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Új kormány alakult karácsonyra
Bizalmat szavazott a parlament a Cîţu-kabinetnek

B A L O G H  L E V E N T E

A törvényhozás tegnap dél-
után megszavazta az új kor-
mányt – a sikerhez legalább 

228 honatya voksa kellett –, a há-
rom kormánypárt honatyái mellett 
a kisebbségi frakció is támogatta a 
kabinetet. A nap folyamán koráb-
ban a parlamenti szakbizottságok 
három óra alatt végeztek a leendő 
miniszterek meghallgatásával, és 
mindannyiukat pozitívan vélemé-
nyezték. Ezt követte a két ház együt-
tes ülése, amelyen Cîţu – akit Klaus 
Iohannis államfő kedden este bízott 
meg a kormányalakítással – a kor-
mányprogram rövid ismertetésével 
kért bizalmat kormányának. A ki-
jelölt kormányfő – akit a pulpitusra 
lépésekor a kormány oldal tapssal, 
az ellenzék hangos pfujjolással foga-
dott – kijelentette: a kabinet célja az, 

hogy az ország minél hamarabb túl-
jusson az egészségügyi és gazdasági 
válságon. A gazdaság fellendülése 
érdekében új beruházási programot 
és strukturális reformokat ígért. A 
vállalkozások támogatására és a 
bürokrácia csökkentésére is ígéretet 
tett, egyben az adórendszer egysze-
rűsítését is kilátásba helyezte, és 
cáfolta, hogy a kormány adóemelés-
re készülne. A nyugdíjasoknak azt 
üzente: nem hagyják magukra őket. 

Kritizált a PSD

A Szociáldemokrata Párt elnöke, 
Marcel Ciolacu „a nemzet szégye-
nének” nevezte a kormányoldalt, 
amely szerinte elvesztette a válasz-
tásokat, de most, hogy mégis kor-
mányra kerül, csak felprédálja majd 
az országot. A Románok Egységéért 
Szövetség (AUR) társelnöke, George 
Simion a vendéglátóhelyek és az is-
kolák megnyitását követelte, és az 

adók befi zetésének megtagadására 
szólított, mivel szerinte azokat a kor-
mánypártok saját magukra akarják 
költeni. Az RMDSZ nevében felszólalt 
Csoma Botond alsóházi frakcióveze-
tő viszont arról beszélt, hogy a kor-
mány célja rövid távon a válsághely-
zetből való kilábalás, középtávon 
pedig a gazdaság konszolidálása.

Alkotmánymódosítás 
és anyanyelvhasználat

A hivatalba lépett új kabinet am-
biciózus igazságügyi tervekkel állt 
elő a kormányprogramban. Eszerint 

módosítanák az alkotmányt, hogy 
belekerüljön a büntetőügyesek köz-
hivataltól való eltiltása, az igazság-
ügyi törvények Dragnea-időszakban 
elfogadott módosításainak eltörlése, 
a bírák és ügyészek által elköve-
tett bűncselekményeket vizsgáló 
ügyészség megszüntetése, és egy 
olyan ügyészség létrehozása, amely 
kimondottan a környezetvédelmi 
bűncselekményeket – például a tör-
vénytelen fakivágásokat – vizsgálná.  
Új egészségügyi törvényt dolgozna 
ki, a GDP 6 százalékára növelné az 
ágazat fi nanszírozását, tíz új kórhá-
zat építene, 135 kórházat felújítana, 

emellett 1450 vidéki egészségügyi 
központot hozna létre. A kabinet csu-
pán európai forrásokból 4,6 milliárd 
eurónyi beruházást valósítana meg 
az egészségügyben. Az oktatásra 
szintén a GDP 6 százalékát szánnák, 
szavatolnák az internet-hozzáférést 
minden oktatási intézményben, uni-
ós forrásokból korszerűsítenék az 
óvodákat, bölcsődéket és is-
kolaépületeket, illetve újakat 
építenének, külön programot 
dolgoznának ki, hogy a ki-
sebbségi diákok megfelelően 
elsajátítsák a román nyelvet, 
és bevezetnék a többszintű 
érettségit. A program a ki-
sebbségi témákra is kitér. Így 
a nemzeti kisebbségek jogál-
lását szabályozó törvény elfogadása 
és az idegengyűlölet hatékony bün-
tetése is szerepel benne. A dokumen-
tumban külön fejezetet szentelnek a 
kisebbségek védelmével kapcsola-
tos törvényalkotási és kormányzati 
intézkedéseknek, a közigazgatási 
anyanyelvhasználatra és anyanyel-
vű oktatásra vonatkozó célkitűzések 
átszövik a dokumentum egészét, és 
számos más ágazati politikánál is 
megjelennek.

H I R D E T É S

• Ismét teljes jogú kormány áll az ország élén, miután 
a parlament két háza tegnapi együttes ülésén bizalmat 
szavazott a Florin Cîţu eddigi pénzügyminiszter vezette 
jobbközép, PNL-USR-PLUS-RMDSZ-kormánynak.

A Florin Cîţu vezette kormány tagjai
A PNL részéről: Florin Cîţu – miniszterelnök, Alexandru Nazare – pénz-
ügy, Bogdan Aurescu – külügy, Nicolae Ciucă – védelem, Virgil Popescu 
– energia, Lucian Bode – belügy, Sorin Câmpeanu – oktatás, Bogdan 
Gheorghiu – művelődés, Adrian Oros – mezőgazdaság, Raluca Turcan 
– munkaügy. Az USR-PLUS részéről:  Dan Barna – miniszterelnök-helyet-
tes, Cătălin Drulă – közlekedés, Claudiu Năsui – gazdaság, vállalkozás 
és idegenforgalom, Stelian Ion – igazságügy, Cristian Ghinea – beru-
házások és európai projektek, Vlad Voiculescu – egészségügy, Ciprian 
Teleman – kutatás, innováció és digitalizáció. Az RMDSZ részéről: Kele-
men Hunor – miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila – fejlesztés, Tánczos 
Barna – környezetvédelem, Novák Károly Eduárd – sport.




