
Az RMDSZ frakciói tegnapi 
egyeztetésükön úgy határoz-
tak, hogy támogatni fogják a 
jövő évi parlamenti és önkor-
mányzati választások összevo-
násáról szóló javaslatot.
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A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség parlamenti 
frakciói kedden délelőtt 

arról döntöttek, hogy támogatják 
a helyi és a parlamenti választások 
összevonását, amennyiben nem vál-
tozik a jelenlegi választási rendszer 
és a parlamenti képviselők száma 
– nyilatkozta lapunknak Gyerkó 
László Hargita megyei szenátor. 
– Mivel megmarad az arányosság 
elve, ezért nem jelent számunkra 
problémát támogatni az összevont 
választásokat – fogalmazott Gyerkó. 

Arra a felvetésünkre, hogy az 
ellenzék politikusai alkotmányelle-
nesnek tartják a választások összevo-
nását, a szenátor úgy reagált: „Nincs 
benne semmi alkotmányellenes”.

– Jogászaink megvizsgálták a 
kérdést, és nincsenek jogi akadá-
lyai az összevonásnak. 

A szenátor ugyanakkor tovább-
fűzte a gondolatot, szerinte ugyan-
is hosszú távon azt szeretnék elér-
ni, hogy – mint a legtöbb európai 
országban – először tartsák meg 
a parlamenti, és majd csak utána 
az önkormányzati választásokat.  
– Azért lenne jó ez a sorrend, mert 
a politikai alakulatok az országos 
választások után fel tudnák mérni 
erejüket, és ennek fényében tudná-
nak készülni a helyhatósági válasz-
tásokra – magyarázta.

Nem tudom a valódi okát, 
de gondolom, jobb szeretnék, 

ha maradna a jelenlegi helyzet 
– fogalmazott a szenátor arra a 
kérdésünkre, hogy a Demokrata-
Liberális Párt (PDL) több hó-
napnyi egyeztetés után miért 
lépett vissza a választási rendszer 
módosításától. – A nagyobbik 
kormánypárt szakértői számítá-
sokat végeztek, és arra a következ-
tetésre jutottak, hogy egyes me-
gyékben nem tudják biztosítani 
a jelenlegi képviseletüket, ezért 
kihátráltak – véli Gyerkó. 

A miniszterelnök ugyanakkor 
ismét felvetette a szenátus meg-
szüntetésének kérdését, holott 
ezt a forgatókönyvet az RMDSZ 
a kezdetektől fogva elutasította. 
– A hivatalos nyilatkozat szerint 
januártól egy csoport tárgyalni 
fog a kérdésről. A választásokig 
azonban biztos nem lesz változás 
– nyilatkozta a honatya.
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Egy időbEn tartanák a parlamEnti és önkormányzati választásokat

Felelősségvállalással fogadnák el
Megszavazták

a Sapientia akkreditációját

A börtönben
karácsonyozik Apostu

A Louvre mellett
sem lehet koldulni

Gyerkó László szenátor. Ha nem változik a parlamenti képviselők száma, az RMDSZ-frakciók készek támogatni az összevont választásokat

Tegnapi ülésén a szenátus 
megszavazta a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudomány-

egyetem (EMTE) akkreditációját, 
miután az intézmény korábban 
már teljesítette az ehhez szükséges 
összes kritériumot. Bár a PSD-s 
honatyák ellene szavaztak, 70 tá-
mogató szavazattal sikerült átvinni 
a felsőházon a kezdeményezést. 

– A következő lépésben a 
képviselőháznak kell dönteni az 
akkreditálásról, ami egy kicsit 
nehezebb lesz, mivel itt nincsen 
határidős kötelezettség, viszont a 
kollégák közbenjárásával remél-
jük, tavasszal sikerül megszavaz-
tatni – nyilatkozta lapunknak 
Gyerkó László RMDSZ-es sze-
nátor.

Rácsok mögött marad Sorin 
apostu, kolozsvár felfüggesztett 
polgármestere, miután a kolozs 
megyei táblabíróság harminc 
nappal meghosszabbította elő-
zetes letartóztatását.

