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Baráti jobb. Többek között az RMDSZ-nek köszönhetően maradhat helyén az Orban-kormány

 » RÖVIDEN

Mélyponton az ellenzéki román
szociáldemokraták népszerűsége
Csökkent a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
népszerűsége augusztusban, így az 
elmúlt nyolc hónap mélypontjának szá-
mító 20,8 százalékra estek vissza – derül 
ki egy tegnap nyilvánosságra hozott fel-
mérésből. Az Europa FM kereskedelmi 
rádió megrendelésére az IMAS közvéle-
mény-kutató által készített felmérés sze-
rint a kisebbségben kormányzó Nemzeti 
Liberális Pártra (PNL) a biztos szavazók 
közül 33,6 százalék szavazna. A har-
madik helyen az USR–PLUS választási 
szövetség áll, amelynek támogatottsága 
18,3 százalék. A parlamentbe bejutna 
még a Victor Ponta volt szociáldemokra-
ta miniszterelnök vezette balközép Pro 
Romania párt, amelynek a támogatott-
ságát 10,6 százalékon mérték az előző 
havi 9,7 százalék után. Ötödikként és 
egyben utolsóként bejutna a törvényho-
zásba az RMDSZ is, amelynek támoga-
tottságát 5,7 százalékon mérték a júliusi 
5,6 százalék után.

Szeptember 15-e után ismét
meghosszabbítják a veszélyhelyzetet
Szeptember 15-e után meghosszabbítják 
a veszélyhelyzetet – mondta vasárnap 
este Ludovic Orban miniszterelnök a B1 
Tv-nek adott interjúban. A kormányfő er-
ről az önkormányzati választás kapcsán 
beszélt. „Ami a szavazás napját illeti, ezt 
a veszélyhelyzet meghosszabbításáról 
szóló kormányhatározatban fogjuk sza-
bályozni. Szeptember 15-én fogadjuk el” 
– közölte a kormányfő. Orban hozzátette, 
a szavazás napjára vonatkozó szabályok-
ról már korábban is tárgyaltak, eldöntöt-
ték például, hogy a szavazóhelyiségeket 
tágasabb termekben rendezik be.
Mint ismeretes, a helyhatósági választá-
sok dátuma szeptember 27-e.

Orbán Viktor: Európa bajban van
Európa bajban van, mert még mindig 
nem sikerült meghatároznia új helyét 
a nemzetközi gazdaságban – mondta 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
a 15. Bledi Stratégiai Fórumon hétfőn. 
Európában nehezen értjük meg, hogy 
– az Egyesült Államokkal és Kínával 
ellentétben – nem vagyunk képesek 
gyökeresen megváltoztatni a játék-
szabályokat – mutatott rá a magyar 
kormányfő. Orbán Viktor szerint ennek 
az az oka, hogy nincsen közös európai 
hadsereg és ahhoz kapcsolódó tudo-
mányos-innovatív központok, ame-
lyek a technológiai fejlődés motorjai 
lehetnének. Jelenlegi helyzetünk és az 
abból fakadó következmények ponto-
sítása egyelőre tisztázásra vár – tette 
hozzá. Az idei nemzetközi konferencia 
központi témái az Európa előtt álló 
kihívások és lehetőségek, elsősorban 
a koronavírus-járvány és a Brexit 
tükrében. A fórumon számos ország 
állam- és kormányfői, illetve külügymi-
niszterei vesznek részt.

Tüntettek Bostonban
a kötelező infl uenzaoltás ellen
Körülbelül ezer ember tüntetett a gyere-
kek és a diákok számára kötelezővé tett 
infl uenzaoltás ellen helyi idő szerint va-
sárnap az egyesült államokbeli Boston-
ban. Az oltás kötelezővé tételét Charles 
Baker, Massachusetts állam kormányzója 
rendelte el, s döntését azzal indokolta, 
hogy így enyhíthetők a koronavírusos 
fertőzés tünetei és következményei is. 
A kormányzói hivatal elé vonult, maszk 
nélküli demonstrálók az egyéni sza-
badságjogaik csorbítását vetették Baker 
szemére.

HATÁROZATKÉPTELENSÉG MIATT NEM SZAVAZOTT A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYRÓL A PARLAMENT

Kudarcba fulladt a kormánybuktatás
Jókora pofonba szaladt bele az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt: még az 
általa a kisebbségi liberális kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági in-
dítvány vitájára sem kerülhetett sor 
tegnap, mivel a parlament létszám-
hiány miatt határozatképtelen volt. 
A PNL, az USR, a PMP és az RMDSZ 
távol maradt az üléstől, de még a 
PSD-ből is voltak hiányzók.

