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Nincs konfl iktus. A talárosok szerint rendkívüli ülésszakban is megbuktatható a kormány

 » RÖVIDEN

Ludovic Orban: a PNL nem szövetkezik
a PSD-vel
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyedül 
vesz részt a parlamenti választásokon, 
a Szociáldemokrata Párttal (PSD) pedig 
nem köt semmiféle kormányalakításra 
vonatkozó megállapodást – jelentette 
ki tegnap Ludovic Orban kormányfő, a 
PNL elnöke. „Potenciális partnereink az 
Európai Néppártban aktiváló alakulatok, 
illetve az USR PLUS. Szeretnék egy PNL-s 
többséget” – jelentette ki Orban. Marcel 
Ciolacu, a PSD elnöke ugyancsak tegnap 
szintén azt közölte: pártja egyedül száll 
harcba a parlamenti megmérettetésen.

Először posztolt rosszulléte óta
az Instagramon Alekszej Navalnĳ 
Kómába esése óta először osztott meg 
üzenetet kedden az Insragramon Alek-
szej Navalnij, a néhány hete novicsok 
idegméreggel megmérgezett orosz 
ellenzéki politikus. „Sziasztok, Navalnij 
vagyok. Hiányoztok. Még mindig szinte 
semmire sem vagyok képes, de tegnap 
már egész nap önállóan lélegeztem. 
Teljesen önállóan. Semmilyen külső 
segítséggel, még egy egyszerű szelep sem 
volt a torkomban. Nagyon tetszett. Cso-
dálatos, sokak által alulértékelt folyamat 
ez. Ajánlom” – írta a politikus.

RENDKÍVÜLI ÜLÉSSZAKBAN IS LEHET KORMÁNYT BUKTATNI A TALÁROS TESTÜLET SZERINT

Alkotmányos volt az indítvány
Nincs alkotmányos természetű 
konfl iktus a kormány és a parlament 
között amiatt, hogy a PSD a rendkí-
vüli parlamenti időszakban nyújtott 
be bizalmatlansági indítványt – dön-
tött tegnap az alkotmánybíróság.

 » BALOGH LEVENTE

A lkotmányos lett volna a kormány-
buktatás, amennyiben a parlament 
két házának augusztus 31-ére össze-

hívott együttes ülésén sikerül biztosítani a 
határozatképességet a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) által benyújtott bizalmatlansá-
gi indítványról szóló szavazáshoz – dön-
tötte el tegnap az alkotmánybíróság. Mint 
ismeretes, a bizalmatlansági indítvány 
kapcsán a kormány fordult a taláros testü-
lethez, mivel azt a PSD a nyári, rendkívüli 
parlamenti ülésszakban terjesztette be, 
ami a kormányoldal szerint alkotmányel-
lenes. A talárosok most ezt a beadványt 
utasították el, az ellenzéki pártnak adva 
igazat.Az alkotmánybíróság kilenc tag-
ja egyhangúlag állapította meg, hogy 

bizalmatlansági indítványt a rendkívüli 
ülésszakban is be lehet nyújtani, és sza-
vazni is lehet róla. Két, kormánypárti bíró 
ugyan szerette volna, ha csupán ennyit 
állapít meg a testület, azonban a többség 
nem csupán formai döntést támogatott. 
Ennek nyomán egyúttal azt is alkotmá-
nyosnak nyilvánították, hogy egy bizal-
matlansági indítványt az egyik ülésszak-
ban terjesszék be, de egy másikban 
szavazzanak róla. Ez annyit jelent, hogy 
akár folytatódhat is a törvényhozásban 
az augusztus 31-én határozatképtelenség 
miatt elnapolt vita az indítványról. Alkot-
mánybírósági források közölték: az alap-
törvény nem tesz különbséget a rendkívüli 
és a rendes ülésszakok között, csupán 
annyit rögzít, hogy egy ülésszakban csak 
egy indítványt lehet beterjeszteni. Marcel 
Ciolacu, a PSD elnöke közölte: megvárják 
az ítélet indoklását, ezt követően dönt 
a párt elnöksége arról, hogy folytatja-e 
a kormány menesztésének folyamatát. 
Ludovic Orban miniszterelnök az ítélet 
kapcsán leszögezte: nem fél a kormánya 
bukásától, ha a PSD folytatni akarja a fo-
lyamatot, akkor tegye meg.

