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MEGALAKULT A PARLAMENT, ALÁÍRTÁK A KOALÍCIÓS SZERZŐDÉST A JOBBKÖZÉP PÁRTOK

Kezdheti a munkát a Cîţu-kormány
Megnyílt az út a Florin Cîţu vezette 
jobbközép kormány megalakulása 
előtt, miután a leendő kormánypár-
tok aláírták a koalíciós megállapo-
dást, a parlament két háza is megvá-
lasztotta új vezetőit, az államfő pedig 
ismét egyeztetett a pártokkal.

 » BALOGH LEVENTE

E lvileg elhárult az akadály az elől, 
hogy karácsonyig letegye az esküt az 
új kormány, miután tegnap hajnal-

ban sikerült megválasztani a parlament 
két házának vezetőit, hétfőn este pedig a 
jobbközép pártok aláírták a kormánykoa-
líció megkötéséről szóló megállapodást. 
Klaus Iohannis államfő ennek nyomán 
tegnapra újabb egyeztetésre hívta a pár-
tokat az elnöki hivatalba, amely után az 
előzetes várakozások szerint a jobbközép 
pártok közös miniszterelnök-jelöltje, Flo-
rin Cîţu alakíthat kormányt.

Az egyeztetésen a választásokon élen 
végzett, de a szavazatok 30 százalékának 
megszerzésével kormányt alakítani nem 
képes Szociáldemokrata Párt (PSD) nem 
vett részt, mivel álláspontja szerint az al-
kotmány értelmében így is őt kellett vol-
na kormányalakítással megbízni. Marcel 
Ciolacu PSD-elnök szerint ráadásul az ál-
lamfő csak színlelte a konzultációt, mert 
már korábban döntött arról, kit bíz meg 
kormányalakítással. Közölte: pártja ke-
mény ellenzéki alakulatként fog politizál-
ni. A leendő, összesen 56 százalékos több-
séget maguk mögött tudó kormánypártok 
– a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Ment-
sétek meg Romániát Szövetségből (USR) és 
a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjá-
ból (PLUS) összeolvadt USR–PLUS és az 
RMDSZ – elnökei viszont együtt mentek el 
az egyeztetésre, hogy ezzel is jelezzék: szo-

ros a koalíció. Velük tartott Florin Cîţu is, 
a találkozón pedig Ludovic Orban PNL-el-
nök  átadta a koalíció létrehozásához és a 
parlament gyors megalakításához gratulá-
ló Iohannisnak a koalíciós megállapodás 
szövegét. A találkozó után Cîţu és Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök arról beszélt, hogy 
akár már ma estére hivatalba léphet az új 
kormány. A parlament ma elvileg meg is 
kezdheti a miniszterjelöltek meghallgatá-
sát, hogy a remények szerint ma vagy leg-
később holnap estig a kormány tagjai le is 
tehessék az esküt.

Eljön a stabilitás ideje?
A koalíciós megállapodást hétfőn este 
Ludovic Orban PNL-elnök, Dan Barna és 
Dacian Cioloș, az USR–PLUS társelnökei 
és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke írta 
alá a parlamentben. A közös kormányzás 
alapelveit lefektető hétpontos dokumen-
tumban arra vállalkoznak, hogy a stabil, 
kiszámítható, szakszerű kormányzással 
javítsák a közszolgáltatások minőségét, 
az állampolgárok életminőségét nemtől, 
nemzetiségtől, vallástól, kortól, társadal-
mi körülményektől függetlenül.

„A szabadság, tisztelet, integritás, egyé-
ni felelősség és szolidaritás közös értékek, 
amelyek összekötnek bennünket. Készen 
állunk arra, hogy megvédjük ezeket az 
értékeket, amikor ezek veszélyben van-
nak, és hogy továbbvigyük Romániát az 
európai úton” – olvasható a koalíciós meg-
állapodásban. Az aláíró pártok vállalják, 
hogy komoly tapasztalattal és jó hírnévvel 
rendelkező szakembereket javasolnak a 
köztisztségekbe. Nem támogatják a nepo-
tizmust és a klientúraépítést, a köztiszt-
ségek betöltésénél versenyvizsga esetén 
betartják a kompetencia és a semlegesség 
elvét. A megállapodás a pártváltoztatás 
tilalmára is kitér: a pártok vállalják, hogy 
szervezeteikbe nem fogadnak be más po-

litikai párt színeiben mandátumot nyert 
képviselőket. A megállapodás aláírását 
követően Ludovic Orban elmondta: a koa-
líció egy hozzáértő, felelős, az ország mo-
dernizálására, a közszolgáltatásokat kor-
szerűsítő kormányzásra vállalkozik. Dan 
Barna elmondta a mintegy 300 oldalas 
kormányprogram is nagyjából elkészült, 
már csak fi nomításokra szorul, és azokat a 
közös vállalásokat tartalmazza, amelyben 
valamennyi koalíciós partner egyetért.

