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KISEBBSÉGI KORMÁNYZÁSRA KÉNYSZERÜL A VIORICA DĂNCILĂ VEZETTE PSD AZ ALDE TÁVOZÁSA UTÁN

Túlélésre játszanak a szocdemek

Körmükre égett. Megszakad Viorica Dăncilă és Călin Popescu-Tăriceanu politikai frigye

Kisebbségi kormányzásra kénysze-
rül a román Szociáldemokrata Párt 
(PSD), miután liberális partnere 
bejelentette a hatalomból való távo-
zását. Miközben egyelőre bizonyta-
lan az ellenzék által meglebegtetett 
bizalmatlansági indítvány benyúj-
tásának sorsa, Viorica Dăncilă 
miniszterelnöknek mindenképpen 
bizalmi szavazást kell kérnie a par-
lamentben.
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A Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) minisztereinek 
lemondásával tegnap kezdetét 

vette a bukaresti szociálliberális koalíció 
kisebbik pártjának egy nappal korábban 
beharangozott kivonulása a Viorica Dăn-
cilă vezette kormányból. Anton Anton 
energiaügyi miniszter már hétfőn este, 
míg a kormányfőhelyettesi tisztséget is 
betöltő Graţiela Gavrilescu környezetvé-
delmi, valamint Viorel Ilie parlamenti 
kapcsolattartásért felelős miniszter a ka-
binet tegnapi ülését követően benyújtot-
ta lemondását. Van azonban maradó is: 
a szintén az ALDE által jelölt, egy hónap-
ja kinevezett Ramona Mănescu külügy-
miniszter még hétfőn úgy nyilatkozott, 
hogy nem hajlandó felállni bársonyszé-
kéből, és a kisebbik koalíciós párt kilé-
pése ellenére a helyén marad. Emiatt 
várhatóan kizárják az alakulatból.

Tăriceanu még
az államfőválasztáson sem indul
Az ALDE döntését hétfőn este jelentette 
be Călin Popescu-Tăriceanu pártelnök. 
A szenátus elnöki tisztségét is betöltő 
politikus emlékeztetett, hogy alakulata – 
az együttműködés folytatásának feltéte-
leként – két hete szólította fel a kormány 
összetételének és programjának megújí-
tására Viorica Dăncilát, a miniszterelnök 
azonban elutasította az ultimátumot. Az 
ALDE vezetője kifejtette: pozitív választ 
várt a miniszterelnöktől alakulata azon 
kérésére, hogy újítsák meg a kormány-
programot, de nem kapott, így a párt-
vezetőség többsége a kormányból való 
kilépés mellett foglalt állást. Tăriceanu 
kifejtette: pártja ellenzékbe vonul, és 
kész megszavazni a Dăncilă-kormány 
ellen beterjesztendő bizalmatlansági 

indítványt, ő pedig a parlament ezen a 
héten kezdődő őszi ülésszakán lemond 
a szenátus elnöki tisztségéről, amelyet 
több mint öt éve tölt be.

A kormánykoalícióban azután kelet-
kezett feszültség, hogy a PSD nem volt 

hajlandó elfogadni – a közvélemény-ku-
tatások szerint a szociáldemokrata 
pártelnöknél népszerűbb – Tăriceanut 
a koalíció közös államfőjelöltjeként, 
és úgy döntött: saját elnökjelöltet indít 
Dăncilă személyében. A feszültséghez 
az is hozzájárult, hogy a két koalíciós 
párt támogatottsága jelentősen vissza-
esett az utóbbi két és fél évben. A má-
jusi EP-választáson a PSD a voksok alig 
23 százalékát kapta, az ALDE-nek pedig 
nem sikerült átlépnie az ötszázalékos 
bejutási küszöböt. Tăriceanu hétfői nyi-
latkozatában cáfolta, hogy az ALDE az 
elnökjelöltsége támogatásának elutasí-
tása miatt rúgta volna fel a koalíciót. Ezt 
bizonyítandó bejelentette: visszalép az 
elnökjelöltségtől.

Kiderült az is, hogy az ALDE a Victor 
Ponta volt kormányfő vezette Pro Româ-

nia párttal köt választási szövetséget, és 
a függetlenként induló Mircea Diaconu 
színművészt, volt európai parlamenti 
képviselőt támogatja a novemberi ál-
lamfőválasztáson.