Mint ismeretes, a rendkívüli ülésszak 
utolsó napjára kitűzött bizalmi szavazás 
tragikomédiába fulladt, miután a PSD és 
a kormánybuktatást vele együtt támoga-
tó Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) magára maradt: korábbi ígérete 
ellenére az RMDSZ csatlakozott a kor-
mányt támogató jobbközép pártokhoz, és 
az üléstől távol maradva nem biztosította 
a határozatképességet, így az indítványról 
nem hogy szavazni nem lehetett, hanem 
még vitázni sem. A PSD sokáig halogatta 
az indítvány vitáját, és végül váratlanul 
tűzte ki augusztus 31-re, mivel szeptem-
ber elsején már a parlament rendes őszi 
ülésszaka kezdődött el, és kétségessé vált: 
alkotmányos-e egy rendkívüli ülésszakban 
benyújtott bizalmatlansági indítványról a 
rendes ülésszakban szavazni. Mint isme-
retes, a PSD által beterjesztett bizalmatlan-
sági indítványt 205 törvényhozó írta alá. 
A szociáldemokraták azt vetik a kormány 
szemére, hogy kicsúszott a kezéből a jár-
vány kezelése, illetve hogy a kabinet tagjai 
többször maguk szegték meg azokat a sza-
bályokat, amelyeket ők maguk állítottak 
fel a járvány terjedésének megállításáért. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Moszkva másfél milliárd dollár állami 
hitelt nyújt Minszknek – jelentette be 

Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hét-
főn Szocsiban fogadta fehérorosz hivatali 
partnerét, Aljakszandr Lukasenkát. Putyin 
tévékamerák előtt hangsúlyozta, hogy a ha-
zájukban kialakult helyzetet a fehéroroszok-
nak maguknak kell tárgyalások útján meg-
oldaniuk, „külföldről érkező súgás nélkül”. 
Logikusnak és időszerűnek nevezte, hogy 

Lukasenka alkotmánymódosítást kezdemé-
nyezett hazájában. Leszögezte, hogy Moszk-
va elkötelezettje marad a Minszkkel kötött 
együttműködési megállapodásoknak, egye-
bek mellett a kollektív biztonsági szerződés 
szervezetén és a szövetségi államon belül. 
Hangsúlyozta, hogy a két ország katonai 
együttműködését folytatni kell.

Lukasenka köszönetet mondott Putyinnak 
a fehérorosz helyzetben képviselt álláspont-
jáért és azért, hogy rámutatott: a fehérorosz 
határok egyúttal a szövetségi állam határai 

is. Nehezményezte, hogy a NATO az ellenzé-
ki tüntetések idején hadgyakorlatot tartott 
Fehéroroszország közelében, és arra hívta 
fel vendéglátóját, készítse fel csapatait arra, 
hogy ellenálljanak egy esetleges agresszió-
nak. Putyin és Lukasenka megállapodott, 
hogy az orosz elnök feloszlatja a rendvédel-
mi erőkből álló tartalékot, amelyet fehér-
orosz hivatali partnere kérésére hozott létre 
a szomszédos ország határán, és az abban 
részt vevő egységeket visszavezényli állandó 
állomáshelyükre. 

 » B. L.

Bár a több teszt miatt az előző napi, 700 
alatti számhoz viszonyítva nőtt, csupán 

kevéssel haladta meg az 1100-at az egy nap 
alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi adatok szerint 1111 személy szerve-
zetében mutatták ki a kórokozót. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma 105 298-ra nőtt. Az 
új fertőzöttek mellett egyébként 591 személy-
nek a második tesztje is pozitív lett. Hason-
lóan a hétfői adatokhoz, a tegnapi számok 
is kedvezőbbek, mint egy héttel korábban. 
Tegnap 21 049 tesztből 1111 lett pozitív, míg 
múlt kedden 20 552-ből 1136. Az egy nap alatt 
elhunytak száma ugyanakkor ismét magas: 
51-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe. 
Közülük 49-en krónikus betegek voltak. A 24 
óra alatt elvégzett több mint 21 ezer tesztből 

