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Elindult a kormánybuktatás
Benyújtotta a PSD a kétfordulós polgármester-választás miatti bizalmatlansági indítványt

• Beváltotta fenye-
getését a PSD és az 
RMDSZ, és csütörtö-
kön bizalmatlansági 
indítvánnyal büntet-
ték, hogy a kormány a 
parlamenti vita megke-
rülésével, felelősség-
vállalással akarja elfo-
gadtatni a visszatérést 
a kétfordulós polgár-
mester-választáshoz.

B A L O G H  L E V E N T E

A z Orban/PNL-kormány – a 
romániai demokrácia priva-
tizációja című, 208 képvise-

lő és szenátor által aláírt indítvány-
ban azzal indokolják a kormány 
bukásának szükségességét, hogy 
a választási törvény nem sokkal a 
választások előtti módosítása ellen-
tétes az európai normákkal, ráadá-
sul a módosításokat egyoldalúan, a 
nyilvánosság megkérdezése és elő-
zetes vita nélkül fogadták el. Az in-
dítvány megszövegezői szerint a ro-
mán demokrácia „sírásójává” vált, 
a választási törvény módosításával 
pedig átlépett egy olyan „vörös vo-
nalat”, amely nem maradhat bünte-
tetlenül. A két házbizottság tegnapi 
ülésén eldöntötte, hogy az indítvány 
szövegét hétfőn délután két órakor 

ismertetik a parlamentben. A bizal-
mi szavazás időpontjáról egy későb-
bi ülésen döntenek. A házszabály 
szerint a bizalmatlansági indítványt 
benyújtása után legtöbb öt nappal 
kell felolvasni a két ház együttes 
ülésén, majd három nappal később 
kell megtartani a vitát.

Hiányzik néhány szavazat

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő el-
nöke közölte, derűlátó az indítvány 
sikerét illetően, amihez még mindig 
hiányzik 5–6 szavazat. A politikus 
szerdán este az Antena 3 hírtelevízi-

ónak elmondta, a tavaszi parlamenti 
ülésszak hétfői kezdete után arra szá-
mít, hogy egyes honatyák átülnek a 
PSD frakciójába, legalábbis az előze-
tes egyeztetések alapján ez várható, 
ami növeli az indítvány megszava-
zásának esélyét. Elmondása szerint 
228 honatya támogatja biztosan a 
kormány megbuktatását, amihez a 
kétkamarás parlament 233 tagjának 
szavazata szükséges. Ciolacu leszö-
gezte: példátlan, hogy egy kormány 
ilyen rövid idővel a választások előtt 
akarja módosítani a választási tör-
vényt. A politikus szerint a kormány 
saját érdekében módosítaná a jog-

szabályt, amit hatalommal való visz-
szaélésnek minősített. Ugyanakkor 
csütörtöki számítások szerint már 
csupán egyetlen szavazat hiányzott a 
kormánybuktatáshoz – ez akár a nem 
magyar kisebbségek frakciójából, 
akár a függetlenek soraiból is érkez-
het. Sőt, Alfred Simonis, a PSD képvi-
selőházi frakcióvezetője azt állította, 
már több mint 233 támogatót találtak.

Ludovic Orban miniszterelnök 
egyébként nem adja fel: közölte, 
hogy amennyiben kormánya nem 
bukik meg, de az alkotmánybíróság 
utólag úgy dönt, hogy az ügyben 
alkotmányellenes volt a felelős-

ségvállalás, akkor sürgősségi kor-
mányrendeletben kívánja módosí-
tani a választási törvényt. Orban 
csütörtökön arról beszélt, hogy füg-
getlenül az indítvány sorsától a kor-
mányoldal folytatja tevékenységét, 
és tovább halad célja, a választási 
győzelem felé, hogy erős parlamenti 
támogatást szerezzen.

