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Határozati javaslatot tervez
az LMP a nemzeti régiókról
Országgyűlési határozati javaslattal 
adna az LMP lendületet a nemzeti 
régiók fejlesztése érdekében indított 
európai polgári kezdeményezés alá-
írásgyűjtésének – mondta a párt par-
lamenti frakciójának vezetője tegnap. 
Keresztes László Lóránt közölte: ezért 
hétpárti egyeztetésre hívja a képviselő-
csoportok vezetőit. A Székely Nem-
zeti Tanács hat év pereskedés után 
kapott lehetőséget az aláírásgyűjtésre, 
amelyet a múlt év tavaszán Kohéziós 
politika a régiók egyenlőségéért és a 
regionális kultúrák fenntarthatósá-
gáért címmel el is indított – közölte. 
A cél az, hogy az Európai Bizottságot 
olyan jogalkotásra bírják, amelynek 
végén az Unió kohéziós politikája 
megkülönböztetett fi gyelemmel kezeli 
majd azokat a régiókat, amelyek a 
nemzeti, kulturális, vallási vagy nyelvi 
sajátosságaik alapján elkülönülnek 
szomszédjaiktól – mondta a politikus. 
Mindezt a magyar belpolitikában is üd-
vözölték „a magyar nemzeti gondolatot 
értelmezni tudó pártok”, mivel erős 
nemzetpolitikai eszközt látnak abban  
– fogalmazott Keresztes László Lóránt. 
A kezdeményezés sikeréhez azonban 
az kell, hogy egy év alatt hét tagállam-
ból legalább egymillióan támogassák 
azt. Az aláírásgyűjtéssel azonban még 
nem sikerült komoly előrelépést elérni 
– mondta a frakcióvezető, aki üdvözli 
az RMDSZ néhány héttel ezelőtti beje-
lentését a munka megkezdéséről.

Enyhén mérséklődött a koronavírus
halálozási aránya Hupej tartományban
Enyhén mérséklődött az új típusú 
koronavírus okozta megbetegedés 
halálozási aránya a járvány gócpont-
jának számító közép-kínai Hupej 
tartományban – számolt be tegnap a 
kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. 
Az egy nappal korábbi 3,1 százalékos 
arány a kedd éjfélig jelentett legújabb 
esetek tükrében 2,87 százalékra eny-
hült. A kór továbbra is a tartomány 
székhelyén, Vuhanban követeli a 
legtöbb életet, a városban a halálozási 
arány jelenleg 4,3 százalék, de még ez 
is javulást jelent az előző nap közölt, 
4,9 százalékos rátához képest. A koro-
navírus okozta fertőzés következtében 
kedden 65 ember halt meg Kína szá-
razföldi részén, minden beteg Hupej 
tartományban hunyt el. Egy további 
haláleset Hongkongban történt. A 
járvány miatti halálozások száma ezzel 
világszerte 492-re nőtt.

Trump: Amerika ismét tiszteletnek
örvendő nemzet lett
Amerika ismét tiszteletnek örvendő 
nemzet lett – jelentette ki Donald 
Trump amerikai elnök a kongresszus 
két háza előtt kedden az Unió állapo-
táról elmondott évértékelő beszédé-
ben. Az elnököt viharos taps fogadta, 
amikor helyi idő szerint este kilenckor 
belépett a kongresszusi terembe. Nancy 
Pelosi demokrata párti házelnök – 
akivel az elnök tavaly október óta nem 
váltott szót – a kezét nyújtotta neki, ám 
az elnök nem reagált a kinyújtott kézre, 
mintha észre sem vette volna Pelosit. 
Pelosi később, az elnök beszédének vé-
gén eltépte a beszéd szövegét tartalma-
zó papírt. Trump csaknem másfél órás 
beszédében hangsúlyozta: Amerika 
ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett, 
a gazdasági hanyatlás éveinek, a hiú 
ígéretek, a munkanélküliség, a presz-
tízsveszteség korának vége.

MEGSZAVAZTA A PARLAMENT A PSD ÉS AZ RMDSZ ÁLTAL BENYÚJTOTT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Orban-kormány: élt három hónapot
Tegnaptól már csak ügyvivőként 
tevékenykedik a Ludovic Orban 
vezette kisebbségi liberális kormány, 
miután a parlament tegnap megsza-
vazta az ellene a PSD és az RMDSZ 
által benyújtott bizalmatlansági 
indítványt. A mérleg nyelve a Victor 
Ponta volt szociáldemokrata minisz-
terelnök vezette Pro Románia volt.
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K evesebb mint négy hónapon belül 
a második kormány bukott meg bi-
zalmatlansági indítvány útján Ro-

mániában: a parlament két háza tegnapi 
ülésén megszavazta az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) és az RMDSZ által a 
Ludovic Orban vezette kisebbségi liberális 
kormány ellen benyújtott indítványt.

