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Az RMDSZ nélkül nincs elegendő szavazata a koalíciónak indítványa sikeréhez

Kétesélyes Grindeanu bukása
Elhunyt a német 
egység kancellárja
Elhunyt Helmut Kohl volt né-
met kancellár, a Keresztény-
demokrata Unió (CDU) po-
litikusát péntek reggel, 
ludwigshafeni otthonában, 
hosszú betegség után érte a 
halál 87 éves korában. A német 
egység kancellárjának is neve-
zett politikus 16 évig, 1982-től 
1998-ig volt Nyugat-Német-
ország, illetve az újraegyesí-
tett Németország kormányfő-
je. A CDU-t 25 éven keresztül, 
1973-tól 1998-ig vezette. Kohl 
2008-as balesete ót visszavo-
nultan élt. Angela Merkel nagy 
német és nagy európai szemé-
lyiségnek nevezte őt, aki – mint 
a jelenlegi kancellár fogalma-
zott – halálával bevonult a tör-
ténelembe. A német politiku-
sok mellett méltatták Kohlt Eu-
rópa és a világ legtekintélye-
sebb jelenlegi és korábbi ve-
zető politikusai is. Vlagyimir 
Putyin orosz elnök részvéttáv-
iratában hangsúlyozta: Helmut 
Kohlnak kulcsszerepe volt a hi-
degháború lezárásában és a 
német újraegyesítésben.

Merkel fogadja 
Klaus Johannist
Háromnapos látogatást tesz 
Németországban június 19-e 
és 21-e között Klaus Johannis 
államfő – adta hírül tegnap a 
bukaresti elnöki hivatal. A lá-
togatásra a Németország és 
Románia közötti diplomáciai 
kapcsolat felvételének 50. év-
fordulója, a két ország közöt-
ti együttműködési és partner-
ségi megállapodás aláírásá-
nak 25. évfordulója és Romá-
nia európai uniós csatlakozá-
sának 10. évfordulója alkalmá-
ból kerül sor. Johannis ma ta-
lálkozni fog német kollégájával, 
Frank-Walter Steinmeierrel, va-
lamint Angela Merkel kancel-
lárral. Az egyeztetéseken a két-
oldalú kapcsolatok elmélyíté-
séről, illetve aktuálpolitikai té-
mákról esik majd szó.

Likvidált 
dzsihadisták
Az orosz fegyveres erők 
légicsapást mértek az Iszlám 
Állam szíriai objektumaira, 
és megölték a terrorszerve-
zet két parancsnokát és 180 
harcosát, akik megpróbáltak 
behatolni a kelet-szíriai Deir-
ez-Zór városának kormány-
csapatok által ellenőrzött ré-
szébe – közölte szombaton 
az orosz védelmi miniszté-
rium. A közlemény szerint a 
légicsapásokban megölt két 
parancsnok neve Abu Omar 
al-Beldzsiki és Abu Jasszin 
al-Maszri.

Puccskísérlettel vádol-

ják a kormányzó szo-

ciáldemokraták Sorin 

Grindeanu miniszter-

elnököt és híveit a bu-

karesti parlamentben 

tegnap ismertetett bi-

zalmatlansági indít-

vány szövegében. Nem 

borítékolható a kor-

mánybuktató kezde-

ményezés sikere.

Súlyos vádakkal illeti Sorin 
Grindeanut és maroknyi tá-
borát a román Szociálde-

mokrata Párt (PSD) és a Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsé-
ge (ALDE) alkotta kormánykoa-
líció, amely a kormányprogram-
ban foglalt célkitűzések megva-
lósítása terén észlelt késleke-
désekre hivatkozva a múlt hé-
ten megvonta politikai támoga-
tását a fél évvel ezelőtt hivatal-
ba lépett kormánytól. A koalíció 
által tegnap a parlamentben elő-
terjesztett bizalmatlansági indít-
vány szövege szerint a miniszter-
elnök, az általa kormányfőtitkár-
nak kinevezett Victor Ponta, va-
lamint Augustin Jianu távközlési 
miniszter (az egyetlen tárcaveze-
tő, aki nem mondott le tisztségé-
ről) semmibe veszi az állami in-
tézmények működését szolgáló 
demokratikus játékszabályokat, 
valamennyien politikai felelőtlen-
ségről és éretlenségről tesznek 
tanúbizonyságot.

