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Az Erdélyi Magyar Néppárt álláspontja az igazságügyi törvények módosításáról
Az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai és támogatói aggodalommal követik az igazságügyi törvények
módosítását célzó kormánypárti döntéseket. A román igazságügyi rendszer reformját a Néppárt is
szükségesnek tartja, hiszen az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények
pontatlanságaira vagy az esetlegességeire a mindennapi gyakorlatból elég példát lehet hozni, de az
Alkotmánybíróság is erre kötelezi a jogalkotót. Ugyanakkor megalapozottnak tartjuk a gyanút, hogy
e döntések mögött sokszor nem csak a jogállamiság iránti elkötelezettség, hanem inkább a
kormánypárti elit és szövetségeseinek önös hatalomtechnikai érdekei, illetve a korrupcióellenes
harc szereplőinek megleckéztetése rejlik.
Ezt támasztja alá a szóban forgó törvények módosítása során mutatkozó számos, a parlamenti
szokásjog és gyakorlat határait feszegető eljárás, továbbá a kormányzati bizonytalanság és
következetlenség mind a tartalmi, mind a kommunikációs kérdésekben. Beszédes tény az is, hogy a
kormány végül hosszas huzavona után lemondott törvénykezdeményező jogáról és úgy döntött,
hogy „kecskére bízza a káposztát”, amikor három olyan honatyának (Florin Iordache bukott
miniszter, Eugen Nicolicea és Serban Nicolae elhíresült parlamenti bizottsági elnökök) játszotta át a
tervezetek parlament elé terjesztését, akiknek mind szakmai, mint politikai előélete ebben a
kérdésben finoman fogalmazva is kétes.
A kormány mögött álló parlamenti többség, sajnálatos módon a magyar képviselők hathatós
támogatásával, a törvényalkotási folyamat során figyelmen kívül hagyta a jelentősebb szakmai
csoportosulások által megfogalmazott érdemi kifogásokat, nem vett tudomást a Legfelsőbb Bírói és
Ügyészi Tanács többszöri negatív véleményezéséről, eltekintett fontos – közöttük az Amerikai
Egyesült Államok és az Európai Unió meghatározó országai – diplomáciai testületek, valamint
nemzetközi integrációs szervezetek figyelmeztetéseitől, és minimális érzékenységet, de annál
inkább hatalmi arroganciát mutatott az „utca” hangja iránt is, amely a hónapokig zajló és
százezreket megmozgató tüntetések során egyre erősebben szólt.
És ami talán a legárulkodóbb a kormányzati szándék – úgymond a jogállam védelme – őszintesége
szempontjából: nem mutattak hajlandóságot, a jogállamiság legtekintélyesebb nemzetközi őre, az
Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság, álláspontjának kikérésére sem, nemhogy
figyelembe vegyék azt a törvények módosítása során.
Miután a törvényalkotási folyamat parlamenti szakasza lezárult, a korrekciós lehetőség már csak az
államelnök és az alkotmánybíróság kezében van. Reményünket fejezzük ki, hogy az államelnök élni
fog alkotmányos jogával és kihirdetés helyett visszaküldi a törvénycsomagot a parlamentnek,
továbbá él befolyásával és eléri azt, hogy a parlamenti vita újrakezdésekor a Velencei Bizottság
véleményezése legyen az irányadó.
A magyarság szavazataival parlamentbe jutott képviselőktől pedig azt várjuk, hogy a jogállamot

érintő álláspontjuk kialakításánál törekedjenek minél szélesebb konszenzusra az erdélyi magyar
társadalmon belül. Nekünk, számbeli kisebbségben élő magyaroknak a jogállamiság nem csak a
demokrácia szempontjából fontos, hanem létkérdés. Ezért ebben ne kössenek a közösségünk
számára semmilyen hasznot nem hozó elvtelen megállapodásokat!
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