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Saját felmérése alapján sem jutna
a második fordulóba Barna
Még a saját pártja, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) megrendelé-
sére készült felmérés szerint sem jutna 
be az elnökválasztás második forduló-
jába Dan Barna pártelnök. A múlt héten 
készült kutatás szerint az első helyen 
toronymagas előnnyel Klaus Johannis 
újrázásra készülő jelenlegi államfő áll, 
akire a megkérdezettek 38,9 százaléka 
szavazna a vasárnapi első fordulóban. 
Őt Viorica Dăncilă volt miniszterelnök, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kö-
veti 22,6 százalékkal, míg Barna csupán 
a harmadik 19,1 százalékkal. A negyedik 
helyen a Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége (ALDE) és a Pro Románia 
közös jelöltje, Mircea Diaconu áll 8,2 
százalékkal, míg a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) jelöltje, Theodor Paleologu 5,5, 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pedig 3,6 
százalékon áll. A felmérésben rákérdez-
tek a pártpreferenciákra is. Eszerint a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) a szavaza-
tok 38,2 százalékát megkapva végezne 
az első helyen, míg a PSD 24 százalékkal 
a második. Az USR–PLUS 20 százalé-
kon áll, a Pro Románia támogatottsága 
4,8 százalékra csökkent, és az RMDSZ 
támogatottsága sem lenne elegendő a 
parlamenti küszöb átlépéséhez: 4,8 szá-
zaléknyian voksolnának rá, míg a PMP 
támogatottsága 4,3 százalékos.

Tudose: Ponta mondjon le!
Lemondásra szólította fel Mihai Tudose, 
a Pro Románia európai parlamenti kép-
viselője a párt elnökét, Victor Pontát a 
Ludovic Orban vezette liberális kormány 
támogatása kapcsán kirobbant vita so-
rán. Mint megírtuk, Ponta közölte: mivel 
pártja balközép elveket vall, nem támo-
gatja Orban kormányát, így a parlamenti 
bizalmi szavazáson sem kívánt részt 
venni. A párt hét képviselője és szenátora 
azonban a kormány támogatása mellett 
döntött, és Tudose is ezt az álláspontot 
képviseli. Ponta ezért a kizárásukat 
helyezte kilátásba. Tudose diktatórikus 
magatartással vádolta meg Pontát, és azt 
javasolta, hogy a kizárással való fenyege-
tőzés helyett inkább ő mondjon le.

Mureşan lehet a román biztosjelölt
Siegfried Mureşan nemzeti liberális párti 
(PNL) európai parlamenti képviselőt ja-
vasolja az új román kormány a Romániá-
nak járó uniós biztosi tisztségre – értesült 
tegnap a Reuters hírügynökség. Mint 
ismeretes, az előző, szociáldemokrata 
kormány három jelöltet is megnevezett, 
de Rovana Plumbot pénzügyi problé-
mák miatt alkalmatlannak találta az 
EP jogi bizottsága, Dan Nica és Victor 
Negrescu személyét pedig Ursula von 
der Leyen megválasztott EB-elnök már 
el sem fogadta, arra hivatkozva, hogy a 
jelölt személyére az államfőnek is rá kell 
bólintania.

Orbán Viktor tiszteletet vár

Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
levélben gratulált Ludovic Orbannak, a 
jobbközép Nemzeti Liberális Párt elnöké-
nek Románia miniszterelnökévé történt 
megválasztásához – közölte Havasi 
Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke teg-
nap. „Biztosíthatom, hogy Magyarország 
Románia új kormányával is kölcsönös 
tiszteleten alapuló, a két nemzet érdekeit 
szolgáló együttműködésre készül” – írta 
Orbán Viktor. Kifejtette: bízik abban, 
hogy konstruktív szellemben dolgozhat-
nak tovább a magyar–román kapcsolatok 
elmélyítése és egy sikeres, az erős nem-
zetekre épülő Európai Unió érdekében.

ÁTVETTÉK HIVATALUKAT AZ ÚJ MINISZTEREK – A FONTOSABB HELYSZÍNEKEN AZ ELNÖK IS OTT VOLT

Kiosztotta a feladatokat Johannis
Átvették tegnap hivatalukat az új Or-
ban-kormány miniszterei. Klaus Jo-
hannis államfő is részt vett az általa 
legfontosabbnak értékelt minisztéri-
umok átadás-átvételi ceremóniáján, 
ahol úgy viselkedett, mintha ő lenne 
a miniszterelnök.
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M ozgalmasan zajlott a tegnapi nap 
a bukaresti minisztériumokban: 
a Ludovic Orban, a Nemzeti Libe-

rális Párt (PNL) elnöke vezette, előző nap 
beiktatott kisebbségi kormány miniszterei 
átvették hivatalukat szociáldemokrata 
párti elődeiktől. Négy fontosabb tárca át-
adás-átvételi ceremóniáján az öt éve a PNL 
éléről államfővé választott Klaus Johannis 
és Ludovic Orban is jelen volt, és a cere-
móniákon Johannis olyan hangnemben 
szólalt fel, mintha ő lenne a kormány feje.