„A Ponta, Grindeanu és Jianu 
alkotta „kormány” mindössze 
azt képes bizonyítani, hogy lé-
teznek politikusok, akik menthe-
tetlenül elveszítették a jóérzés, a 
becsület és a tisztesség iránytű-
jét, visszaigazolva a politikai tá-
mogatás megvonásáról született 
döntés megalapozottságát és jo-
gosságát” – olvasható a Románi-
át nem lehet elkobozni! Megvéd-
jük a demokráciát és a románok 
szavazatát! címmel ellátott bizal-
matlansági indítványban, ame-
lyet 223 honatya látott el kézje-
gyével. A kormánybuktató kez-
deményezés tegnap délutáni fel-
olvasásán egyébként kizárólag 
a PSD–ALDE-koalíció honatyái 

vettek részt, a többi alakulat boj-
kottálta a törvényhozás ülését. 
Nem jelent meg a parlamentben 
Sorin Grindeanu sem, aki a pén-
teken kormányfőtitkárnak kine-
vezett Victor Pontát küldte maga 
helyett. A korábban a PSD-t irá-
nyító volt kormányfő úgy nyilat-
kozott, sikerült meggyőznie több 
mint egy tucat kormánypárti hon-
atyát, hogy ne szavazza meg a bi-
zalmatlansági indítványt, így en-
nek sikeréhez szerinte a koalíci-
ónak más pártok támogatására 
lesz szüksége.

Egyébként mindkét tábor hí-
vei számának gyarapítása ér-
dekében folytatott intenzív 
háttérlobbit azóta, hogy a koalíció 
a múlt szerdán megvonta bizal-
mát a kormánytól, Grindeanu pe-
dig közölte, nem hajlandó önként 
lemondani. Nem véletlen a PSD–
ALDE sietsége, hogy munkaszü-
neti napra tűzte ki a bizalmat-
lansági indítvány ismertetését, 
nem akarnak ugyanis időt adni a 
miniszterelnöknek a két alakulat 
honatyáinak meggyőzésére. Az 
alkotmány szerint a bizalmat-
lansági indítványt legtöbb három 
nappal azt követően kell szava-
zásra bocsátani, hogy annak 
szövegét ismertették a törvény-
hozásban, így Grindeanu sorsa 
szerdán dől el. A szociáldemok-
raták részéről össztűz zúdult a 
kormányfőre, akit Carmen Dan 
belügyminiszter és Lia Olguța 
Vasilescu munkaügyi miniszter 
bírált a leghevesebben, többek 
között államcsínykísérlettel és a 
PSD szétzilálásával vádolva a po-
litikust. Dan szerint Grindeanu 
kulcsra járó, „nem normálisan 
működő” bábuhoz hasonlít. kép-

telen a csapatmunkára, a párbe-
szédre, a vezetői feladatok ellátá-
sára. Közben Grindeanu sem ült 
tétlenül. Miután Mihai Busuioc 
kormányfőtitkár nem volt haj-
landó saját leváltását és semmi-
lyen más, a miniszterelnök által 
kiadott rendeletet megjelentet-
ni a Hivatalos Közlönyben, ide-
iglenesen egy államtitkárra ru-
házta át a főtitkár hatáskörét, 
aki Busuioc helyett aláírta a le-
váltásokról és kinevezésekről 
szóló rendeleteket. A Hivatalos 
Közlöny „visszaszerzése” után 
Grindeanu azonnal továbbítot-
ta az őt eltávolítani próbáló Liviu 
Dragnea pártelnök leghűsége-
sebb embereinek, Sevil Shhaideh 
kormányfőhelyettesnek és Car-
men Dan belügyminiszternek a 
lemondását az elnöki hivatal felé. 
Mivel Augustin Jianu távközlési 
miniszter kivételével kormánya 
valamennyi minisztere beter-
jesztette lemondását, a két meg-
üresedő tisztség ideiglenes átvé-
telére Jianut és saját magát java-
solta az államfőnek, a többi tár-
cavezető lemondásának hatály-
ba léptetésével Grindeanu akár 
két hetet is kivárhat, így bizto-
sítva, hogy az országnak műkö-
dő kormánya legyen. A PSD el-
nöke hergelésének szándékával 
az alakulat vezetőségével nyíltan 
szembehelyezkedő Victor Pontát 
nevezte ki kormányfőtitkárnak, 
aki maffiamódszerekkel vádol-
ta meg Dragneát, a legnagyobb 
örömmel sietve Grindeanu segít-
ségére. Közben a PSD Temes me-
gyei szervezetének elnöki tiszt-
ségét betöltő kormányfő szomba-
ton Temesvárra látogatott, ahol 
több száz, Grindeanut éltető, 

Dragneát lemondásra szólító híve 
társaságában elmondta: azt sze-
retné, ha az alakulat a „történe-
lem jó oldalán maradna”.