Dăncilă: nem menekülünk
a felelősség elől
Koalíciós partnere döntése nyomán a 
parlamenti helyek csaknem 45 százalé-
kával rendelkező PSD kisebbségi kor-
mányzással próbálkozik. Az alakulat 
végrehajtó bizottságának hétfő esti ülé-
se után Viorica Dăncilă pártelnök-kor-
mányfő közölte: a PSD folytatja a kor-
mányzást. A miniszterelnök rámutatott, 
a PSD számára „nagyon fontos, hogy mi 
történik Romániával”, és a politikai dön-
téseken, érdekeken túl az általa vezetett 
pártra hárul a felelősség, hogy biztosítsa 
az ország stabilitását. Dăncilă hozzátet-
te: a PSD számára érthetetlen az ALDE 
döntése. A tegnapi kormányülésen a mi-
niszterelnök keményebben odaszúrt az 
ALDE-nak, közölve: a felelős kormány-
zás cselekvést és a többség javát szolgáló 
döntésekért vállalt felelősséget feltéte-
lez, nem pedig „a felelősség elöli mene-
külést és a szavazatszerzés reményében 
folytatott politikai játszmákat”.

Az ALDE bejelentését követően Ludo-
vic Orban, az ellenzéki Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) vezetője előrehozott válasz-
tásokat sürgetett és jelezte, kész bizal-
matlansági indítványt beterjeszteni, ha 
esélyt lát a szükséges támogatói aláírás 
összegyűjtésére, a kormány megbuktatá-
sához szükséges többség kialakítására. 
Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát 
(USR) vezetője szerint alakulata kész 
megszavazni a bizalmatlansági indít-
ványt, kormányra azonban csak válasz-
tások után hajlandó lépni, legyenek azok 
akár előre hozottak is. Mivel az ALDE ki-
lépésével megváltozott a kormány szer-
kezete, a miniszterelnöknek bizalmi sza-
vazást kell kérnie a parlamenttől, ahol a 
kabinet megbuktatásához minden más – 
jobb és baloldali – politikai erőnek össze 
kell fognia a PSD ellen.

Nem támogatja a PSD-kormányt
az RMDSZ
Kelemen Hunor tegnap előrebocsátot-
ta: az RMDSZ nem lép be egy kisebbsé-
gi kormányba és nem is támogatja azt. 
A szövetség elnöke az RFI-nek nyilat-
kozva emlékeztetett: az RMDSZ már az 
európai parlamenti választások előtt je-
lezte, hogy nem támogatja a kormányko-
alíciót, márpedig szerinte „azóta semmi 
sem változott”. Felidézte ugyanakkor, 
hogy az RMDSZ képviselői megszavazták 
júniusban az ellenzék által benyújtott bi-
zalmatlansági indítványt és semmilyen 
okot nem látnak arra, hogy a koalíció fel-
bomlása után egy kisebbségi kormányt 
támogassanak, erről nem is tárgyaltak a 
PSD-vel. Kelemen Hunor megismételte: 
az RMDSZ támogatna egy bizalmatlan-
sági indítványt, de hangsúlyozta, a kez-
deményezőnek, a PNL-nek feltétlenül fel 
kell mutatnia egy parlamenti többséget 
és egy kormányprogramot, mert most 
már nem lehet azzal érvelni, hogy „úgy-
sem megy át az indítvány”. Kelemen Hu-
nor kifejtette: az alkotmány 89. cikkelye 
megtiltja, hogy az államelnök-választás 
előtt hat hónappal előre hozott válasz-
tásokat lehessen tartani, így ilyenre idén 
már nem kerülhet sor.
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Elutasították a közkegyelmet
célzó törvénytervezetet
Egyöntetű szavazattal elutasította tegnap 
a bukaresti képviselőház jogi bizottsága 
a közkegyelemre vonatkozó törvényter-
vezetet. A testület jelentését ma vitatja 
meg az alsóház plénuma. A tervezetet, 
amely kegyelembe részesítette volna az 
öt évnél rövidebb időre elítélt személye-
ket, 2017-ben kezdeményezte a Grindea-
nu-kabinet, és a felsőház még abban az 
esztendőben elfogadta. A Szociáldemok-
rata Párt (PSD) a múlt héten jelentette be, 
hogy úgy döntött, a parlament rendkívüli 
ülésszaka alatt elutasítja az amnesztiára 
és közkegyelemre vonatkozó jogszabály-
tervezetet.

