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Elhúzódó bukaresti kormányválság
Borítékolható a PSD obstrukciója, saját kormánya ellen készül szavazni a PNL

ROSTÁS SZABOLCS

M a jelenik meg a régi-új libe-
rális kabinet a parlament 
előtt az aktualizált kor-

mányprogrammal. A múlt szerdán 
bizalmatlansági indítvány útján 
megbuktatott, majd az államfő által 
kormányalakításra felkért Ludovic 
Orban – immár megbízott – minisz-
terelnök a hétvégén bejelentette: hét-
fő délelőtt a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) országos politikai tanácsának 
jóváhagyását kéri majd a kormány 
új tagjainak és a módosított kor-
mányprogramnak az előterjesztésé-
hez. Amikor a liberális pártelnököt 
újságírók arról a lehetőségről kér-
dezték, hogy a parlament elutasítja 
majd a második Orban-kormány 
beiktatását, az ügyvivő miniszter-
elnök úgy válaszolt: mindez előfel-
tétele az előre hozott választások 
kiírásának. „Az idő előtti választás 
megszabadíthatná Romániát attól a 
retrográd, konzervatív és reformel-
lenes többségtől, amely most fogva 
tartja” – fogalmazott Ludovic Or-
ban, a törvényhozásban többségben 
lévő Szociáldemokrata Pártra (PSD) 
utalva. A parlamentnek egyébként 
60 napon belül két kormányt kell 
elutasítania ahhoz, hogy előre ho-
zott választásokat lehessen rendez-

ni. Orban ismertetése szerint a PNL 
törvényhozói arra kaptak felhatal-
mazást, hogy a parlament majdani 
feloszlatása érdekében vegyenek 
részt a plenáris ülésen, de ne sza-

vazzanak a kormány beiktatására. 
Emlékeztetett: a kabinet tagjainak 
és a kormányprogram bemutatá-
sát követő 15 napon belül a parla-

mentnek össze kell ülnie, hogy a 
kormány beiktatásáról szavazzon. 
A miniszterelnök ugyanakkor arról 
igyekezett biztosítani a lakosságot, 
hogy Románia a kormány bukását 

követő időszakban is „jó kezekben 
van”, szerinte az ügyvivő kabinet 
„gyorsan és nagy szakértelemmel” 
oldja meg a felmerülő problémákat.

A PSD forgatókönyve: időhúzás

A Klaus Johannis államfő és a mö-
götte álló PNL által kiprovokált kor-
mánybuktatás nyomán viszont vár-
hatóan elhúzódó válság következik 
Bukarestben. Az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) minden lehet-
séges kérdésben alkotmányossági 
óvást emel, illetve időhúzásra játszik 
majd a miniszterjelöltek bizottsági 
meghallgatása alkalmával, és az új 

kormányról szóló bizalmi szavazás 
parlamenti időzítésénél. Az sem ki-
zárt, hogy a PSD-nek sikerül olyan 
parlamenti többséget kialakítania 

– mindenekelőtt az alakulatot koráb-
ban irányító Victor Ponta vezette Pro 
Románia párttal –, amely távolmara-
dásával határozatképtelenné teszi a 
törvényhozást a beütemezett bizalmi 
szavazások alkalmával. Mint isme-
retes, a törvényhozás feloszlatására, 
és a választások előrehozására ak-
kor nyílik lehetőség, ha a parlament 
60 napon belül két egymást követő 
miniszterelnök-jelöltet is elutasít. 
Amennyiben minden Johannis és a 
liberálisok által kidolgozott forgató-
könyv alapján érvényesülne, a tör-
vényhozás áprilisban utasítaná vissza 
másodszor a kormányalakítást, az ál-
lamfő pedig júniusban, vagy legké-
sőbb július közepére kiírhatja az előre 
hozott parlamenti megmérettetést.

Számítani kell azonban arra, 
hogy a kétkamarás parlament házbi-
zottságainak irányítását a kezükben 
tartó szociáldemokraták mindent 
elkövetnek – beleértve az alkotmá-
nyossági óvást is – a bizalmi szava-
zás halogatásáért. Ebben az esetben 
megtörténhet, hogy Johannis csak 
júniusban fogja tudni kibocsátani a 
törvényhozás feloszlatásáról szóló 
rendeletet (hiszen a törvényhozást az 
alaptörvény nem kötelezi arra, hogy 
az előírt 60 napos időtartamon belül 
hamarabb tűzze ki a bizalmi sza-
vazást a kormányról), emiatt az idő 
előtti megmérettetésre leghamarabb 
augusztusban vagy szeptemberben 
kerülhet sor. Ez azonban már nem 
felel meg a PNL érdekeinek, mivel 
az az időszak már egybeesne a nyári 
szabadságolásokkal, a részvétel ala-
csony lenne, ráadásul a következő 
fél év során az alakulat nem számít-
hat népszerűsége szinten tartására.

Taktikázás magas fokon. 
Mindkét oldalnak megvan a 
magához való esze, az ország 
érdeke azonban másodlagos
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A CED Közép-európai Gazdaságfej-
lesztési Hálózat Nonprofi t Kft . és 

a St. Georgius Manager Club első al-
kalommal szervezte meg a Kárpát-me-
dencei Vállalkozói Konferenciát, ame-
lyen háromszáz üzletember vett részt 
a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 
Nyolcvanan érkeztek Magyarországról, 
Felvidékről és Délvidékről, de Erdély 
különböző tájairól is eljöttek a magyar 
cégvezetők. A szakmai találkozón me-
zőgazdasági, élelmiszeripari, gépipari 
és építőipari cégek voltak képviselve.