Egyébként a kormánybukta-
tó indítvány sikeréhez 233 szava-
zatra van szüksége a balliberális 
koalíciónak, amelynek előterem-
tése normális körülmények kö-
zött nem okozhat nehézséget 
a két alakulat számára, mivel 
244 képviselővel és szenátorral 
rendelkeznek. Csakhogy a Iași, 
Krassó-Szörény és Temes megyei 
szervezet képviselői és szenáto-
rai közül többen úgy nyilatkoztak, 
hogy a hivatalban lévő minisz-
terelnököt támogatják, ellenzik a 
kormány megbuktatását, emiatt 
nem kívánnak a bizalmatlansági 
indítvány mellett voksolni. Ennek 
eredményeképpen a PSD–ALDE-
nak szüksége van más pártok tá-
mogatására a kormánybuktatás-
hoz. Miközben a román ellenzé-
ki pártok előrebocsátották, szer-
dán sem vesznek részt az indít-
vány szavazásán, az RMDSZ kö-
zölte, csak közvetlenül a vokso-
lás előtt dönt arról, megszavaz-
za-e a koalíciós pártok kezdemé-
nyezését. Kelemen Hunor elnök a 
szövetségi állandó tanács szom-
bati ülését követően elmondta, az 
alakulat nem kíván beavatkozni a 
koalíción belül kialakult konflik-
tusba, mindazonáltal ha a parla-
menti pártok megkeresik a szö-
vetséget, mától valamennyi féllel 
tárgyalnak. Hozzátette, amíg van 
kormánya az országnak, korai 
lenne az RMDSZ esetleges kor-
mányra lépéséről, minisztériu-
mokról tárgyalni. 

ROSTÁS SZABOLCS

Ludovic Orban volt közlekedési 
minisztert (portrénkon) válasz-
totta elnökévé szombati kong-
resszusán a román jobbközép el-
lenzék fő erejének számító Nem-
zeti Liberális Párt (PNL). A Buka-
restben tartott kongresszus kül-
döttei közül Orbanra több mint 
3300-an szavaztak, míg az ellen-
jelölt Cristian Bușoi ideiglenes 
főtitkár kevesebb mint 900 vok-
sot kapott. A brassói származá-
sú, 54 éves Orban (aki apja ré-
vén magyar származású) szen-
vedélyes beszédében azt ígérte, 

hogy Románia legerősebb pártjá-
vá teszi a PNL-t, véget vet a kor-
mányzó baloldallal összekacsin-
tó álellenzékiségnek, és minden 
fronton közelharcot nyit azok el-
len, akik ma „csúfot űznek” Ro-
mániából. Arra buzdította a párt 
aktivistáit, hogy követeljék a vá-
lasztások előrehozását, és a vá-
lasztók bizalmának megnye-
résével segítsék kormányra a 
PNL-t, nem pedig az egykori USL-
hez hasonló paktumok révén. 
Orban 2014-ben is megpályáz-
ta a PNL társelnöki tisztségét, 

de alulmaradt a küzdelemben 
Alina Gorghiu korábbi szóvivővel 
szemben, aki a párt éléről állam-
fővé választott Klaus Johannis tá-
mogatását élvezte. Orban a PNL 
első alelnöke és bukaresti főpol-
gármester-jelöltje volt tavaly áp-
rilisig, amikor lemondott párt-
tisztségeiről, mivel korrupció-
gyanúval bűnvádi eljárás indult 
ellene. A PNL elnökségét azt kö-
vetően pályázta meg, hogy a bíró-
ság első fokon felmentette. 

KRÓNIKA

Ludovic Orbant emelték pajzsra a PNL kongresszusán

Beolvastak. Dragnea és Tăriceanu munkaszüneti napon terjesztették elő a bizalmatlansági indítványt
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