Kelemen Hunor azt hangsúlyozta: nyolc 
év politikai válság után véget kell vetni a 
demagógiának, elérkezett a stabil, kiszá-
mítható kormányzás, a közép- és hosszú 
távú tervezés ideje, amely képes megte-
remteni minden ember és közösség szá-
mára a biztonságot.

Hajnali elnökválasztás
az alsóházban
A koalíciós megállapodás aláírása után az 
alsóház tegnap hajnalba nyúló ülésén si-
került a képviselőház elnökévé választani 
Ludvic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnökét, korábbi miniszterelnököt. A 
képviselőház hétfői alakuló ülése azért tar-
tott tegnap hajnalig, mert a mandátumiga-
zolás és a frakciók közti elhúzódó egyezte-
tések után este hatkor kezdődött csak meg 
– és éjfél után ért véget – a törvényhozók 
eskütétele: a 329 igazolt mandátumú kép-
viselő közül 322 tette le a hivatali esküt. 
Orbant 179 vokssal választották meg a kép-
viselőház élére, míg ellenjelöltje, Alfred 
Simonis szociáldemokrata képviselő 110 
szavazatot kapott. A szenátus élére a meg-
állapodás szerint az USR–PLUS jelölhetett 
elnököt. Ennek megfelelően Anca Dragut, 
az egykori szakértői Cioloș-kormány pénz-
ügyminiszterét választották meg hétfőn a 
szenátus elnökévé 75 támogató szavazat-
tal, míg szociáldemokrata ellenjelöltjére, 
Lucian Romașcanura 51 szenátor voksolt. 
Dragu az első nő a román felsőház élén. A 
136 tagú szenátusban a jobbközép koalíci-
ónak 75 tagja van.

Eközben kiderült: nem volt érvényes a 
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
szenátora, Diana Șoșoacă által bemuta-
tott orvosi igazolás, amellyel azt indo-
kolta, miért nem visel maszkot. Az iga-
zolást ugyanis a háziorvosa állította ki, 
márpedig ilyen esetben munkaorvostól 
kell igazolást kérni. A bukaresti rendőr-
ség egyébként nyomozást indított az első 
ülésnapon az egészségügyi szabályok el-
len vétő – a szenátusi büfében asztalhoz 
ülő vagy maszkot nem viselő – honatyák 
ellen. Egyes hírek szerint a maszkviselés 
hiánya miatt vizsgált képviselők között 
Kelemen Hunor is ott van. 
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Kormányzásra készen. A koalíciós pártok vezetői közösen látogattak el Iohannishoz

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagy valószínűséggel az új típusú koro-
navírus (SARS-CoV-2) erősebben fertőző 

mutációjával szemben is védettséget ad a Pfi -
zer amerikai gyógyszercég és a német BioNT-
ech közös munkájával kifejlesztett oltás – 
mondták a mainzi központú biotechnológiai 
vállalkozás alapítói egy tegnapi tájékoztatón. 
Ugur Sahin, Özlem Türeci és a BioNTech több 
vezető munkatársának közös online tájékoz-
tatóján hangsúlyozták, hogy a már európai 
uniós forgalmazási engedéllyel is rendelkező 
oltóanyagot nagyjából másfél hónap alatt to-

vább lehet fejleszteni, hogy alkalmazkodjék 
a Nagy-Britanniában terjedő új mutációhoz, 
de erre várhatóan nem is lesz szükség. A tu-
domány a valószínűség fogalmával dolgozik, 
és „nagyon nagy a valószínűsége” annak, 
hogy a vakcina a vírus új változata ellen is 
véd – fogalmazott Ugur Sahin. Ugyanakkor a 
mutáns SARS-CoV-2 ezzel együtt is veszélyes, 
a fokozott fertőzőképesség miatt meglehet, 
hogy a tervezett 60–70 százaléknál nagyobb 
átoltottsági arányt kell elérni ahhoz, hogy 
az élet visszatérhessen a régi kerékvágásba 
– mondta a Németországba Törökországból 
bevándorolt tudós. Egyébként az Európai Bi-

zottság hétfő este engedélyezte a Pfi zer és a 
BioNTech vállalatok által az új típusú koro-

navírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag 
forgalomba hozatalát

