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 » RÖVIDEN

Felmentették a vádak alól Trumpot,
elbukott az impeachment
Az amerikai szenátusban szerda este 
felmentették Donald Trump amerikai el-
nököt az ellene folytatott alkotmányos fe-
lelősségrevonási eljárás (impeachment) 
keretében felhozott két vádpont – a hata-
lommal való visszaélés és a kongresszus 
akadályozása – alól, az elnök hivatalban 
marad. Az elnök elmozdításához kéthar-
mados többséget kellett volna kapnia az 
erről szóló két indítványnak. Ez a feltétel 
azonban nem teljesült. A hatalommal 
való visszaélés vádpontról tartott sza-
vazáson a Republikánus Párt soraiból 
egyedül Mitt Romney szenátor szavazott 
arra, hogy elítéljék Trumpot, akárcsak a 
demokrata szenátorok egésze. A Repub-
likánus Párt, amelynek többsége van 
a szenátusban, azonban 52 szavazattal 
elbuktatta az indítványt. Hasonló sorsra 
jutott a második vádpont – a kongresz-
szus akadályozásáról. A szavazásban 53 
szavazattal 47 ellenében felmentették 
az alól a vád alól is Donald Trumpot. Ezt 
követően a szenátus hivatalosan lezárta 
a Trump ellen lefolytatott alkotmányos 
felelősségrevonási eljárást. A szená-
tusban a demokratáknak nem sikerült 
megszerezni a kétharmados többséget 
az elnök felmentéséhez, amivel gyakor-
latilag hivatalosan lezárult az eljárás, 
amely három hétig tartott, és az Egyesült 
Államok történetében a harmadik ilyen 
eset volt.

Román és magyar állampolgárok
egy vesztegzár alatt álló hajón
Tizenhét román állampolgár is van an-
nak a sétahajónak a fedélzetén, amelyet 
koronavírus miatt vesztegzár alá helyez-
tek a japán Jokohama kikötőjében. A ro-
mán külügyminisztérium közleménye 
szerint a japán külügyi tárca értesítette 
Románia tokiói nagykövetségét arról, 
hogy egy sétahajón több koronavírusos 
megbetegedést is észleltek, emiatt a hajót 
vesztegzár alá helyezték. A vízi járművön 
17 román állampolgár is van: ketten tu-
risták, 15-en a személyzet tagjai. A japán 
hatóságok kedden kezdték el kivizsgálni 
a Diamond Princess sétahajó fedélzetén 
levő személyeket, miután a hajó egy 
korábbi utasáról Hong Kongban derült 
ki, hogy koronavírussal fertőzött. A hajó 
hétfő este érkezett a jokohamai kikötő 
közelébe. A japán sajtó szerint csütör-
tökön már 20-ra emelkedett a koronaví-
russal diagnosztizált személyek száma. 
Egyébként a magyar Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tudomása szerint 
három magyar is dolgozik a tengerjárón.

ELŐRE HOZOTT VÁLASZTÁST AKAR AZ ÁLLAMFŐ, AKI NEM FOGADTA EL A PSD–PRO ROMÁNIA JELÖLTJÉT

A megbukott Orbant jelölte Johannis
Klaus Johannis államfő kitart az elő-
re hozott választások kikényszerítése 
mellett, ezért ismét a szerdán meg-
buktatott Ludovic Orban kormány-
főt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnökét jelölte miniszterelnöknek. 

 » BALOGH LEVENTE

Amint az várható volt, Klaus Johan-
nis államfő csütörtökön, a parla-
menti frakciókkal folytatott egyez-

tetést követően ismét csak az egy nappal 
korábban megbuktatott kormány fejét, 
Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnökét jelölte miniszterelnöknek. 
Johannis csütörtökön este rámutatott: az 
országnak liberális kormánya van, amely 
reformprogrammal állt elő, javítani akarta 
a választási törvényt, gazdasági és szociá-
lis változásokat akart, illetve megpróbálta 
kijavítani a szociáldemokrata kormányok 
hibáit. A másik oldalon ott vannak a szo-
ciáldemokraták, akik sok honatyával ren-
delkeznek, és meg akarják akadályozni a 
reformokat – erre példa az, hogy kormány-
buktatással akadályozták meg a kétfordu-
lós polgármester-választást.

