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Kiosztotta  a feladatokat Johannis
Átvették hivatalukat az új miniszterek, fontosabb helyszíneken az elnök is ott volt

BALOGH LEVENTE

Mozgalmasan zajlott a tegna-
pi nap a bukaresti minisz-
tériumokban: a Ludovic Or-

ban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke vezette, előző nap beiktatott 
kisebbségi kormány miniszterei át-
vették hivatalukat szociáldemokrata 
párti elődeiktől. Négy fontosabb tár-
ca átadás-átvételi ceremóniáján az öt 
éve a PNL éléről államfővé választott 
Klaus Johannis és Ludovic Orban is 
jelen volt, és a ceremóniákon Johan-
nis olyan hangnemben szólalt fel, 
mintha ő lenne a kormány feje.

Így például a külügyminiszté-
riumban is, ahol Bogdan Aurescu 
új tárcavezető – korábbi államfői 
tanácsos – arról beszélt: legfon-
tosabb teendő most az államfővá-
lasztás megfelelő szintű külföldi le-
bonyolítása. Hozzátette: jól teljesítő 
külpolitikát akar, és azt szeretné, 
ha a román diplomácia visszatérne 
az elitbe, Románia pedig nemzet-
közi tiszteletnek örvendene.

Ludovic Orban arról beszélt: a 
szakmaiság és a hatékonyság alap-
ján kell újraszervezni a külügyet, 
Johannis pedig az elmúlt évek 
PSD-s külpolitikáját ostorozta, 
mondván: a „dilettáns” szociálde-
mokrata vezetők a külpolitikán ke-
resztül kívántak kitűnni, de ez hiba 

volt, mert csak azt érték el, hogy 
az ország hiteltelenné vált 
a külföldi partnerek sze-
mében. Szerinte „meg kell 
javítani”, amit a PSD-sek 
„elrontottak”, és fontosnak 
nevezte, hogy a kormány 
lojálisan együttműködjön 
az államfővel. Az elnök em-

lékeztetett: számára az Egye-
sült Államokkal fennálló stratégiai 
partnerség, a NATO-tagság, majd 
az EU-tagság jelenti a fontossági 
sorrendet, valamint a meglevő stra-
tégiai partnerségek megerősítése.

Hadüzenet a bűnözőknek

Johannis következő útja a belügy-
minisztériumba vezetett, ahol Mar-
cel Ion Vela új tárcavezető hivata-
lának átvételéhez asszisztált. Vela 
új kezdetről beszélt, és leszögezte: 
teljesen politikamentessé és maxi-
málisan szakmaivá kívánja tenni 
a tárcát és az alárendelt intézmé-
nyeket, és hadat üzent a bűnözői 
klánoknak. Johannis itt is a PSD-t 
ostorozta, amely szerinte irányítá-
sa alá akart vonni mindent, és arról 
beszélt: a rendőrség, a csendőrség 
és a katasztrófavédelem folyamatos 
támadások alatt állt, mivel eltűr-

te, illetve kötelezték, hogy eltűrje, 
hogy nem oda való embereket küld-
jenek a soraiba.

Az elnök és a kormányfő ezt köve-
tően a védelmi minisztériumba ment, 
ahol Nicolae Ciucă új miniszter kifej-
tette: a cél az, hogy a GDP 2 százalé-
kát biztosítsák védelmi költségekre. 
Orban kijelentette: a kormány szava-

tolja, hogy a védelmi tárca megkapja 
a GDP 2 százalékát. Johannis arról 
beszélt: a nemzetbiztonságot minden 
áron szavatolni kell. A negyedik hely-
szín, ahol Johannis és Orban fontos-
nak tartotta megjelenni, az igazság-
ügyi minisztérium volt, ahol Cătălin 
Predoiu, az új tárcavezető elődjét, 
Ana Birchallt dicsérve kijelentette: 
minden polgárnak igazságot szolgál-
tatnak, és mindenkinek ezzel kell tö-
rődnie. Ludovic Orban állítása szerint 
véget ért az igazságszolgáltatás elleni 
politikai támadás, a kormány minden 
erejével azon lesz majd, hogy szava-
tolja az igazságügy függetlenségét.

Florin Cîțu pénzügyminiszternek 
már nem jutott államfői „hátszél”, 
de első munkanapja előtt elmondta: 
legfőbb prioritása a 2020-as költség-
vetés kidolgozása és az adóhatóság 
(ANAF) átszervezése. Elmondta, 
szeretné már december 15-éig a par-
lament elé terjeszteni a költségve-
tést, de sok múlik azon, mit talál a 
minisztériumban. Ștefan Ion fejlesz-
tési miniszter közölte: az első lépés 
a problémák felmérése lesz. Violeta 
Alexandru munkaügyi tárcavezető 
kifejtette: tárgyalni kíván a szociális 
partnerekkel a minimálbér kiegyen-
súlyozott kiszámítási módszerének 
megtalálásáról, egyben biztosított 
mindenkit, hogy nem fognak csök-
kenni a közalkalmazotti bérek és a 
nyugdíjak. Monica Anisie oktatási 
miniszter közölte: mandátumát a 
fi ataloknak ajánlja. Az új kormány 
egyébként a hétfő esti eskütételt kö-
vetően már tartott egy rövid, nem hi-
vatalos ülést, amelyen Klaus Johann-
is is jelen volt. 

Az Orban-kormány Klaus Johannis 
államfő társaságában

▸   F O R R Á S :  P R E S I D E N C Y . R O

H I R D E T É S

• Átvették tegnap hivatalukat az új Orban-kormány 
miniszterei. Klaus Johannis államfő is részt vett az 
általa legfontosabbnak értékelt minisztériumok 
átadás-átvételi ceremóniáján, ahol úgy viselkedett, 
mintha ő lenne a miniszterelnök.

A kisebbségi kormány 
miniszterei átvették hi-
vatalukat szociáldemok-
rata párti elődeiktől.