Valószínűleg az új vírustörzs ellen is véd az oltás

 » RÖVIDEN

Iohannis: meg kell büntetni
az 1989-es vérengzések elkövetőit
Az igazságszolgáltatásnak tennie kell 
a dolgát az 1989-es forradalom idején 
elkövetett vérengzések felelőseinek 
megbüntetése érdekében – szögezte 
le tegnap Klaus Iohannis államfő 
az 1989-es események évfordulója 
alkalmából kiadott közleményében. 
„Az 1989. decemberi véráldozat révén 
véget vetettek egy törvénytelen, bű-
nöző rendszernek, és embertársaink 
bátorsága, elszántsága visszaadta sza-
badságunkat és méltóságunkat. Soha 
senkinek nem szabad elfelejtenie, 
hogy a románok a tankok elé álltak 
eszményeik védelmében. És azóta, 
mindörökre, december 22-e a romá-
niai forradalom győzelmének napja 
lett, amelyet minden generációnak 
meg kell tartania emlékezetében és 
méltóképpen tisztelnie kell” – hangsú-
lyozza az államfő. Iohannis emlékez-
tetett a forradalom emberáldozataira, 
valamint arra, hogy az akkori áldo-
zatok utódai továbbra is lelki sebeket 
hordoznak, amelyeket tovább mélyít, 
hogy a véres megtorlás elkövetőit 
azóta sem vonták büntetőjogi felelős-
ségre. „Az igazságszolgáltatásnak meg 
kell tennie a kötelességét! Bármilyen 
késedelem súlyos, demokráciaellenes 
támadássá változtatja ezt a szégyen-
teljes lemaradást’ – írja üzenetében. 
Iohannis leszögezi: az 1989. decem-
beri hősök célja egy demokratikus 
Románia volt, értékrendjük pedig az 
euroatlanti értékekhez kötődik.
 
Elítélik az ukrajnai magyarok
elleni támadásokat
Határozottan elítéli a Nyugat-euró-
pai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége (NYEOMSZSZ) az ukrán 
hatóságoknak az őshonos ukrajnai 
magyar kisebbség, annak vezetői és 
civil szervezetei elleni támadásait, a 
belbiztonsági szervek fegyveres alaku-
latai részvételével az elmúlt napokban 
történt megfélemlítést – közölte a 
szövetség hétfőn az MTI-vel. Négy nyel-
ven közzétett felhívásukban – magyar, 
angol, német, francia – azt írták, hogy 
az ukrán kormány már évek óta lábbal 
tiporja a nemzeti kisebbségi jogokat és 
„a durva események annak az elfo-
gadhatatlan folyamatnak a részei”. 
Hazaárulással és szeparatizmussal 
vádolják a magyar kisebbség vezetőit 
és szervezeteit annak ellenére, hogy 
bizonyítottan minden ukrán törvényt 
betartottak és betartanak – fogalmaz-
tak. A NYEOMSZSZ emlékeztetett arra, 
hogy a kisebbségek nemzetiségi szim-
bólumainak használatát a kulturális 
autonómia keretében Ukrajna alkotmá-
nya és az 1992-es nemzetiségi törvény 
is biztosítja.

Alig 5000 fölött az új fertőzöttek száma

Épphogy meghaladja az ötezret az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma a 
tegnapi adatok szerint: 23 844 tesztből 5009 lett pozitív, ami 21 százalékos arány. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma már 598 792. Eközben a gyógyultak száma 7083 fővel 508 979-re 
nőtt. A kór szövődményeiben újabb 155 beteg hunyt el, közülük 151-en krónikus betegek vol-
tak. Az elhunytak száma ezzel 14 636-ra emelkedett. A kórházakban 11 117 fertőzöttet ápol-
tak, közülük 1252-t intenzív osztályon. Házi elkülönítésben 40 211, intézményesben 10 412 

fertőzött tartózkodott, emellett 57 815-en voltak otthoni, és 162-en hatósági karanténban.




