Dorin Florea polgármes-
tert, utalja át árvaházaknak a vele folytatott 
per költségeinek összegét, ellenkező esetben 
kényszervégrehajtást fog kérni ellene. Ma-
rosvásárhely polgármestere néhány évvel 
ezelőtt perelte be Borbélyt, és 50 ezer lej 
kártérítést kért tőle, miután ez utóbbi egy 

helyi tévéadó műsorában azt állította, a pol-
gármester a Somos-tetőn engedély nélkül 
kezdte meg a korszerűsítési munkálatokat. 
A Marosvásárhelyi Bíróság 2009-ben eluta-
sította a polgármester panaszát, és 2 ezer 
lejes perköltség kifizetésére kötelezte a vá-
rosvezetőt. A fellebbezés után tavaly ismét 
2 ezer lejes perköltség kifizetésére kötelezték 
Dorin Floreát. A polgármesternek négyezer 
lejt kell adnia a környezetvédelmi minisz-
ternek, amit ez utóbbi az árvaháznak kért 
átutalni. A polgármester úgy véli, a Somos-
tetőn a marosvásárhelyiekért dolgoztak, és 
szerinte baj, ha a miniszter egyetlen gondja, 
hogy ráküldje a végrehajtót. hí
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Kizárják Geoanát 
a pártból

A PD-L és az RMDSZ po-
litikusai mellett immár a 
PSD honatyái is úgy gon-

dolják, hogy Mircea Geoanának 
mennie kell a szenátus éléről. A 
PSD erkölcsi bizottsága 43 mel-
lette és 5 ellene szavazattal a párt 
korábbi elnöke, Mircea Geoană 
pártból való kizárását javasol-
ta. A párt korábban arra kérte 
a politikust, hogy mondjon le a 
szenátus elnöki tisztségéről, de 
erre Geoană nem volt hajlandó, 
azzal indokolva döntését, hogy 
lemondása esetén a tisztség már 
nem a PSD-t illetné meg, és így 
egy fontos tisztséget veszítene el 
a legnagyobb ellenzéki párt. A 
bizottsági ülésre Geoană is jelez-
te részvételi szándékát, és az előre 
egyeztetett időpontban meg is ér-
kezett, viszont már kész tényekkel 
fogadták: a szavazást ugyanis már 
érkezése előtt megtartották.

a megfelelő tárolás, karbantartás 
és hozzáférhetőség biztosításá-
nak mértékében természetben is 
visszakaphatják az egyházak a 
jogcím nélkül elkobzott levéltári 
anyagokat, illetve magánlevél-
tárak létrehozására is lehetőség 
nyílik a levéltári törvény múlt heti 
módosítása után – nyilatkozta 
lapunknak antal istván. a parla-
menti képviselő arról is beszá-
molt, a szövetség politikusainak 
határozott fellépésének is köszön-
hetően a jövő év második felétől 
emelkedhetnek a nyugdíjak.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Olyan magánlevéltárakat le-
het létrehozni az új levéltá-
ri törvény előírásai szerint, 

amelyek a munkaviszonnyal kapcso-

latos levéltári anyagokat kezelnek. 
Ezekhez azok a személyek fordul-
hatnak, akik a fizetésükről, munkavi-
szonyukról akarnak információkat, 
bizonylatokat megszerezni, például 
annak érdekében, hogy kiszámítsák 
a nyugdíjukat. A törvény az egyházi 
levéltári anyagok visszaszolgáltatá-
sát is szabályozza: a jogcím nélkül 
elkobzott levéltári anyagokat püs-
pökségenként visszaigényelhetik az 
egyházak, a puszta jogot harminc 
napon belül megkapva. A természet-
beli visszaszolgáltatást illetően pedig 
olyan arányban, amennyire tudják 
biztosítani a megfelelő tárolást, kar-
bantartást és hozzáférhetőséget. A 
törvény abban az esetben léphet ha-
tályba, ha az Alkotmáybíróság nem 
ad helyet esetleges kifogásoknak, 
illetve az államelnök kihirdeti – tá-
jékoztatott a honatya. „Örvendetes, 

hogy a törvény módosítását annak 
ellenére is megszavazták a képvise-
lők, hogy a Hargita megyei Mircea 
Duşa, a PSD képviselőházi frakció-
vezetője hihetetlenül durva táma-
dást indított a szavazást megelőző vi-
tában, hazaárulónak nevezve azokat 
az erdélyi román képviselőket, akik 
voksaikkal támogatják az RMDSZ 
által kezdeméyezett módosításokat” 
– avatott be a részletekbe a politikus, 
hozzátéve, mindössze tíz szavazaton 
múlt kezdeményezésük sikere.

nőhetnek a nyugdíjak
Antal István a szövetség vezetői 

és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
közti tárgyalásokról is beszámolt. 
Mint mondta, az IMF nem fogadta 
el a nyugdíjtörvény januártól való al-
kalmazását, de a tulipánosok határo-
zott kiállásának köszönhetően a jövő 

év második felétől emelkedhetnek a 
nyugdíjak – ez nyilván nagyban függ 
majd a gazdasági mutatóktól is. A 
nyugdíjtörvény értelmében a nyug-
díjakat minden évben az inflációs 
rátával, illetve a minimálbér növeke-
désének felével kell emelni – a tör-
vény által előírtakat a 80-as számú 
sürgősségi kormányrendelet jövőre 
befagyasztja. „Azon leszünk, hogy 
a költségvetési törvénybe kerüljön 
bele az a passzus, amely lehetővé teszi 
a költségvetés ezen részének módosí-
tását, nevezetesen a nyugdíjak eme-
lését. Erre azért van szükség, mert 
hat hónappal a választások előtt 
nem szabad emelni a nyugdíjakat, 
szóval ha a költségvetési törvénybe 
nem kerül bele ez az igen fontos 
kitét, akkor az egész csak ígéret ma-
rad, nem nőhetnek a nyugdíjak” – 
magyarázta a honatya.


