Újabb szabadrablási kormányrendelet derült ki a napokban
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Sajtótájékoztatót tartott csütörtök délben Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, illetve
Csomortányi István, a párt Bihar megyei szervezetének elnöke. A sajtótájékoztató témája az
aktuális belpolitikai ügyek voltak.
Zatykó Gyula, a párt alelnöke egy nemrég napvilágra került újabb kormányrendeletről (2017/ 9)
beszélt, amellyel az országos költségvetésre vonatkozó 2002/500. számú törvény azon cikkelyeit
módosították, amelynek eredményeként gyakorlatilag lehetőséget biztosítottak a közpénzek szinte
korlátlan elszívására.
Az ominózus rendelet gyakorlatilag egy olyan pénzügyi trükk, amellyel szinte minden
átláthatóságot és elszámolási kötelezettséget eltöröltek, szabadkezet adva a klientúrának, főleg a
regionális fejlesztési alapok gátlástalan megcsapolására, akár úgy is, hogy az ország újabb
hitelekből fedezze a költekezést.
A 9-es kormányrendelet jelentőségét teljesen elhomályosította a 13-as számú, amely a büntető
törvénykönyv módosításáról szól, és amely miatt immár tizedik napja tüntetnek az országban.
A fentiek tükrében Csomortányi István, a Néppárt megyei elnöke úgy értékelte a kialakult helyzetet,
hogy a román politikai életben a szociáldemokraták (PSD) minden rossznak és minden elutasításnak
a megtestesítői, amely ellen 1989 óta folyamatosan küzdenek. Ez a politikai alakulat a korrupción
és a gátlástalan harácsoláson kívül semmiben nem jeleskedett az elmúlt 27 évben. Sorozatos
kudarcait talán csak a magyarellenes megnyilvánulásai multák felül, semmibe véve a
nemzetiségekre vonatkozó törvény adta jogokat, illetve az erdélyi értékeket.
Ha csak 2012-ig tekintünk vissza – mondta Csomortányi –, amikor szintén PSD irányítású
kormánykoalíció vezette Romániát (PSD+PNL), ezt az időszakot is csak az instabilitás és a káosz
jellemezte. Ennek a kormánynak a többszöri bukása olyan súlyos gazdasági válságba sodorta az
országot – tomboló korrupció, gátlástalan osztozkodás, nyílt rablás –, hogy 2015 végére önként
adták át az irányítást egy technokrata kormánynak, ahhoz, hogy 2016 végén minden idők
leghazugabb és legpiszkosabb kampányával ismét választást nyerjenek. A cél ezúttal sem változott:
tovább folytatják az ország kirablását, teret és lehetőséget biztosítva a klientúrának, amint azt az
egyhónapos kormányzás eredményei is mutatják. Sokat mondó tényező a kormány regnálásának
második hónapjában indított bizalmatlansági indítvány is, amelyet természetesen a PSD+ALDE
honatyák az RMDSZ támogatását élvezve nem szavaztak meg.
Amikor 2014 márciusában a szocialisták oldalán az RMDSZ is belépett a kormányba, négy
feltételhez kötötte a közreműködést: a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem önálló
magyar karának a létrehozása, a kisebbségi törvény megalkotása, a zászlóhasználati jog törvényes
keretbefoglalása, valamint az észak-erdélyi autópálya befejezése. Ezekből semmi sem valósult meg,
azonban szemtelen módon 2016-ban ismét elhangzottak ugyanezek az ígéretek. Nyilvánvaló tehát,
hogy aki ezt a PSD-s politikai maffiát támogatja, az csak az ország jelenlegi kilátástalan helyzetét
súlyosbítja. A bihari szociáldemokraták és RMDSZ-esek összefonódása is komoly múltra tekint

vissza, Bihar megyét jelenleg is ők vezetik, és ugyanolyan károkat okoznak, mint országos szinten.
A Néppárt álláspontja tehát, hogy az lenne a szerencsésebb, ha nemcsak a Grindeanu-kormány
bukna meg, de vele együtt a teljes román baloldal is, és előrehozott választásokat írnának ki.
Zatykó Gyula pár mondat erejéig visszatért a politikum és az igazságügy jelenlegi elmérgesedett
viszonyára is, mivel a napokban elbocsátották a bírói testületből azt a Camelia Bogdant, aki
mintegy tíz olyan fajsúlyos korrupciós ügyben hozott ítéletet, mely vagyonelkobzással, azaz az
elrabolt pénz visszaszerzésével is járt. Az igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomás és fenyegetés
miatt is az utca kell, hogy hallassa a hangját, mivel a törvényhozásban teljesen el vannak tolódva
az erőviszonyok, ami azt jelenti, hogy a belső ellenőrzés teljességgel lehetetlenné vált.
A január 25-én hozott 9-es számú sürgősségi kormányrendelet pedig – bár csak egy évre szól –
azért jött létre, hogy mindamellett, hogy lehetőséget teremt a korlátlan költekezéshez, káoszt is
teremt az ország gazdálkodásában, ami csak elősegíti mindazok ténykedését, akik a zavarosban
szeretnek halászni – fűzte hozzá a Néppárt alelnöke.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