A honatyák 261-139 arányban fogadták 
el A PNL/Orban-kormány – a romániai de-
mokrácia privatizációja című indítványt, 
amelynek sikeréhez 233 voks kellett. Mint 
ismeretes, a PSD és az RMDSZ azért nyúj-
totta be az indítványt, mert a kormány fe-
lelősségvállalással – vagyis a parlamenti 
vita megkerülésével – akarta elfogadtatni 
a kétfordulós polgármester-választáshoz 
való visszatérést. Az indítvány sikeréhez 
a Victor Ponta volt szociáldemokrata pár-
ti miniszterelnök vezette Pro Románia 
támogatása is hozzájárult. Ponta a vok-
solás előtt jelezte: azt a kormányt, amely 
megsérti a polgárok egészségügyhöz és 
oktatáshoz való jogait, meg kell büntetni 
a parlamentben és a választásokon egy-
aránt, így ő és pártjának számos honatyája 
megszavazza az indítványt.

Személyeskedő beszólások
A személyeskedésektől hemzsegő felszó-
lalásokat hozó ülés elején ismét ismertet-
ték az indítvány szövegét, amely szerint a 
kormány visszaéléseket követett el, majd 
Ludovic Orban miniszterelnök kelt kabi-
netje védelmére. A PSD-t azzal vádolta, 
hogy azért akar kormányt buktatni, mert a 
kabinet felelősséget vállalt egy olyan intéz-
kedésért, amely növeli a demokráciát. Az-
zal vádolta meg a párt honatyáit, hogy há-
rom évig a jelenleg börtönben ülő korábbi 
pártelnököt, Liviu Dragneát szolgálták, és 
leszögezte: egy fi tyinget sem ad arra, mit 
mondanak a demokráciáról, mivel „csú-
fot űztek a románokból”. Erre később Alf-
red Simonis PSD-s képviselő két fénykép 

bemutatásával válaszolt, amely Orbant és 
Dragneát a legnagyobb egyetértésben áb-
rázolta a PNL–PSD-szövetség nyomán lét-
rejött Szociálliberális Unió színeiben.

Beszédében Orban úgy vélte: ha a kor-
mány bukik, akkor úgyis talpra esik majd. 
Ezzel vélhetően arra célzott, hogy sikerül 
előre hozott választást kierőszakolni. Lu-
dovic Orban Victor Pontának is odaszúrt, 
aki a magánkórházak helyzetbe hozása 
miatt bírálta a kormányt. Orban emlékez-
tetett: Ponta is egy török magánkórház-
ban műttette meg magát. Erre Ponta az-
zal vágott vissza, hogy ő legalább a lábát 
műttette meg, nem alkoholelvonón volt. 
A továbbiakban a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR), a Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége (ALDE) és a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) honatyái a kormány mellett 
foglaltak állást, a PSD, az RMDSZ és a Pro 
Románia viszont ellene. 

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke a 
sürgősségi rendeletek miatt bírálta a kor-
mányt, és azt mondta: három hónap alatt 
csak káoszt és instabilitást hozott.

Călin Popescu-Tăriceanu volt liberális 
párti kormányfő, az ALDE elnöke közölte: 
nem szavazzák meg az indítványt, az előre 
hozott választások miatt ugyanis leállna az 
egész közigazgatás. Bírálta ugyanakkor a 
kormányt 25 sürgősségi rendelet keddi el-
fogadása miatt, ezért felszólította a házel-
nököket, hogy forduljanak az alkotmány-
bírósághoz, és védjék meg a parlamentet.

USR–RMDSZ-csörte
Dan Barna, az USR elnöke ugyanakkor 
az indítványt „társszerzőként” jegyző 
RMDSZ-t is bírálta, szűklátókörűséggel vá-
dolta meg és „kétnyelvű PSD-nek” titulálta 

a szövetséget, feltéve a kérdést: miért nem 
iktatják be az RMDSZ logójába a PSD-s ró-
zsát is, ha már ismét összeálltak?

