
Miután pártja is búcsút intett 
neki, tegnap a felsőház is ha-
sonlóképpen döntött: 112 igen, 
2 nem és 5 tartózkodás mellett 
visszahívta Mircea Geoanát. 
Az új házelnök megválasztásá-
ig a demokrata-liberális Petru 
Filip tölti be a megüresedett 
pozíciót. 

Tegnap a felsőház tagjai 
csak déli tizenkét órá-
ig üléseztek. Délelőtt 

Mircea Geoană házelnök jelezte, 
beszélni szeretne a parlamenti 
csoportok vezetőivel, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) frakciója 
pedig azt kérte, szavazzon a plé-
num az elnök menesztéséről. 

Geoană, mintha ezt meg 
sem hallotta volna, az aznapra 
tervezett napirendi pontokat 
bocsátotta voks alá – közben a 
szociáldemokraták elkezdtek 
kiszivárogni a teremből, aki pe-
dig bent maradt, az ülés felfüg-
gesztését, és az állandó bizottság 
összehívását kérte. 

A terem majdnem teljesen 
kiürült, így Mircea Geoană is 
engedett, bejelentette, a szenátus 
állandó bizottságának kérésére 
rendkívüli ülést tartanak. Teríték-
re egyetlen napirendi pont került: 
az elnök menesztése. 

Miután pártja is búcsút intett 
neki, tegnap a felsőház is hasonló-
képpen döntött: 112 igen, 2 nem 
és 5 tartózkodás mellett vissza-
hívta Mircea Geoanát. 

A titkos, elektronikus sza-
vazáson mindenki jelen volt, 
egyedül Verestóy Attila szenátor 
hiányzott, aki betegszabadságon 
van. A voksolást megelőzően 
megkérdezték Mircea Geoanát, 
akar-e élni szavazati jogával, 
„Nyilvánvaló, hogy igen” – jött 
a válasz, ám szavazata már nem 
segíthetett rajta. 

Az új házelnök megválasztá-
sáig a demokrata-liberális Petru 
Filip tölti be a megüresedett po-
zíciót. A tíz percig tartó ülésen 
Mircea Geoană nem tartózko-
dott a teremben, az egyetlen je-
lölt az ideiglenes házelnöki tiszt-
ségre a szociáldemokrata Petru 
Filip volt. 

A döntés követően Mircea 
Geoană bezárkózott irodájába, 
Petru Filip pedig tudatta, már 
a délután folyamán folytathatja 

munkáját a plénum. Azt is el-
mondta, a szenátus új elnökének 
megválasztására azt követően 
kerülhet sor, hogy a parlamenti 
csoportok jelölteket nevesítenek 
– nincs határidő, mely bárkit is 
sürgetne erre a lépésre.

– Nagyon kiváncsi vagyok, 
hogy jövő héten, amikor el-
kezdődik a házelnökválasztási 
cirkusz, mi fog történni. Sze-
rintem ahogyan az RMDSZ 
pozicionálja magát, abból tisz-
tán kiderül, hogy pályázik erre 
a funkcióra. Nagyon élvezném, 
ha az ország második funkciója 
Markó Bélához kerülne, ez igazi 
ajándék lenne a román nemzet-
nek. Bravó, Ponta! – közölte a 
rá várakozó sajtóképviselőknek 
Mircea Geoană.

Crin Antonescu, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke ér-
dekes forgatókönyvvel állt elő. 
Szerinte az elkövetkezőkben a 
parlamenti többség, a hatalom 
immáron nyilvánosan is bebi-

zonyíthatja, hogy támogatja 
Mircea Geoanát azzal, hogy őt 
jelöli házelnöknek. 

– Ha megkapja a többség 
voksák, akkor Mircea Geoană „új 
életet kezdhet” a szenátus elnöki 
székében – közölte kissé ironiku-
san Antonescu.

Mircea Goană bejelentette, 
hogy elfogadja és tiszteletben 
tartja a felsőház állandó bizott-
sága és a plénum döntését, de to-
vábbra is a házszabállyal ellenté-
tesnek, ugyanakkor alkotmány-
ellenesnek tartja a PSD által 
megjelölt indokokat, ami alapján 
a szenátus vezetősége és plénuma 
meghozta döntését. 

