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MEGSZAVAZTA TEGNAP A PARLAMENT A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Élt három hónapot: megbukott 
Ludovic Orban kormánya 

Tegnaptól már csak ügyvivőként tevékenykedik a Ludovic Orban vezette kisebbségi 
liberális kormány, miután a parlament tegnap megszavazta az ellene a PSD és az 
RMDSZ által benyújtott bizalmatlansági indítványt. A mérleg nyelve a Victor Ponta 
volt szociáldemokrata miniszterelnök vezette Pro Románia volt, amely csatlako-
zott a kormányellenes oldalhoz. Az indítvány vitája nem volt mentes a személyes-
kedésektől, Ludovic Orban Victor Pontával, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Dan 
Barnával, az USR első emberével keveredett szópárbajba. A liberálisok most előre 
hozott választást szeretnének, a PSD viszont Remus Pricopie volt oktatási miniszter 
személyében közös kormányfőjelöltben gondolkodik a Pro Romániával. 5.»

Függöny. Ludovic Orban és kormánya három hónap után távozik tisztségéből, de tovább ügyködhet az előre hozott választások kicsikarásán

„A ditrói ügy bárhol
megeshetett volna”
Vladimir Ionaş szociológus szerint  
Gyergyóditró lakosságának etnikai 
hovatartozásában keresendő an-
nak oka, hogy ekkora visszhangot 
kapott a Hargita megyei települé-
sen kirobbant konfl iktus. Eközben 
Mezei János és Csomortányi István 
„A ditrói székelyek és az erdélyi 
magyarok pártján állunk!” címmel 
közölt állásfoglalást az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség nevében.  3.»

Pontoznák a britek
a külföldieket
Nagy-Britannia számára az Európai 
Unióból való kilépés után is fontos, 
hogy megfelelő számban érkezze-
nek munkavállalók a szigetország-
ba, de a tartózkodási feltételeket 
jobban fogják szabályozni. London 
leginkább a magasan képzett 
külföldieket – például az orvoso-
kat – részesítené előnyben. Az EU 
tagállamainak fontos, hogy olyan 
gazdasági és politikai kapcsolatot 
alakítsanak ki, mint például Svájc-
cal vagy Norvégiával.  8.»

„Megregulázták” 
a rollerezőket
Románia a nyolcadik európai 
uniós tagállam, amely szabá-
lyozza az elektromos rollerek 
használatát. A kormány a balese-
tek számának növekedése miatt 
számolta fel az egyre népszerűbb 
városi közlekedési eszközt övező 
joghézagot.  4.»

Idén is megszervezik
az operahetet
A nagy érdeklődésre való te-
kintettel idén is megszervezik a 
székelyföldi operahetet Csíksze-
redában. A júniusi rendezvényso-
rozaton, akárcsak a tavaly, négy 
alkotást láthat majd a közönség, 
közöttük olyan neves műveket, 
mint Erkel Ferenc Hunyadi 
László című operája vagy Lehár 
Ferenc Cigányszerelem című 
operettje.  9.»

 » A honatyák 
261-139 arány-
ban fogadták el A 
PNL/Orban-kor-
mány – a romá-
niai demokrácia 
privatizációja 
című indítványt, 
amelynek sike-
réhez 233 voks 
kellett.
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Liberalizálta a kormány 
az egészségügyet  2.»

Alternatívák banki
letétekre  6.»
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Zenészek fogtak össze
Székelyföld autonómiájáért 6–7.