Január 7-ig hosszabbította 
meg a Kolozs Megyei Táb-
labíróság Sorin Apostu, a 

tisztségéből felfüggesztett ko-
lozsvári polgármester, valamint 
Călin Stoia vállalkozó előzetes 
letartóztatását, amely decem-
ber 8-án járt volna le – írja a 
Krónika. 

A korrupcióellenes ügyé-
szek ugyanakkor további bűn-
cselekményekkel, pénzmosással 
és -hamisítással is gyanúsítják 
Apostut. Gheorghiţă Mateuţ, 
Apostu védőügyvédje a hétfőn 
késő este véget ért tárgyalás után 
abszurdnak nevezte az újabb vá-
dakat, és hangsúlyozta, hogy az 
ügyészek nem mutattak fel új 
bizonyítékokat ezek alátámasz-
tására. Mateuţ szerint védence 
letartóztatásának meghosszab-
bítása sem indokolt, ezért fel-
lebbezést nyújtanak be a döntés 
ellen.

kiterjesztette párizsban az eddig 
csak a Champs Elysées sugár-
útra vonatkozó, koldulást tiltó 
rendeletet a louvre múzeumnak 
és a párizsi nagyáruházaknak a 
környékére a helyi prefektúra. 
a belügyminiszter üdvözölte a 
„román bűnözés elleni hatékony 
intézkedést”, a főpolgármester 
elítélte a megbélyegzést.

Hétfő esti döntésével a 
francia rendőrség a világ 
egyik legszebb sugárút-

ján, szeptember 13-án életbe lépett 
rendeletet a környékbeli utcákra is 
kiterjesztette, érvényét pedig meg-
hosszabbította 2012 nyaráig. A 
Champs Elysées-n eredetileg janu-
ár 6-ig lett volna tilos a koldulás – 
olvashatjuk az Observer.hu-n.

„Három hónap alatt több 
mint háromszáz bírságolás történt 
a Champs Elysées körzetében, a 
megbüntetett személyek szinte 
mindegyike román állampolgár-
ságú” – közölte a helyi vezetés. 
Közülük hetvenet kitoloncoltak 
a francia hatóságok.

A francia rendőrség szerint a 
román rendőrök „nagy munkát 
végeztek a koldusok és az őket 
irányítók azonosításában”, és 
meggyőződésük, hogy az ezeken 
a helyeken előforduló személyek 
többsége szervezett bűnözői há-

lózatokhoz tartozik. A fiatalkorú 
románokból álló zsebtolvajbandák 
elleni küzdelem részeként ugyanis 
24 román rendőr segíti két hete 
párizsi társaik munkáját, s január 
közepéig járőröznek párban fran-
cia kollegáikkal – akiknek sokszor 
nagy nehézséget jelent, hogy egy-
általán szót értsenek a zsebtolvajlá-
son rajta kapott románokkal.

A koldulást a Louvre kör-
nyékén és a Tülériák kertjében is 
2012 nyarának végéig tiltotta meg 
a prefektúra, míg a Caumartin-
Haussmann negyedben, a párizsi 
nagyáruházak környékén az év 
végi bevásárlások idején, 2012. ja-
nuár 15-ig érvényes a tiltás.

„Ez egy nagyon hasznos ren-
delet” – hangsúlyozta Claude 
Guéant belügyminiszter, aki meg-
erősítette, hogy a román bűnözés 
elleni harc jegyében volt rá szük-
ség. Bertrand Delanoe, Párizs szo-
cialista főpolgármestere viszont 
megdöbbenésének adott hangot a 
„kommunikációs akcióért, amely-
nek célja a lakosság egy részének 
megbélyegzése”.

Októberben Marseille-ben 
a városvezetés tiltotta be a kol-
dulást a belvárosban, és a közel-
múltban más francia városokban, 
Nizzában, Montpellier-ben vagy 
Chartres-ban is hasonló rendele-
teket alkottak.