8327 készült az érintettek kérésére. Ezzel az 
elvégzett tesztek száma 2 110 024. Az elhuny-
tak száma ezzel 4236-ra nőtt. A kórházakban 
csökkent a betegek száma: 6881 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 460-at intenzív osztályon. 
Emellett 10 879 fertőzött házi, 5784 pedig in-
tézményes elkülönítésben tartózkodott, míg 
37 014-en otthoni, öten pedig intézményes 
karanténban voltak. A hatóságok 24 óra alatt 
404 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején 
hatályos rendelkezések megsértése miatt, 
összesen 54 450 lej értékben. Emellett négy 
esetben tettek feljelentést a járvány leküzdé-
sének meghiúsítása miatt. Eközben Romá-
niában Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
úgy vélekedett, nem a koronavírus-járvány 
második hulláma tombol, ez még mindig 
az első hullám. Szerinte az óvintézkedések 
betartásával másfél hónap múlva csökke-

nésnek indulhat az új fertőzöttek száma. A 
miniszter hétfőn este a Digi24 hírcsatorná-
nak nyilatkozva arra a kérdésre, hogy mikor 
várható a második hullám, azt mondta: az 
ország még nincs túl az első hullámon.

Kijelentette: jelenleg az első hullám má-
sodik fázisában vagyunk, egy olyan platón, 
amelyet igyekeznek szinten tartani a követ-
kező két hétben, amelyben már láthatóak 
lesznek a tanévkezdés következményei, 
amelyet a diákok és a tanárok körében is fi -
gyelemmel követnek.

Nelu Tătaru úgy véli, a fertőzések száma 
október második felétől indulhat csökke-
nésnek, amennyiben az emberek betartják 
az óvintézkedéseket. Emlékeztetett: jön az 
infl uenzaszezon és a hideg idő, amely ked-
vez a vírusok terjedésének, és a krónikus be-
tegekre is vigyázni kell. 

Jelentős támogatást nyújt Putyin Lukasenkának

Kevéssel több mint 1100 új fertőzött, de sok a halott
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Visszaküldte Iohannis
a Trianon-törvényt

Megfontolásra visszaküldte Klaus 
Iohannis államfő a parlamentnek azt 

a törvényt, amely román nemzeti ünneppé 
nyilvánítaná a trianoni diktátum aláírásá-
nak évfordulóját, június 4-ét. Az államfő 
indoklásában rámutat: a jogszabály elfoga-
dása számos bírálatot váltott ki a szakértők 
és a civil szervezetek részéről. A civil szféra 
reakciói, illetve azok intenzitása rávilágított, 
hogy a törvény a parlament által elfogadott 
formájában nem valós, és átfogó nyilvános 
egyeztetés nyomán jött létre. Ezért Iohannis 
szerint szükséges visszaküldeni a parla-
mentnek, hogy kezdeményezzenek széles 
körű egyeztetést róla szakértők, történészek, 
kutatók, professzorok, akadémikusok, okta-
tási intézmények, közintézmények és a civil 
szféra bevonásával.

„Egy európai uniós tagállamban, amely 
erősen kötődik az európai értékekhez és 
alapelvekhez, a párbeszédre való nyitottság, 
a társadalom megosztásának kockázatát 
hordozó témák felnőtt módon történő 
megközelítése, a tolerancia és az emberi 
méltóság elvének népszerűsítése olyan 
tartóoszlopok, amelyekre Romániának fo-
lyamatosan támaszkodnia kell. Az állami in-
tézmények fontos szerepet játszanak ebben” 
– szögezte le Iohannis. Az elnök rámutat: a 
román nép legfőbb képviseleti szerveként a 
parlament alkotmányos felelőssége bevonni 
a szakértőket a törvényalkotási folyamatba, 
illetve az, hogy átláthatóan és felelősen hoz-
zon törvényeket történelmi eseményekkel 
kapcsolatban, „a román nép demokratikus 
értékeivel és törekvéseivel összhangban”. 
Mint ismeretes, a parlament május 13-án fo-
gadta el a Titus Corlățean szociáldemokrata 
szenátor, volt külügyminiszter és Şerban 
Nicolae szintén szociáldemokrata szenátor 
által a 2020-at a nemzeti összetartozás évévé 
nyilvánító magyar országgyűlési határo-
zatért való visszavágásként kidolgozott 
törvényt, amellyel kapcsolatban Iohannis 
alkotmányossági normakontrollt kért. Az 
alkotmánybíróság azonban július 15-én sza-
vazattöbbséggel alkotmányosnak nyilvání-
totta. Az államfőnek jogában állt kihirdetés 
helyett visszaküldeni a parlamentnek, de 
ha az módosítás nélkül ismét elfogadja, már 
köteles aláírni. (B. L.)