Az indítványt szintén támogató 
RMDSZ részéről Cseke Attila sze-
nátusi frakcióvezető csütörtökön az 
FRI rádiónak elmondta, a szövet-
ség szerint elvi kérdés az indítvány 
megszavazása, miután a kormány 
ilyen rövid idővel az önkormányzati 
választás előtt akarja módosítani a 
választási törvényt. Szerinte egyéb-
ként előre hozott választásra volna 
szükség, mert ez stabilizálná 
a romániai politikai helyze-
tet. A módosítás célja, hogy a 
jobbközép pártok leválthas-
sák a PSD-s polgármestere-
ket, ugyanakkor az RMDSZ 
is vesztese lenne, mivel a második 
fordulóban kialakuló etnikai sza-
vazás miatt polgármesterei jelen-
tős hányadát elveszítené a vegyes 
lakosságú településeken. Az indít-
vány kapcsán a PSD és az RMDSZ 
mellett a kormányból való tavalyi 
kilépése miatt a Liberálisok és De-
mokraták Szövetségének (ALDE) 
vezetőségével elégedetlen politiku-
sokat tömörítő, Teodor Meleşcanu 
volt külügyminisztert, a szenátus 
elnökét és Graţiela Gavrilescu volt 
miniszterelnök-helyettest is so-
raiban tudó Nemzeti Erő (FN) is 
jelezte, hogy a kormány bukására 
voksol majd. 

Jól beolvas az ellenzék 
bizalmatlansági indítványa 
a Ludovic Orban vezette 
kormánynak
▾   F O R R Á S :  G O V . R O
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Jézus születése után negyven nappal 
József és Mária vallásos előírásnak 

tett eleget azzal, hogy az elsőszülött 
gyermeket Istennek szentel-

ték, és ekkor mutatták be 
áldozatként a két galambfi ó-
kát vagy gerlicét. Az ószövet-
ségben megkívánt tisztulást 

és kiváltást tükrözi az ünnep 
régebb használatos megnevezése a 
római liturgiában: Szűz Mária tisztu-
lása. Urunk bemutatásának liturgikus 
ünneplése a karácsonyt követő negy-
venedik napon megegyezik a keleti és 

a nyugati egyházban. A görög liturgia 
a találkozás ünnepének nevezi: ekkor 
találkozott Krisztus az emberiséggel 
Simeon és Anna próféta asszony sze-
mélyében. Nyugaton a fény ünnepe 
is: a Gyertyaszentelő elnevezés a Világ 
Világosságát jelképező gyertyának, 
mint ókeresztény Krisztus-szimbó-
lumnak a szentmise keretében történő 
szentelési szertartásából ered.

Február 2–a időjósló nap. Egy 
mondás szerint: Gyertyaszentelő 
napján / Farkas ordítson duplán, / 
Mert ha nap süt s olvad, / üres ma-
rad ól s pad! Későn érkező tavaszt 
jósolt a régieknek a medve: ha bar-
langjából előbújva meglátta árnyé-
kát, visszatért pihenni.

Gyertyaszentelő Boldogasszony
• Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt bemu-
tatását ünnepli a katolikus egyház február 2-án. Ismer-
tebb, magyar neve szerint Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe. (Szent) II. János Pál pápa 1977-ben ezt az 
ünnepet rendelte a Megszentelt élet napjává, amikor a 
szerzetesi hivatásokért imádkoznak. Idén hétfőre esik 
Szent Balázs püspök és vértanú napja, ezért vasárnap a 
szentmisék végén Balázs-áldásban részesítik a híveket.

MedvenapoZOO
Gyerekek jelenlétében „kérik” 
meg a marosvásárhelyi állatkert 
barnamedvéit, hogy jósolják 
meg, mikor jön a tavasz. A 
MedvenapoZOO február 2-án, 
vasárnap 11 és 13 óra között lesz. 

Táncszínházi előadás
Marosvásárhelyen is bemutatja 
Csángor című legújabb tánc-
színházi előadását az Udvarhely 
Néptáncműhely. A Demeter 
Ferencz Csángor királyfi című 
meséje nyomán készült produk-
ció pénteken 13 órától tekinthető 
meg a Maros Művészegyüttes 
kövesdombi székházában.

Lecke- és nevelő 
hangverseny
Pénteken 13 órától magyar 
nyelvű leckehangverseny, 18 
órától pedig magyar nyelvű 
nevelő hangverseny lesz a 
Kultúrpalota nagytermében. A 
téma: a tánc varázsa. 

• RÖVIDEN 