Mint mondta, az alkotmány-
bírósághoz fordul e törvényte-
lenség megállapítása érdekében. 
Azt is hozzátette, a politikai 
támogatást csak az állandó bi-
zottság tagjaitól lehet megvonni, 
a szenátus elnöke viszont külön-
leges státussal bír, mandátuma 
apolitikus és négy évre szól.
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Valószínűleg jövő héten dől 
el, ki lesz Kolozsvár ideigle-
nes polgármestere. Miután 

a Legfelsőbb Bíróság elutasította a 
korrupcióval vádolt Sorin Apostu 
fellebbezését, a polgármester to-
vábbra is letartóztatásban marad, 
így felfüggesztik tisztségéből. A he-
lyi tanács a város két alpolgármeste-
re közül kell ideiglenes városvezetőt 
válasszon. Többek szerint azonban 
a demokrata-liberális alpolgármes-

ternek, Radu Moisinnak nincs 
elég tapasztalata a polgármesteri 
tisztség betöltéséhez, ezért elkép-
zelhető, hogy a PDL visszahívja őt 
alpolgármesteri tisztségéből, hogy 
másvalakit válasszanak a város élére. 
Kolozsvár másik alpolgármestere 
László Attila RMDSZ-es politikus, 
és többek szerint csekély az esélye, 
hogy őt válasszák ideiglenes pol-
gármesternek. A PDL-nek ugyanis 
többsége van a helyi tanácsban. 

Mircea Geoană. Az alkotmánybíróságon keresi igazát

tiszteletben tArtjA A döntést, de MeGóvjA

Visszahívták, vagyis mehet Geoană
Ki lesz Kolozsvár
polgármestere? 

hirdetés

> Ha elítélik, mandátum nélkül ma
rad. Elveszíthetik mandátumukat a végle-
gesen elítélt helyi választottak, függetlenül a 
büntetés végrehajtásának módjától. A kép-
viselőház tegnap hallgatólagosan elfogad-
ta Nicuşor Păduraru demokrata-liberális 
képviselő erre vonatkozó törvényjavaslatát. 
Az alsóház elsőként tárgyalta e törvényt, a 
végső döntés a szenátusé.

> Elfogadták a szociális ellátás törvé
nyét. A képviselőház tegnap 168 igen és 5 
nem szavazattal elfogadta a szociális ellá-
tás törvényét, az ellenzéki képviselők nem 
szavaztak. A képviselők a múlt héten cik-

kelyenként elfogadták a törvénytervezetet, 
de a végleges szavazásra nem tudtak sort 
keríteni, mivel a kormánykoalíciónak nem 
volt jelen elegendő képviselője. A PSD és a 
PNL azért ellenezte ezt a törvényterveze-
tet, mert – szerintük – ürügyül szolgálhat 
a szociális ellátásra szánt kiadások csökken-
tésére a 2012-es állami költségvetésben. A 
törvénytervezet 147 cikkelye ellen emelt 
kifogást az ellenzék, indítványait szavazás 
útján utasította el a képviselőház. E tör-
vénytervezet esetében a képviselőház volt a 
döntéshozó testület, a szenátusban hallga-
tólagosan fogadták el, miután két hónapig 
akadályozták a megszavazását.

> Svájc támogatja Románia schen
geni csatlakozását. Ezt a napokban 
mondta a svájci küldöttség vezetője, 
miután Traian Igaş belügyminiszterrel 
találkozott Bukarestben. A küldöttség 
vezetője szerint Románia teljesítette 
az elvárt igazságügyi reformokat, és a 
schengeni övezetnek megfelelő személy-
szállítási törvényt is életbe léptette, ezért 
egyetértenek az ország schengeni csatla-
kozásával. Svájc különben 2008 decem-
berében lépett be a schengeni övezetbe, 
azonban döntési jog nélkül vesz részt az 
egyezményben, mivel az ország nem tag-
ja az Európai Uniónak. 

> Uniós támogatásból hő szi
getelnek. A beruházás tervezetét a 
napokban hagyta jóvá az Európai Bi-
zottság, így a fejlesztési minisztérium 
2012 elejére már elkészíti a beruházás 
költségvetését és a kivitelezés tervét. 
A szaktárca szerint vissza nem térí-
tendő uniós alapból, az operacionális 
program keretében alakítanák át a 
tömbházlakásokat energiatakarékos 
épületekké. A programban az önkor-
mányzatok és a lakótársulások ven-
nének részt, első sorban azokkal a 
tömbházlakásokkal, amelyeket 1950 és 
1990 között építettek.hí
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