Johannis leszögezte: a jelenlegi helyzet-
ben a korrekt megoldás az, ha a választók-
hoz fordulnak, vagyis előre hozott válasz-
tást kell kiírni. Erről a pártok egy része még 
egyeztetni akar a párton belül, de addig is 
úgy döntött: ismét Ludovic Orbant bízza 
meg az új kormány megalakításával.

Az államfőnek ezzel az a célja, hogy 
Orban ne kapja meg a bizalmat a par-
lamentben, ha ugyanis a törvényhozás 
kétszer is leszavazza a kormányfőjelöl-
tet, előre hozott választást kell kiírni. Ezt 
azért forszírozzák, mert a jelenleg a fel-
mérések szerint 40 százalék fölötti támo-
gatottságú PNL a választás nyomán par-
lamenti mandátumokra konvertálhatná 
népszerűségét.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Pro 
Románia, amely Remus Pricopie, a Pon-
ta-kormány oktatási minisztere személyé-
ben közös, pártfüggetlen jelöltet állított, 
ugyanakkor nem tartja jogszerűnek, hogy 
a liberálisok a megbuktatott miniszterel-
nököt hoznák ismét helyzetbe.

Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke 
elmondta: fölmerül a gyanú, hogy ez al-
kotmányellenes lenne, ezért Orban jelölé-

se esetén alkotmánybírósághoz fordulnak. 
Ezt Victor Ponta, a Pro Románia elnöke is 
megerősítette. Ezáltal a két baloldali alaku-
lat sikeresen hátráltathatja az előre hozott 
választásokat, hiszen az alkotmánybírósá-
gi eljárás végéig, az ítélethirdetésig nem 
is szavazhat a parlament az új kormányfő 
személyéről.

Ludovic Orban ügyvivő kormányfő csü-
törtökön megerősítette: a Nemzeti Liberá-
lis Párt célja az előre hozott választások 
kicsikarása, és ennek, a Johannis államfő 
által is óhajtott fejleménynek az érdekében 
nem szavaznak meg egyetlen kijelölt kor-
mányfőt sem, illetve egyeztetnek az összes 
párttal, a PSD-t kivéve. A PSD-re utalva úgy 
fogalmazott: Románia továbbra is olyan, 
Dragnea tollából született parlamenti kép-
viselők túsza, akik fogságban tartják a ro-
mán népet. Orban szerint az előre hozott 
választás azt szolgálná, hogy a kormány 
mögött stabil parlamenti többség álljon, 
amely képes támogatni a reformokat.

Orban egyébként – akinek kormányát 
azért buktatták meg, mert felelősségvál-
lalással akarta elfogadtatni a visszatérést 
a kétfordulós polgármester-választáshoz 
–, szerdán este azt mondta: a PNL azt in-
dítványozza, hogy a képviselőház vitassa 
meg a visszatérést a kétfordulós polgár-

mester-választáshoz. Hozzátette, ha a 
PSD ezt elutasítja, akkor egy eljövendő 
PNL-kormány sürgősségi kormányrende-
letet fogad el a témában.

Dan Barna, a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) elnöke közölte: ők 
is előre hozott választásokat akarnak, 
de ha ez nem valósul meg, akkor kor-
mányozni kívánnak a liberálisokkal, és 
kétfordulós polgármester-választást sze-
retnének. Közölte, kormányfőjelöltjük 
Dacian Cioloş.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Johan-
nisszal folytatott megbeszélést követően 
leszögezte: nem támogatják a PSD jelöltje 
körül kialakítandó többséget, a bizalmat-
lansági indítvány csakis a kétfordulós 
polgármester-választás megakadályozását 
szolgálta. Hozzátette: nem állítanak saját 
kormányfőjelöltet sem.

Kifejtette, alkotmánybírósághoz kell for-
dulni a választási törvény módosításáról 
szóló sürgősségi kormányrendelet kap-
csán, az RMDSZ ugyanis elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy bárki abban a szavazókör-
ben voksolhasson, amelyikben akar.

Egyben alkotmányellenesnek tartja, 
hogy az előre hozott parlamenti választást 
az önkormányzati választással egyszerre 
rendezzék meg.

