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BIZALMAT SZAVAZOTT A PARLAMENT A CÎŢU-KABINETNEK – CÉLAZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE

Új kormányt hozott Bukarestbe az angyal

» BALOGH LEVENTE

M

unkába állhat az új, Florin Cîţu
vezette jobbközép koalíciós kormány, miután a parlament két
háza tegnapi együttes ülésén bizalmat
szavazott a Nemzeti Liberális Párt (PNL),
a Mentsétek meg Romániát Szövetség –
Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja
tandem (USR–PLUS) és az RMDSZ alkotta kabinetnek. A törvényhozás 260-186
arányban szavazta meg az új kormányt – a
sikerhez legalább 228 honatya voksa kellett
–, a három kormánypárt honatyái mellett a
kisebbségi frakció is támogatta a kabinetet.
A kormány a voksolás után az elnöki palotába indult letenni az esküt, majd arra készült, hogy megtartsa első ülését.
A nap folyamán korábban a parlamenti
szakbizottságok három óra alatt végeztek
a leendő miniszterek meghallgatásával, és
mindannyiukat pozitívan véleményezték.
Ezt követte a két ház együttes ülése, amelyen Cîţu – akit Klaus Iohannis államfő
kedden este bízott meg a kormányalakítással – a kormányprogram rövid ismertetésével kért bizalmat kormánya számára.
A kijelölt kormányfő – akit a pulpitusra
lépésekor a kormányoldal tapssal, az ellenzék hangos pfujjolással fogadott – kijelentette: a kabinet célja az, hogy az ország
minél hamarabb túljusson az egészségügyi
és gazdasági válságon. A gazdaság fel-

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

lendülése érdekében új beruházási programot és strukturális reformokat ígért. A
vállalkozások támogatására és a bürokrácia csökkentésére is ígéretet tett, egyben
az adórendszer egyszerűsítését is kilátásba helyezte, és cáfolta, hogy a kormány
adóemelésre készülne. A nyugdíjasoknak
azt üzente: nem hagyják magukra őket. A
továbbiakban a kormányoldal vezérszónokai támogatásukról biztosították a leendő
kormányt, az ellenzék viszont bírálta.
A választást a voksok 30 százalékával
megnyerő, de mégis ellenzékbe szorult
Szociáldemokrata Párt elnöke, Marcel
Ciolacu „a nemzet szégyenének” nevezte
a kormányoldalt, amely szerinte elvesztette a választásokat, de most, hogy mégis
kormányra kerül, csak felprédálja majd az
országot. A Ludovic Orban képviselőházi
elnökké választását alkotmánybíróságon
megtámadó Románok Egységéért Szövetség (AUR) társelnöke, George Simion
a vendéglátóhelyek és az iskolák megnyitását követelte, és az adók befizetésének
megtagadására szólított, mivel azokat a
kormánypártok szerinte saját magukra
akarják költeni. A kormányban négy taggal
részt vevő RMDSZ nevében felszólaló Csoma Botond alsóházi frakcióvezető viszont
arról beszélt: a kormány célja rövid távon
a válsághelyzetből való kilábalás, középtávon pedig a gazdaság konszolidálása.

Kisebbségi ügyek a kormányprogramban
A hivatalba lépő új kabinet ambiciózus igazságügyi tervekkel állt elő a kormányprogramban. Eszerint módosítanák az alkotmányt, hogy belekerüljön a büntetőügyesek közhivataltól való eltiltása, az igazságügyi törvények Dragnea-időszakban elfogadott módosításainak eltörlése, a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség
megszüntetése, és egy olyan ügyészség létrehozása, amely kimondottan a környezetvédelmi bűncselekményeket – például a törvénytelen fakivágásokat – vizsgálná. Kiemelt
helyet kapott a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem is, emellett csökkentenék a politikum, és növelnék a szakma befolyását az ügyészségi vezetők kinevezésében.
Az egészségügy terén új egészségügyi törvényt dolgozna ki, a GDP 6 százalékára növelné
az ágazat ﬁnanszírozását, tíz új kórházat építene, 135 kórházat felújítana, emellett 1450
vidéki egészségügyi központot hozna létre. A kabinet csupán 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,
uniós forrásokból korszerűsítenék az óvodákat és a bölcsődéket, illetve újakat építenének, iskolaépületeket rehabilitálnának, illetve új iskolákat építenének, külön programot
dolgoznának ki, hogy a kisebbségi diákokmegfelelően elsajátítsák a román nyelvet, és
bevezetnék a többszintű érettségit. A program a kisebbségi témákra is kitér. Így a nemzeti
kisebbségek jogállását szabályozó törvény elfogadása és az idegengyűlölet hatékony
büntetése is szerepel benne. A dokumentumban kétoldalas külön fejezetet szentelnek a
kisebbségek védelmével kapcsolatos törvényalkotási és kormányzati intézkedéseknek,
a közigazgatási anyanyelvhasználatra és anyanyelvű oktatásra vonatkozó célkitűzések
átszövik a dokumentum egészét, és számos más ágazati politikánál is megjelennek. A
kisebbségek kölcsönös védelmére a külpolitikai fejezetnek a román–magyar kétoldalú
kapcsolatokra vonatkozó szakasza is kitér. Egyebek mellett a telefonos ügyfélszolgálatok,
formanyomtatványok, űrlapok, szakmai továbbképzések esetében tervezi a kormány az
anyanyelvhasználat bővítését, de a program azt is előírja, hogy az egészségügyi szolgáltatások szintjén érvényesíteni kell az – egyébként Románia által is ratiﬁkált – európai
nyelvi charta előírásait. Emellett növelnék a kolozsvári és a marosvásárhelyi közszolgálati
rádió magyar nyelvű adásainak lefedettségét. A program előirányozza a kolozsvári magyar
színház épületének felújítását – erre 15 millió eurót tart szükségesnek.