Így például a külügyminisztériumban 
is, ahol Bogdan Aurescu új tárcavezető – 
korábbi államfői tanácsos – arról beszélt: 
legfontosabb teendő most az államfővá-
lasztás megfelelő szintű külföldi lebonyo-
lítása. Hozzátette: jól teljesítő külpolitikát 
akar, és azt szeretné, ha a román diplomá-
cia visszatérne az elitbe, Románia pedig 
nemzetközi tiszteletnek örvendene.

Ludovic Orban arról beszélt: a szakmai-
ság és a hatékonyság alapján kell újra-
szervezni a külügyet, Johannis pedig az 
elmúlt évek PSD-s külpolitikáját ostorozta, 
mondván: a „dilettáns” szociáldemokrata 
vezetők a külpolitikán keresztül kívántak 
kitűnni, de ez hiba volt, mert csak azt érték 
el, hogy az ország hiteltelenné vált a külföl-
di partnerek szemében. Szerinte „meg kell 
javítani”, amit a PSD-sek „elrontottak”, és 
fontosnak nevezte, hogy a kormány lojáli-
san együttműködjön az államfővel. Az el-
nök emlékeztetett: számára az Egyesült Ál-

lamokkal fennálló stratégiai partnerség,a 
NATO-tagság, majd az EU-tagság jelenti a 
fontossági sorrendet, valamint a meglevő 
stratégiai partnerségek megerősítése.

Hadüzenet a bűnözőknek
Johannis következő útja a belügyminisz-
tériumba vezetett, ahol Marcel Ion Vela 
új tárcavezető hivatalának átvételéhez 
asszisztált. Vela új kezdetről beszélt, és 
leszögezte: teljesen politikamentessé és 
maximálisan szakmaszerűvé kívánja tenni 
a tárcát és az alárendelt intézményeket, és 
hadat üzent a bűnözői klánoknak. Johan-
nis itt is a PSD-t ostorozta, amely szerinte 
irányítása alá akart vonni mindent, és 
arról beszélt: a rendőrség, a csendőrség 
és a katasztrófavédelem folyamatos táma-
dások alatt állt, mivel eltűrte, illetve kö-
telezték, hogy eltűrje, hogy nem oda való 
embereket küldjenek a soraiba. Az elnök 
és a kormányfő ezt követően a védelmi 
minisztériumba ment, ahol Nicolae Ciucă 
új miniszter kifejtette: a cél az, hogy a GDP 
2 százalékát biztosítsák védelmi költsé-
gekre. Orban kijelentette: a kormány sza-
vatolja, hogy a védelmi tárca megkapja a 
GDP 2 százalékát. Johannis arról beszélt: a 
nemzetbiztonságot minden áron szavatol-
ni kell. A negyedik helyszín, ahol Johannis 
és Orban fontosnak tartotta megjelenni, 
az igazságügy-minisztérium volt, ahol 
Cătălin Predoiu, az új tárcavezető elődjét, 
Ana Birchallt dicsérve kijelentette: min-
den polgárnak igazságot szolgáltatnak, és 
mindenkinek ezzel kell törődnie. Ludovic 
Orban állítása szerint véget ért az igaz-
ságszolgáltatás elleni politikai támadás, a 
kormány minden erejével azon lesz majd, 
hogy szavatolja az igazságügy független-
ségét. Johannis szerint véget ért a szomorú 
emlékű, kudarcos PSD-kormányok kora, 
most pedig olyan kormányzás kezdődik, 
amely csakis Románia érdekeit szolgál-
ja. Hatékony korrupcióellenes küzdelmet 
kért, valamint azt, hogy az új kormány a 

nemzetközi szervezetekkel egyeztetve tö-
rölje el a PSD által elfogadott, negatív ha-
tással bíró igazságügyi módosításokat.

A cél: költségvetés december 15-re
Florin Cîțu pénzügyminiszternek már nem 
jutott államfői „hátszél”, de első munka-
napja előtt elmondta: legfőbb prioritása 
a 2020-as költségvetés kidolgozása és az 
adóhatóság (ANAF) átszervezése. Elmond-
ta, szeretné már december 15-éig a parla-
ment elé terjeszteni a költségvetést, de sok 
múlik azon, mit talál a minisztériumban.