Nem lesz magyar koalíció Felvidéken
A felvidéki magyar közösség számára 
rossz hír, hogy a Most–Híd szlovák–ma-
gyar párt elutasította a választási koalíció 
létrehozását a Magyar Közösség Párt-
jával (MKP), de az MKP így is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a jövő 
évi parlamenti választásokon megugorja 
a bejutáshoz szükséges 5 százalékos 
küszöböt – jelentette ki tegnapi pozsonyi 
sajtótájékoztatóján Menyhárt József. A 
felvidéki magyar párt elnöke arra reagált, 
hogy a Most–Híd hétfőn este elutasította 
azt a lehetőséget, hogy a jövő februárra 
kitűzött szlovákiai parlamenti válasz-
táson koalícióban induljon az MKP-val. 
„Koalíció nem lesz” – állapította meg 
Menyhárt. Hozzátette: bár személy sze-
rint nagyon sajnálja, hogy a „konstruktív 
tárgyalások” után így alakult a helyzet, 
most a legfőbb feladatuk az, hogy meg-
oldást találjanak arra, hogy a felvidéki 
magyarság jövő februárban képviseletet 
szerezzen a pozsonyi parlamentben.

Johannis: csatlakozni kell Schengenhez
Romániának csatlakoznia kell a schen-
geni övezethez és az eurózónához – 
hangsúlyozta Klaus Johannis tegnap a 
diplomáciai testületek vezetőinek éves 
találkozóján. Az államfő arra biztatta 
a nagyköveteket, használják ki azt a 
bizalmi tőkét, ami a nemrég teljesített 
soros uniós elnökségben gyökerezik. 
Beszédében Johannis rámutatott, 
elnöki mandátuma átvétele óta Románia 
külpolitikájának célja fenntartható és 
hatékony megoldásokat találni az ország 
előtt álló kihívásokra, erősíteni Romániá-
nak az Európai Unión és a NATO-n belül 
betöltött szerepét, illetve mélyíteni a stra-
tégiai partnerségeket. Az elnök „elsőran-
gú fontosságúnak” nevezte a Moldovai 
Köztársasághoz fűződő viszonyt.

Róma újabb német hajótól tagadta meg
a kikötési engedélyt
Ismét megtagadta az olasz belügy-
minisztérium, hogy egy migránsokat 
szállító hajó kikössön Olaszországban. 
Az Eleonore fedélzetén 100 ember van. 
„A hajó nem hajózhat be olasz területi 
vizekre” – közölte tegnap a belügyi tárca. 
Az Eleonore hétfőn vette fedélzetére a 
100 migránst, akiknek hajója süllyedő-
ben volt a Földközi-tengeren. Claus-Peter 
Reisch, a hajó tulajdonosa és kapitánya 
Twitter-üzenetében azt írta: nagyon bol-
dog, hogy az utolsó pillanatban sikerült 
megmenteni a bajba jutottakat. Reisch 
szerint továbbra sem kaptak pozitív vá-
laszt az uniós tagállamoktól, hogy a hajó 
kiköthet-e valamelyik kikötőben. Matteo 
Salvini jobboldali belügyminiszter követ-
kezetesen elutasítja, hogy migránsokat 
szállító civil hajók kikössenek Itáliában, 
és azzal vádolja a civileket, hogy az 
embercsempészek kezére játszanak, és 
bátorítják az illegális bevándorlást.

Johannis ma foglal állást

Ma nyilatkozik az államfő az országot 
érintő politikai válsággal kapcsolatban. 
Ezt maga Klaus Johannis közölte teg-
nap a Cotroceni-palotában, a diplomá-
ciai vezetők éves találkozóján mondott 
beszédében. „Sokan meg fogják 
kérdezni önöktől, mi történik Románi-
ában, miként fog megoldódni a válság, 
hogyan zajlanak majd a választások. 
A következőképpen kell válaszolniuk 
erre: Romániában erős a demokrácia, 
megerősítette a május 26-i referen-
dum, amelyen a román állampolgárok 
egyértelműen a demokrácia, az euró-
pai és a transzatlanti elköteleződés, a 
jogállamiság, a korrekt igazságszolgál-
tatás és a korrupció elleni küzdelem 
megerősítése mellett foglaltak állást. 
Feleljék azt, hogy Románia demokra-
tikus ország, hiteles és stabil partner 
marad, bármilyen körülmények között” 
– adta ki az „útravalót” a román 
diplomatáknak az államfő. Johannis 
hozzátette, vannak megoldások a 
jelenlegi helyzetre, ő pedig gondos-
kodni fog arról, hogy olyan megoldást 
válasszanak, amely tiszteletben tartja 
az alkotmány előírásait.