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök válaszul 
kijelentette: a romániai politikusoknak 
úgy kellene viselkedniük, mint a külföldi-
eknek, és tartaniuk kellene a szavukat. Ha 
pedig nem tartják, akkor ne csodálkozza-
nak, hogy annak következményei vannak. 
Ezzel arra utalt, hogy az RMDSZ három 
hónappal ezelőtt megállapodást kötött a 
liberálisokkal, hogy a kormány támogatá-
sáért cserébe a kabinet nem akarja sürgős-
ségi rendelettel vagy felelősségvállalással 
módosítani az önkormányzati választási 
törvényt. 

Mint ismeretes, a Ludovic Orban vezet-
te kormány november 4-e óta irányította 
az országot, miután októberben bizal-
matlansági indítvánnyal megbuktatták 
a kisebbségben maradt PSD-kormányt. 
A PNL most előre hozott választásokat 
szeretne kicsikarni. Ludovic Orban a kor-
mánya bukása után azt mondta: büszke 
a kabinet eredményeire, és előrevetítette: 
a választópolgárok hamarosan ismét az 
urnákhoz járulhatnak. Ehhez azonban 
az szükséges, hogy a parlament két ízben 
is leszavazza a kijelölt miniszterelnököt. 
A PSD egy párton kívüli miniszterelnök-je-
lölt megnevezésében gondolkodik, Marcel 
Ciolacu közölte, közös jelöltet indítanak a 
Pro Romániával Remus Pricopie, az egyko-
ri Ponta-kormány oktatási minisztere sze-
mélyében. Kelemen Hunor tegnap közölte: 
az RMDSZ nem kíván megszavazni egy, a 
baloldal által javasolt miniszterelnök ve-
zette kormányt. 

A miniszterelnök-jelölt személyéről az 
államfő és a pártok közötti egyeztetések 
nyomán születik döntés. 
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Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) ügyvivő elnöke több más 

pártelnökkel együtt az ombudsmanhoz 
fordul, hogy az emeljen alkotmányossági 
kifogást az alkotmánybíróságon a válasz-
tási törvényt módosító, kedden elfogadott 
sürgősségi kormányrendelet ellen. Erről 
maga Ciolacu beszélt tegnap. Egyben 
nehezményezte, hogy a kormány keddi, 
maratoni hosszúságú, nyolcórás ülésén 
25 sürgősségi rendeletet fogadott el. Az 
ombudsmani hivatal ugyanakkor elébe 
ment a panasznak: tegnap közölte, az al-
kotmány 115. cikkelye súlyos megsértésé-
nek tartja, hogy a kormány 25 sürgősségi 

rendeletet fogadott el, ezért fenntartja ma-
gának a jogot, hogy az alkotmánybíróság-
hoz forduljon azon rendeletek miatt, ame-
lyek közvetlenül vagy közvetve sértik az 
alapvető szabadságjogokat vagy az alkot-
mánybíróság korábbi ítéleteit. Rámutatott: 
több olyan tárgyban is rendelet született, 
amelyben törvénytervezet került a parla-
ment elé, ezáltal pedig a kormány kisa-
játította a parlament szerepét. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök az ügyet úgy kom-
mentálta: reméli, az alkotmánybíróság 
mind a 25 rendeletet megsemmisíti, mivel 
a kormány visszaélt a hatalmával.  Egyút-
tal úgy vélte, a kormány ezzel lenullázta 
az előre hozott választás melletti érveket. 
Ludovic Orban miniszterelnök viszont úgy 

vélekedett: a kormány az állampolgárok 
érdekeit szolgáló sürgősségi rendeleteket 
fogadott el kedden, teljesen átlátható mó-
don. A kormány a bizalmatlansági indít-
vány esetleges sikerére készülve fogadta 
el a rendeletet, amely az előre hozott par-
lamenti választás menetét szabályozza. A 
rendelet többek között előírja, hogy a vá-
lasztópolgárok bárhol élhetnek szavazati 
jogukkal, lakhelytől függetlenül, a külföl-
dön élő román állampolgárok esetében pe-
dig a legutóbbi államfőválasztáson alkal-
mazott háromnapos szavazás lehetőségét 
kiterjesztik a parlamenti választásokra is. 
A jogszabály rendelkezik ugyanakkor a di-
aszpórát képviselő törvényhozók jelenlegi 
számának megduplázásáról. 

Visszatérne. Ludovic Orban előre hozott választásokon biztosítaná be újabb kormányzását

Megtorpedóznák a választási törvény módosítását