Violeta Alexandru munkaügyi tárcave-
zető kifejtette: tárgyalni kíván a szociális 
partnerekkel a minimálbér kiegyensúlyo-
zott kiszámítási módszerének megtalálá-
sáról, egyben biztosított mindenkit, hogy 
nem fognak csökkenni a közalkalmazotti 
bérek és a nyugdíjak. Monica Anisie okta-
tási miniszter közölte: mandátumát a fi a-
taloknak ajánlja. Az új kormány egyébként 
a hétfő esti eskütételt követően már tartott 
egy rövid, nem hivatalos ülést, amelyen 
Klaus Johannis is jelen volt. A hétfő esti 
beiktatási ünnepség végén Johannis arról 
beszélt: a PNL-kormány beiktatásával Ro-
mánia esélyt kapott az „újjáépítésre”. Lu-
dovic Orban arról biztosította az  államfőt, 
hogy Románia kormánya ezentúl partnere 
lesz az ország fejlődését célzó projektjei 
megvalósításában.

Eközben Marcel Ciolacu, a képviselőház 
szociáldemokrata párti elnöke máris jelez-
te: ellenzéki pártként nem bánnak majd 
kesztyűs kézzel a kormánnyal. Közölte: 
megvárják, hogy lejárjanak a „mézeshe-
tek”, majd minden bizonnyal bizalmatlan-
sági indítványt nyújtanak be az Orban-ka-
binet ellen. A leköszönt kormány feje, 
Viorica Dăncilă egyébként mandátuma 
utolsó napján még új vezetőt nevezett ki 
csalásellenes főosztály, illetve új elnökhe-
lyettest a pénzmosás elleni hatóság élére, 
valamint egy új főtitkárhelyettest a pénz-
ügyminisztériumban.
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Román elnökjelöltet támogat a Momentum vezetője

Johannis és kormánya. Az államfő is részt vett az első, nem hivatalos kormányülésen

 » B. L.

Nem az RMDSZ-es Kelemen Hunort, ha-
nem Dan Barna liberális elnökjelöltet 

támogatja a Momentum Mozgalom elnöke a 
november 10-én esedékes elnökválasztáson. 
Fekete-Győr András erről az Azonnalinak 
beszélt. Fekete-Győr a „romániai Momen-
tum”, az USR–PLUS jelöltje, Dan Barna 
mellett áll ki, aki mellett a hétvégén Kolozs-
váron kampányolt is. Szerinte egyre több 
magyar szavaz az USR–PLUS-ra, miután 

azok zéró toleranciát hirdettek a korrupció 
ellen, hisznek az európai együttműködés-
ben és a haladó szellemű világban. Úgy 
véli, Dan Barnának Kelemen Hunorral el-
lentétben esélye lehet arra, hogy Románia 
következő köztársasági elnöke legyen, a 
magyarok pedig azzal járnak a legjobban, 
ha olyan elnökjelöltre szavaznak, „akinek 
esélye is van nyerni”, ráadásul az USR–
PLUS-nak is „komoly kisebbségvédelmi 
programja van”. Mint ismeretes, Barna a 
közelmúltban a magyar választóknak üzen-

ve az etnikai szavazás meghaladását szor-
galmazta. Ugyanakkor sem ő, sem pártja 
nem ajánlott a magyaroknak olyan intézke-
déseket, amelyek segíthetnének a magyar 
közösség nyelvi és oktatási jogainak meg-
őrzésében, illetve bővítésében, mint ahogy 
az autonómia különböző formái sem szere-
pelnek a programjukban. Sőt szövetségese, 
Dacian Cioloş, a PLUS elnöke az önrendel-
kezéssel szemben foglalt állást, szembeál-
lítva azt a gazdasági fejlesztéssel, mintha 
a kettő egyszerre nem működne. Budapesti 

kormánypárti politikusok tegnap kemé-
nyen bírálták Fekete-Győrt. Dömötör Csaba, 
a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti 
államtitkára Facebook-bejegyzésében azt 
kérdezte a Momentum elnökétől, hogy tud-
ja-e, hogyan mondják románul a szégyen 
szót. Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Mi-
niszterelnökség parlamenti és stratégiai ál-
lamtitkára pedig olyan fényképet tett közzé, 
amin egy táblát tart a kezében, a következő 
felirattal: Nekünk meg az az alap, hogyha 
van magyar jelölt, akkor azt támogatjuk.