Hasznos előadások

Pénteken egyebek közt a befektetői 
kihívásokról, a kis- és középvállalko-
zásokra váró nehézségekről hallhattak  
előadásokat a részvevők, de megismer-

hették a Wizzair fapados légitársaság 
sikersztoriját is, amelyet a marosvá-
sárhelyi származású Abrán György, a 
Wizzair volt kereskedelmi igazgatója 
mesélt el. Hasznosnak bizonyult a Mi-
kor menjünk exportra? témájú kerek-
asztal-beszélgetés is, amelyen négy, 
különböző országból érkezett vállal-
kozó mondta el tapasztalatait. Délután 
tíz Maros megyei céghez látogattak el, 
hogy a más vidékről érkezettek a hely-
színen is tájékozódhassanak a termé-
kekről, szolgáltatásokról. Erre is nagy 
igény volt, hiszen az üzleti kapcsolatok 
kialakulását elősegíti, ha valaki nem-
csak szórólapokról ismer meg egy-egy 
terméket, hanem élőben is megnézheti 
azt, beleláthat a gyártási folyamatokba.

Bemutatni a jó tapasztalatokat

Bessenyei Sarolta, a CED marosvásár-
helyi irodavezetője eredményesnek ér-
tékelte a konferenciát, kiemelve, hogy 

nemcsak egymás megismerésére te-
remtettek lehetőséget, hanem szakmai 
beszélgetésekre, akár vitákra is alkal-
mat nyújtottak. A St. Georgius Mana-
ger Club elnökétől, Szathmáry Zsolttól 
megtudtuk, hogy csütörtökön este, az 
ismerkedések során üzleti kapcsolatok 
jöttek létre, felvidéki és magyarországi 
cégek találtak helyi forgalma-
zókat. „Nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy a konferenci-
án sikertörténeteket is bemu-
tassunk, hiszen sok magyar 
vállalkozó él Marosvásárhe-
lyen, Maros megyében, aki 
a szakterületén nagy sikereket ért el, 
de alig tudunk róla. Maros megyében 
olyan cég is van, amelynek részvényeit 
jegyzik a tőzsdén, erről is kevesen tud-
nak. Fontosnak tartottuk elmondani, 
hogy a túl régóta téli álmot alvó város-
ban, Marosvásárhelyen a magyar vál-
lalkozók összetartanak, fejlődni akar-
nak” – fogalmazott Szathmáry.

Szelektív hulladék gyűjtésre buzdítanak
Tájékoztatót és szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat juttatott 
el a gyergyószentmiklósi magánházakban élőkhöz az RDE Harghita Kft. A 
hulladékelszállítással és -feldolgozással megbízott szolgáltató célja, hogy 
csökkentse  a szemétmennyiséget az újrahasznosítással. Tavaly decem-
ber közepén döntött a gyergyószentmiklósi képviselőtestület arról, hogy 
januártól a korábbi 6,77 lej helyett 7,64 lejt kell fizessenek a magánszemé-
lyek a hulladékelszállításért, a jogi személyeknek pedig köbméterenként 
116,06 lejbe kerül a szolgáltatás áfa nélkül. A többlethulladék (háztartás 
és lebomló) elszállítására is van lehetőség, ehhez 120 literes, legtöbb 15 
kg-ig terhelhető zsákot igényelhetnek a magánszemélyek. Ennek költsége 
szintén 7,64 lej plusz áfa. Ezeket az információkat a szolgáltató cég ismer-
tette a magánházban élőkkel, és három különböző színű zsákot osztott 
ki. Ezekben külön gyűjthető az újrahasznosítható hulladék. A sárgába 
kerülhet a műanyag és fém, a kékbe a papír, a zöldbe az üveg. A szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban tájékoztató füzetecskét is átadtak a 
lakosságnak. A külön-külön gyűjtött szemetet minden hónap második csü-
törtökén viszik el, a megtelt zsákokat aznap reggel hét óráig kell kihelyez-
ni a kapu elé. A kiürített ép zsákokat visszaadják, a sérültet, kiszakadtat 
pedig ingyen kicserélik. A tömbházlakók továbbra is a lakónegyedekben 
elhelyezett különböző színű hulladékgyűjtő-hengerekben, szelektíven 
szabadulhatnak meg a szeméttől. A cél az lenne, hogy az újrahasznosítha-
tó hulladék ne kerüljön a háztartási szemét közé, és csökkentsék a város 
hulladékmennyiségét. (Barabás Orsolya)

Ingyenes jogi tanácsadás
Csíkszeredában, a Petőfi utca 8. szám alatti RMDSZ-irodában minden csü-
törtökön 13-14 óra között ingyenes jogi tanácsadást tartanak.

• RÖVIDEN Meg kell mutatni a sikertörténeteket
• Az üzleti kapcsolatok kialakítása, egymás tevékenységének megismerése és nem 
utolsósorban Marosvásárhely és Maros megye sikeres magyar vállalkozóinak bemutatá-
sa volt a célja annak a konferenciának, amelyet a hétvégén rendeztek Marosvásárhelyen.

• Elhúzódó válság körvonalazódik a román belpolitikában, a baloldali ellenzék 
borítékolható akadályozása következtében ugyanis megtörténhet, hogy az államfő 
és a liberálisok által szorgalmazott előre hozott választásokra csak szeptemberben 
kerülhet sor. A kormányalakítással megbízott Ludovic Orban ma kér bizalmat az új 
kormánynévsor és -program számára.




