
Börtönben 
a volt államfő

Tegnap délelőtt bevonult a bör-
tönbe Móse Kacav volt izraeli 
államfő, hogy letöltse hétévés 
börtönbüntetését, amelyet nemi 
erőszak és más szexuális bűn-
cselekmények miatt szabtak ki 
rá. Reggel az otthonánál újság-
íróknak azt bizonygatta, ártatla-
nul hurcolják meg.

Kacavot tavaly december-
ben találta bűnösnek a 
bí ró ság egy kolléganője 

meg erőszakolásáért és másik kettő 
szexu á lis zaklatásáért. A büntetési 
té tel ről idén márciusban döntöttek. 
A bot rány 2006 júliusában tört ki. 

Előbb Kacav azt állította, hogy 
egy volt munkatársnője akarta őt 
zsarolni. A nyomozás azonban elle-
ne fordult, és végül az asszony, aki 
a kilencvenes években a titkárnője 
volt, nemi erőszak miatt feljelentet-
te Kacavot, aki ellen más sértettek 
is hasonló panaszt tettek. Kacav, 
miután a sértettek beperelték, 2007 
júniusában lemondott elnöki tiszt-
ségéről, majd vádalkut kötött az 
ügyészséggel, ami ellen jogvédő cso-
portok tiltakoztak. A volt államfő a 
felháborodás hatására – és ügyvédei 
tanácsára – elállt a vádalkutól.

– Egy nap majd meglátják, 
hogy élve temettek el egy embert 
– mondta ma a volt államfő, hoz-
záfűzve, hogy a bizonyíték, amely 
később a szabadlábra bocsátásához 
fog vezetni, már ott vár a fellebbe-
zési iratokban.

Felháborítónak tartja Monica 
Macovei PDL-alelnök, hogy az 
Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) költségvetési ter-
vezetét elutasították a parlament 
jogi bizottságai. Antal István 
RMDSZ-es parlamenti képviselő 
abnormálisnak tartja az intéz-
mény költségvetésének a növe-
lését, mivel véleménye szerint 
korrupt emberek vezetik azt.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Máté András, a Kolozs 
megyei RMDSZ el-
nöke szerint az intéz-

mény nem érdemel költségvetés-
emelést. Máté kifejtette, hogy az 
intézmény tévesen értelmezte a 
jogszabályt, és az ANI-törvény 
egyébként is alkotmányellenes. 
Mint mondta, nemrég alkotmá-
nyossági kifogást nyújtott be az 
ügynökség működését szabályo-
zó törvény ellen a Kolozs Megyei 
Fellebbviteli Bíróságon, kérve, 
hogy az Alkotmánybíróság fog-
laljon állást abban a kérdésben, 
hogy a jogszabály betartja-e vagy 
sem az alkotmány előírásait.

Monica Macovei azzal vádol-
ja a Szociál-liberális Szövetséget 
(USL), hogy az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség (ANI) 
felszámolását tűzte ki céljául. A 
PDL alelnöke azért bírálta az 

ellenzékieket, mert hétfőn nem 
szavazták meg az intézmény jövő 
évre vonatkozó költségvetési ter-
vezetét. A tervezet szerint az ANI 
számára 2012-ben 20 610 000 lejt 
különítenének el, jóval többet, 
mint idén, amikor is az ügynök-
ségnek 13 724 000 lejből kellett 
gazdálkodnia. A költségvetést 
az RMDSZ-es törvényhozók 
sem szavazták meg, így Macovei 
a szövetségi politikusok ellenző 
szavazatát is számon kérte – írja a 
Transindex.ro. 

Antal István: az intézmény
vezetősége is korrupt
Európában sehol sincs ilyen 

intézmény, mivel alkotmányelle-

nes – fejtette a Hargita Népének 
Antal István RMDSZ-es parla-
menti képviselő, aki szerint az 
RMDSZ a kialakult helyzeten 
szeretne javítani. 

– Az a tény, hogy egy ilyen in-
tézménynek majdnem megkétsze-
rezzék a költségvetését, egyenesen 
abnormális – emelte ki a képvise-
lő. Hozzáfűzve: – Máté András 
nagyon jól teszi, hogy nem támo-
gatja a tervezetet, mivel maga az 
ANI vezetősége, azok, akik gya-
korlatilag a korrupciót felügyelik 
Romániában is korrupt.

Elmondta, hogy már meg-
büntették őket, de természetesen 
fellebbeztek, majd el is jutottak 
a legfelsőbb törvényszékig, az 

pedig a számvevőszéknek adott 
igazat. Addig, amíg ilyen embe-
rek vezetik ezt az intézményt, és 
nem fizetik ki a büntetésüket, 
addig az RMDSZ nem fogja tá-
mogatni a költségvetés-emelést 
csupán azért, hogy politikai el-
járást folytathassanak mindenki 
ellen. 

– Nem az intézmény ellen 
vagyunk: azt szeretnénk, hogy 
ne visszaéljenek a hatalommal, 
hanem a hatáskörükbe tartozó 
dolgokkal foglalkozzanak – fo-
galmazott a képviselő, aki sze-
rint mindent megtesznek azért, 
hogy az intézmény működése 
visszakerüljön az alkotmányos-
ság keretei közé
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> Kétéves együttműködés az Egész-
ségügyi Világszervezettel. Ritli László 
egészségügyi miniszter és Jakab Zsu-
zsanna, az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) európai regionális igazgatója 
kedden Koppenhágában aláírta a követ-
kező két évre érvényes ágazati együttmű-
ködést. Az együttműködés az európai 
hosszú távú egészségpolitika irányelvei-
nek alkalmazására, a járványokra, környe-
zet- és egészségvédelemre, valamint a kró-
nikus betegségek területére vonatkozik. 
Az egészségügyi minisztérium és a WHO 
együttműködése során hozzáférhetőbbek 
lesznek a különböző gyógyszerek, oltások 

és vérkészítmények és a legújabb orvo-
si technológiák. Emellett tárgyalásokat 
folytatnak majd az egészségügyi rendszer 
megfelelő finanszírozásáról is. 

> Kiengedik Sanadert. Szabadlábra 
kerül Ivo Sanader: a korrupcióval és há-
borús nyerészkedéssel gyanúsított horvát 
exkormányfő, miután ügyvédei a horvát 
alkotmánybírósághoz fordultak, a taláros 
testület pedig jóváhagyta kérelmüket. A 
dpa német hírügynökség szerint a politikus 
december 12-én szabadulhat előzetes letar-
tóztatásából. Egyrészt azzal vádolják, hogy 
még külügyminiszter-helyettesként, 1995-

ben jelentős mennyiségű, 660 ezer dol-
lárnyi kenőpénzt kapott az osztrák Hypo 
Group Alpe Adria banktól, illetve hogy a 
magyar Mol 2009-ben mintegy tízmillió 
dollárral vesztegette meg, hogy megszerez-
ze az irányítás jogát a horvát INA olajtársa-
ság felett. A két ügyet egyesítették, a horvát 
korrupcióellenes ügyészség, az USKOK 
pedig egy videofelvétel nyomán vizsgálatot 
indított Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató 
ellen. A hivataláról 2009-ben teljességgel 
váratlanul lemondott exkormányfő idén 
nyáron hazájából Ausztriába menekült a le-
tartóztatás elől, így zágrábi perét kiadatási 
eljárásnak kellett megelőznie.hí
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