Meglepő nevek a PNL listáján

A pártok kedden este véglegesítették miniszterjelöltjeiket. A PNL elnökségi ülésén
parázs viták előzték meg a jelöltekről szóló
szavazást, ugyanis sokan sérelmezik, hogy
Ludovic Orban pártelnök számos befolyásos tárcát átengedett a koalíciós partnereknek. Egyes erdélyi fiókszervezetek az
RMDSZ-nek adott tisztségek miatt akadékoskodtak. A vita végén ugyanakkor éjfél
után a pártvezetés nagy többsége megszavazta a miniszterek listáját. A listán meglepetést keltő nevek is felbukkantak: az oktatási tárca élére Sorin Cîmpeanu korábbi
tárcavezetőt nevezték ki, aki a Victor Ponta
vezette szociáldemokratában állt a tárca
élén, és a Ponta-féle Pro Románia Pártból
lépett át a PNL-be 2020 elején. Az ő nevéhez
fűződik több közszereplő – köztük Ponta
és Gabriel Oprea volt belügyminiszter –
plágiumbotránya eltussolásának kísérlete. Szintén meglepetés Alexandru Nazare
pénzügyminiszter-jelölt neve, aki 2012-ben
néhány hónapig közlekedési miniszterként, 2010-ben pedig pénzügyi államtitkárként tevékenykedett. Az USR–PLUS szintén
kedden este fogadta el a párt által delegált
miniszterek listáját. Mint ismert, az RMDSZ
már hétfőn nevesítette jelöltjeit, Kelemen
Hunort, Cseke Attilát, Tánczos Barnát és
Novák Károly Eduárdot.

ALEXFOTÓ:
TUDOR/AGERPRES

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–USRPLUS–RMDSZ-kormánynak.

Egyeztetés. Florin Cîţu (középen, proﬁlból) tanácskozik a koalíció vezetőivel a törvényhozásban

Nem tett le a PNL és az USR–PLUS
a kétfordulós elöljáró-választásról

A kormányoldal leendő tervei kapcsán
tegnap Ludovic Orban arról beszélt: megállapodtak arról, hogy a továbbiakban
nem fogadnak be a kormánypártokba
más pártokból átülő honatyákat, mivel ez ártalmas a demokráciára nézve.
Egyúttal megjegyezte: a PNL és az USR–

PLUS a parlamentben keres majd támogatást a kétfordulós polgármester-választáshoz, miután azt az RMDSZ nem
támogatja, így nem került be a kormányprogramba. Orban szerint ugyanis a dokumentumba csak olyan témák kerültek
be, amelyek „egyesítik” a koalíciós pártokat, olyanok nem, amelyek ellentétet
szülnek közöttük.

Hétfőtől folyamatosan érkeznek az oltások az országba
» B. L.
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95 oltóközpontban kezdik meg vasárnap
az első 4500 egészségügyi dolgozó beoltását a koronavírus elleni oltási kampány
nyitányaként, és még idén újabb vakcinaszállítmány érkezik az országba – jelentette
be Nicolae Ciucă ügyvivő miniszterelnök. A
kormányfő kedden este a román közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta: kidolgozták az eljárást, amely olyan részletes,
hogy még azon sofőrök nevét is rögzítették,

akik a vakcinákat szállítják majd. Hozzátette,
a 995 oltóközpont mellett további 81 működik majd a védelmi minisztérium irányítása
alatt. Elmondta, minden oltóközpont számára biztosított a személyzet és a szükséges
felszerelés. Az első 10 000 oltás szombaton
érkezik meg, és az egészségügyi dolgozókkal
kezdik a lakosság beoltását. Mint ismeretes,
a vakcina kétfázisú, így 21 nappal később egy
emlékeztető oltás beadása is szükséges a hatékonyság érdekében. Az ügyvivő kormányfő
azt is elmondta, hogy december 28-án, hét-

főn újabb 100 000 adagnyi oltás érkezik az
országba, azt követően pedig minden héten
150 000. Az oltásra hamarosan regisztrálni is
lehet, ezt online, telefonon vagy a háziorvoson keresztül tehetik meg a polgárok.
Eközben a tegnapi adatok szerint enyhén
nőtt az újonnan koronavírus-fertőzéssel
diagnosztizáltak száma az előző naphoz
képest: 25 840 testből 5459 lett pozitív, ami
21,13 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek
száma ezzel meghaladta a 600 ezret: már
604 251. A gyógyultak száma ugyanakkor

7444 fővel 515 423-ra nőtt. A kór szövődményeiben újabb 130 beteg hunyt el, közülük
122-en krónikus betegek voltak. Az áldozatok száma ezzel 14 766.
A kórházakban 10 754 fertőzöttet ápoltak,
közülük 1251-et intenzív osztályon. Otthoni
elkülönítésben 38 819-en, intézményesben
10 248-an tartózkodtak, míg házi karanténban 62 126-an, hatóságiban 161-en voltak.
A legmagasabb fertőzési szintet továbbra is
Ilfov megyében, Bukarestben és Konstanca
megyében mérték.