Régi-új jelölt. Johannis újfent Ludovic Orbant bízta meg kormányalakítással

 » PATAKY ISTVÁN

Bár a szociáldemokraták tűnnek a szerdai 
bizalmatlansági indítvány győztesének, 

a helyzet a PNL-nek kedvez, mivel a jó kor-
mányzást szabotáló erőként mutathatja be 
az PSD-t, s újra rákezdhet a PSD-ellenes pro-
pagandára – véli a lapunknak nyilatkozó po-
litológus. Az elemzők egyetértenek abban, 
hogy az idő előtti választások felé vezető út 
egyelőre kiszámíthatatlan.

Bogdan Duca politológus szerint a bizal-
matlansági indtványt több okból kifolyólag 
is akarta a PNL. „Egyrészt ezzel választási 
üzemanyaghoz jutott: mostantól újra egy 
olyan képet kapnak a szavazók, amely erős, 
a jó liberális kormányzást szabotáló formá-
cióként jeleníti meg a szociáldemokratákat. 
Ezzel ismét igazolható lesz az egyetlen olyan 
üzenet, amelyre a PNL képes, a PSD-ellenes 

retorika. Egy másik ok Klaus Johannis elnök 
vágya, az előre hozott megméretés kierősza-
kolása. Természetesen ez utóbbi megvaló-
sulása egyelőre valószínűtlen, de az államfő 
felhasználhatja a politikai válságot arra, 
hogy előkészítsen egy új miniszterelnököt 
és egy új PNL-elnököt” – mondta a Króni-
kának az elemző, hozzátéve: Ludovic Or-
ban egy pillanatig sem volt ideális partner 
Johannisnak. 

Kérdésünkre, hogy kinek hátrányos igazán 
a jelenlegi válsághelyzet, Duca azt válaszol-
ta: mi, Románia polgárai biztosan veszítünk. 
„Ha erőltetik az idő előtti választásokat, a 
politikai válság hónapokig is elhúzódhat, rá-
adásul negatív gazdasági következmények-
kel jár, mint általában a politikai válságok. 
Veszít a PSD is, amely elsőre a szerdai nap 
győztesének tűnik, de közben újra a PNL–
USR-propaganda nyilvánvaló célpontjává 

válik” – hangsúlyozta a politológus. Ami 
az előre hozott választások valószínűségét 
illeti, az elemző arra emlékeztett, hogy két 
miniszterelnök-jelölt bukásához van szük-
ség a cél eléréshez, csakhogy ennek megva-
lósításához többségi politikai akaratra van 
szükség a parlamentben. „A PNL az összes 
jelenlegi képviselőjének és szenátorának 
garantálni tudja a mandátumot a követke-
ző törvényhozásban. Ugyanezt megteheti az 
USR is. De mindkét formáció meg kell hogy 
nyissa a választási listáját, ráadásul man-
dátumot biztosító helyeket kell ajánljon a 
PMP-nek, az ALDE-nak, a Pro Románia Párt-
nak, de a PSD-nek is ahhoz, hogy biztosítsa 
a többséget a parlament önfeloszlatásához. 
A kérdés az: mennyire lesznek nagyvonalú-
ak?” – vázolta a helyzetet Bogdan Duca. 

Marius Văcărelu politikai elemző szerint 
a kormány iránti bizalom visszavonása és 

az előre hozott választások kiírása része 
a „demokratikus játéknak”, ugyanakkor 
rossz nézni, ahogyan a pártok kizárólag 
erőpozícióiknak megfelelően határoznak 
parlamenti szavazataikról, a megméreté-
sek közötti időszakot pedig a politikusok a 
saját pártjaikon belüli pozíciókért zajló hát-
térharcokkal töltik. A lapunknak nyilatkozó 
szakértő úgy véli, ötven százalék az esélye 
az előre hozott választásoknak. „Ami biztos: 
mostantól a célegyenesbe érkezett a befutó-
nak számító választási listás helyekért zajló 
harc, ami kiélezettebb lesz, mint 2016-ban 
volt” – fogalmazott Văcărelu. Kérdésünkre, 
hogy mennyire ronthat Románia nemzetközi 
megítélésén az újabb válság, az elemző azt 
mondta, 2012 óta az átmeneti állapot és az 
instabilitás nem a kivételt, hanem a termé-
szetes állapotot jelenti Bukarestben, így eh-
hez már hozzászokhattak külföldön.

Választási „üzemanyaghoz” jutott a Nemzeti Liberális Párt