 » BALOGH LEVENTE

H ivatalosan elhalasztották, gyakor-
latilag azonban bizonytalan, hogy 
egyáltalán megtartják-e még a sza-

vazást a kisebbségi liberális kormány ellen 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a ko-
ronavírus-járvány kudarcos kezelése miatt 
benyújtott bizalmatlansági indítványról. 
Erről tegnap kellett volna voksolnia a par-
lament két házának, ám az együttes ülést 
határozatképtelenség miatt be kellett re-
keszteni. Az ülés eleve nyögvenyelősen 
indult, mivel több párt – a kormányzó li-
berálisok, valamint a magukat a liberáli-
sok leendő koalíciós partnereként tekintő 
jobbközép pártok, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) és a Népi Mozga-
lom Párt (PMP) – is jelezte, hogy részt sem 
vesz a kormány megbuktatásáról szóló 
voksoláson, emiatt vált kétségessé, hogy 
meglesz-e a határozatképességhez szük-
séges, 233 fős jelenlét. Az ülés kezdetén 
eleve csupán 170-en voltak jelen az ülés-
teremben. A házszabály szerint a határo-
zatképességet a vitát követően, a szavazás 
előtt kell ellenőrizni, ám a frakcióvezetők 
megállapodtak abban, hogy még a vita 
előtt ellenőrzik a létszámot. Ennek érde-
kében az eredetileg két órára kitűzött ülést 
másfél órára felfüggesztették. Ezt követően 
névsor olvasást tartottak, ekkor derült ki, 
hogy a határozatképességhez szükséges 
létszám – az összes képviselő és szenátor 
fele plusz egy, vagyis 233 fő – helyett csu-
pán 226-an tartózkodtak az ülésteremben.

Kelemen: nem veszünk részt
a PSD és a PNL hatalmi harcában
Az RMDSZ közvetlenül az ülés előtt még 
azt jelezte, hogy – a határozatképességet 
biztosítandó – jelen lesz az ülésteremben, 
de nem szavaz. Végül aztán még a határo-
zatképességet sem biztosította. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök elmondta: az RMDSZ 
elégedetlen a Ludovic Orban vezette kor-
mánnyal, amely megérdemelné, hogy 
leváltsák, de távol akarja tartani magát a 
PNL és a PSD közötti hatalmi harctól, és 
nem akar segédkezet nyújtani ahhoz, hogy 
a PNL áldozati szerepben tetszeleghessen. 
Kelemen felidézte: a PSD szerint nélkülük 

is megvan a többségük, ami azt jelenti, 
hogy a határozatképesség is. Leszögezte: 
az indítvány valójában a PNL és a PSD kö-
zötti hatalmi harcról szól, amúgy április 
óta a két párt több témában is együttműkö-
dött. „Együtt haladnak, főleg akkor, ami-
kor – hogy egy kortársat idézzek – valaki 
előáll az Erdély elrablásáról szóló kretén-
séggel vagy egyéb kreténséggel. Akkor na-
gyon gyorsak. Mennek előre, szavaznak, 
többséget alkotnak. Ma hagyjuk, hogy 
maguk boldoguljanak az indítvánnyal” – 
mondta Kelemen. Az RMDSZ végül nem 
is vett részt az újrakezdett ülésen, mivel ki 
akarta várni, hogy a PSD és társai tényleg 
képesek-e biztosítani a határozatképessé-
get. Jelezték: ha igen, akkor a szavazáson 
ott lesznek, de nem szavaznak. 

De még maga az indítványt benyújtó 
PSD sem tudott teljes létszámban kiállni, 
több képviselője és szenátora is hiányzott. 
Carmen Dan szenátor, volt belügyminisz-
ter közölte: önkéntes karanténba vonult, 
mivel édesanyja is elkapta a koronavírust, 
és Adrian Todor Arad megyei képviselő-
nek szintén karanténba kellett vonulnia 
14 napra, mivel korábban kapcsolatba 
került egy igazolt fertőzöttel. Cătălin Rădu-
lescu képviselő azt mondta, hörghuruttal 
kórházban kezelik. PSD-s források szerint 
viszont a liberálisok megkörnyékezték, és 
befutó helyet ígértek neki a listájukon, ha 
távol marad. Ugyanakkor még két PSD-s 
törvényhozó hiányzott, és nem lehetett 
elérni őket. Marcel Ciolacu PSD-elnök az 
összes hiányzó politikus kapcsán kételyeit 
fejezte ki, hogy valóban betegek, és kilá-
tásba helyezte a pártból való kizárásukat. 
A PSD mellett így korábbi koalíciós part-
nere, a Liberálisok és Demokraták Szövet-
sége (ALDE) és a Victor Ponta volt PSD-s 
miniszterelnök által vezetett Pro Románia 
szavazta volna meg az indítványt. Ponta 
azonban már a szavazás előtt bundázással 
vádolta meg a PSD-t és a PNL-t, azt állítva, 

hogy megállapodtak: nem szavaznak az 
indítványról.

