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Orban-kormány: élt három hónapot
Megszavazta a parlament a PSD és az RMDSZ által benyújtott bizalmatlansági indítványt

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

Kevesebb mint négy hónapon 
belül a második kormány 
bukott meg bizalmatlansági 

indítvány útján Romániában: a par-
lament két háza tegnapi ülésén meg-
szavazta az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) és az RMDSZ által a 
Ludovic Orban vezette kisebbségi 
liberális kormány ellen benyúj-

tott indítványt. A honatyák 261-139 
arányban fogadták el A PNL/Or-
ban-kormány – a romániai demok-
rácia privatizációja című indítványt, 
amelynek sikeréhez 233 voks kellett. 
Mint ismeretes, a PSD és az RMDSZ 
azért nyújtotta be az indítványt, 
mert a kormány felelősségvállalás-
sal – vagyis a parlamenti vita meg-
kerülésével – akarta elfogadtatni a 
kétfordulós polgármester-választás-
hoz való visszatérést. Az indítvány 
sikeréhez a Victor Ponta volt szoci-

áldemokrata párti miniszterelnök 
vezette Pro Románia támogatása is 
hozzájárult. Ponta a voksolás előtt 
jelezte: azt a kormányt, amely meg-
sérti a polgárok egészségügyhöz 
és oktatáshoz való jogait, meg kell 
büntetni a parlamentben és a vá-
lasztásokon egyaránt, így ő és párt-
jának számos honatyája megszavaz-
za az indítványt.

Személyeskedő beszólások

A személyeskedésektől hemzsegő 
felszólalásokat hozó ülés elején is-
mét ismertették az indítvány szöve-
gét, amely szerint a kormány vissza-
éléseket követett el, majd Ludovic 
Orban miniszterelnök kelt kabinetje 
védelmére. A PSD-t azzal vádolta, 
hogy azért akar kormányt buktatni, 
mert a kabinet felelősséget vállalt 
egy olyan intézkedésért, amely nö-
veli a demokráciát. A számos sür-
gősségi kormányrendeletet azzal 
indokolta, hogy a PSD tönkretette az 
állami cégeket. Azzal vádolta meg a 
párt honatyáit, hogy három évig a 
jelenleg börtönben ülő korábbi párt-
elnököt, Liviu Dragneát szolgálták, 
és leszögezte: egy fi tyinget sem ad 
arra, mit mondanak a demokráciá-
ról, mivel „csúfot űztek a románok-
ból”. Erre később Alfred Simonis 
PSD-s képviselő két fénykép bemu-
tatásával válaszolt, amely Orbant és 
Dragneát a legnagyobb egyetértés-
ben ábrázolta a PNL–PSD szövetség 
nyomán létrejött Szociálliberális 
Unió Színeiben. Beszédében Orban 
úgy vélte: ha a kormány bukik, ak-
kor úgyis talpra esik majd. Ezzel 
vélhetően arra célzott, hogy sikerül 
előre hozott választást kierőszakol-
ni, amelyen a jelenlegi népszerűségi 
mutatók szerint a liberálisok elsöp-
rő győzelmet aratnának. A továb-
biakban a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), az Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (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 vi-

szont ellene. Marcel Ciolacu, a PSD 
ügyvivő elnöke a sürgősségi rende-
letek miatt bírálta a kormányt, és 
azt mondta: három hónap alatt csak 
káoszt és instabilitást hozott.

USR–RMDSZ-csörte

Dan Barna, az USR elnöke ugyanak-
kor az indítványt „társszerzőként” 
jegyző RMDSZ-t is bírálta, szűklátó-
körűséggel vádolta meg és „kétnyel-
vű PSD-nek” titulálta a szövetséget, 
feltéve a kérdést: miért nem iktatják 
be az RMDSZ logójába a PSD-s rózsát 
is, ha már ismét összeálltak? Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök válaszul 
kijelentette: a romániai politikusok-
nak úgy kellene viselkedniük, mint a 
külföldieknek, és tartaniuk kellene a 
szavukat. Ha pedig nem tartják, ak-
kor ne csodálkozzanak, hogy annak 
következményei vannak. Ezzel arra 
utalt, hogy az RMDSZ három hónap-
pal ezelőtt megállapodást kötött a 
liberálisokkal, hogy a kormány tá-
mogatásáért cserében a kabinet nem 
akarja sürgősségi rendelettel vagy 
felelősségvállalással módosítani az 
önkormányzati választási törvényt. 
Miután mégis utóbbi eszközhöz fo-
lyamodott, az RMDSZ jelezte: támo-
gatja a PSD bizalmatlansági indít-
ványát. Mint ismeretes, a Ludovic 
Orban vezette kormány november 
4-e óta vezette az országot, miután 
októberben bizalmatlansági indít-
vánnyal megbuktatták a kisebb-
ségben maradt PSD-kormányt. A 
PNL most előre hozott választáso-
kat szeretne kicsikarni. Ludovic 
Orban a kormánya bukása után 
azt mondta: büszke a kormánya 
eredményeire, és előre vetítette: a 
választópolgárok hamarosan is-
mét az urnákhoz járulhatnak. Eh-
hez azonban az szükséges, hogy a 
parlament két ízben is leszavazza a 
kijelölt miniszterelnököt. A PSD egy 
párton kívüli miniszterelnök-jelölt 
megnevezésében gondolkodik.

Az RMDSZ képviselői 
is hozzájárultak a 
kormánybuktatáshoz
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• 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 szociál-
demokrata miniszterelnök vezette Pro Románia volt