Bizonytalan jövő
Marcel Ciolacu a kudarc után közölte, a 
PSD vezetősége összeül, hogy megvitassa 
a további lépéseket. A szavazás elmara-
dását azzal indokolta, hogy a PNL eleve 
a parlament határozatképtelenségére ját-
szott. Hivatalosan ugyan csupán a bizalmi 
szavazás halasztásáról van szó, azonban 
a kormány már eleve alkotmányossági 
aggályokkal lépett fel, és az alkotmánybí-
rósághoz fordult, mivel álláspontja szerint 
ellentétes az alaptörvénnyel, hogy a szo-
ciáldemokraták a rendkívüli parlamenti 
ülésszakban nyújtották be a indítványt. 
Viszont az indítványról szóló vitát és a sza-
vazást éppen azért tűzték ki az ellenzéki 
többségű házbizottságok tegnapra, mert 
ez volt a rendkívüli ülésszak utolsó napja, 
és további alkotmányossági problémáktól 
tartottak abban az esetben, ha a rendkívü-
li ülésszakban benyújtott bizalmatlansági 
indítvány vitája átcsúszik a ma kezdődő, 
rendes őszi ülésszakra. Most elvileg mégis 
ez a helyzet állt elő. A PSD dönthet ugyan 
úgy, hogy ragaszkodik a már benyújtott 
indítvány vitájához, de fokozott a kocká-
zata annak, hogy az alkotmánybíróság ezt 
alkotmányellenesnek nyilvánítja. Ezért 
előfordulhat, hogy – amennyiben tényleg 
kormányt akarnak buktatni – inkább új in-
dítványt nyújtanak be. Ludovic Orban mi-
niszterelnök tegnap, a kudarcos ülés után 
is megismételte, hogy szerinte alkotmány-
ellenes volt az indítvány benyújtása, és 
úgy értékelte: annak pályafutása véget ért. 
A kormányfő szerint a tegnapi események 
rendkívül kedvezőek Romániára nézve, 
mivel a kormány folytathatja a tevékeny-
ségét. Orban egyúttal köszönetet mondott 
azon pártoknak – köztük az RMDSZ-nek –, 
amelyek távolmaradásukkal hozzájárultak 
a parlament határozatképtelenségéhez.

Tegnap is folytatódott az a gyakorlat, hogy 
a hétfőn közzétett járványadatok a vasár-

nap végzett kevés teszt miatt alacsonyabb 
számokat mutatnak. Ennek nyomán 24 óra 
alatt 755 személy szervezetében mutatták ki 
a koronavírust, amivel 87 540-re nőtt az iga-
zolt fertőzöttek száma. Egy nap alatt újabb 
204 személy gyógyult meg, ezzel a gyógyul-
tak száma már eléri a 37 869-et. Emellett 
10 833 tünetmentes vírushordozót tíznapos 
kórházi megfi gyelés után engedtek haza.

Egy nap alatt újabb 43 beteg halt bele a 
fertőzés szövődményeibe, így az elhunytak 
száma 3621-re nőtt. A 43-ból 40 fertőzött volt 
krónikus beteg.

Kórházban 7447 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 506-ot intenzív osztályon. Az el-
végzett 6943 tesztből 2596-ot az érintettek 
kérésére végeztek el. Ezzel összesen 1 802 
946-ra nőtt az elvégzett tesztek száma. 
Egyébként 370 olyan teszt is volt, amelyet 
az adatok közzététele előtti 24 órával vé-

geztek, de az eredmény csak tegnapra lett 
meg. Házi elkülönítésben 8972, hatósági-
ban 5847 fertőzött tartózkodott, míg ott-
honi karanténban 32 891-en, hatóságiban 
pedig 71-en voltak.

A hatóságok 24 óra alatt 1278 bírságot 
róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 
445 300 lej értékben. Emellett egy esetben 
tettek feljelentést a járvány leküzdésének 
meghiúsítása miatt. (B. L.)

Ismét sok beteget ápolnak intenzív osztályon
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