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A kormányt egyelőre sokkal 
inkább Klaus Iohannis irányít-
ja, mint Florin Cîţu, akinek 
rátermettsége egy igazi koalíci-
ón belüli válsághelyzet kezelé-
sekor fog majd kiderülni – véli 
Illyés Gergely politológus, akit 
a hárompárti bukaresti kabinet 
első száz napjáról kérdeztünk. 
Az elemző szerint a kormány 
nagyon sok uniós pénz fel-
használásáról dönthet, s az 
eddigi bejelentések alapján 
stratégiai beruházások való-
sulhatnak meg a magyarok 
lakta térségekben is.

 » PATAKY ISTVÁN

– Melyek voltak a legfontosabb jel-
lemzői a Florin Cîţu vezette bukaresti 
kormánynak a december végi beik-
tatás után közel száz nappal? Miben 
jelentett kellemes meglepetést, esetleg 
csalódást?
– A Cîţu-kormány legfontosabb fela-
data a költségvetés elfogadása volt. 
December végén úgy látott mun-
kához ez a kabinet, hogy nem volt 
még büdzsé. Akkor február végére 
ígérték, végül március lett belőle. Ez 
a lépés érintette a helyi és megyei 
önkormányzatok költségvetését is, 
ezáltal az összes beruházásnak az 
elindulását. A másik fontos kérdés, 
amelyre ez a kormány fókuszált, az az 
Európai Unió helyreállítási alapja. A 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) a tavalyi 
kampányban gyakorlatilag kormány-
programként adta el az erre az alapra 
épülő terv akkori változatát. Minden, 
amit a kampány során a PNL és Klaus 
Iohannis elnök ígért, része volt ennek 
a tervnek. Azt hangsúlyozták, hogy 
ebből a harminc milliárd euróból fog-
ják a beígért megvalósításokat fi nan-
szírozni. Csakhogy ezt a kész tervet az 
Európai Bizottság visszadobta, s most 
egy átdolgozott projekt elfogadására 
készül a kormány. Ez azt is jelenti te-
hát, hogy a választási ígéreteiket né-
hány hónap alatt átalakították. De azt 
továbbra is nagyon komolyan gon-
dolja a kormány és az államfő, hogy 
ezekből az uniós pénzekből fognak 
mindent megvalósítani az elkövetke-
ző években. 2026-ig ebből a forrásból 
próbálják megreformálni Romániát. 
Konkrét pályázatokat, terveket csak 
az Európai Bizottság április végére 
tervezett jóváhagyása után lehet el-

kezdeni, immár a korábban megkö-
vetelt átszabás alapján. E két témán 
kívül természetesen a járványhelyzet 
kezelése foglalta le a kormányt.

– Nyilvánvaló a feszültség a koalíció 
két nagyobbik pártja, a PNL és az USR 
között, de mindkét formáción belül is 
vannak ellentétek. Mennyire nyomták 
rá ezek a belső harcok a bélyegüket a 
kormány működésére, a politikai sta-
bilitásra?
– Ezek a viták előtérbe kerültek a jár-
ványkezelés kapcsán. Általában Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter-
hez kapcsolódnak a feszültségek. Az 
látszik, hogy egy olyan évben, mint 
az idei, amikor a három koalíciós 
párból kettőben komoly tétekkel bíró 
tisztújító kongresszus lesz, mindkét 
formáció a másik rovására igyekszik 
megszerezni, illetve megtartani a köz-
vélemény szimpátiáját. Az USR–PLUS 
továbbra is minden fontos kérdésben 
igyekszik leválasztani magát a liberá-
lisoktól, egyfajta reformpárt szerepé-
ben tetszeleg, amely szakítana a régi 
politikával. Tehát úgy viselkedik most 
is, mintha még ellenzékben lenne. A 
PNL pedig valami hasonlót próbál 
bemutatni, csak más üzenetekkel. 
Egyelőre a két párt el tudta simítani 
az ellentéteket, de bizonyosan lesz 
komolyabb válsághelyzet is.

– Hogyan birkózott meg a Cîţu-kor-
mány a járványhelyzet kezelésével?
– A lezárások mértéke enyhébb, 
mint sok más európai országban. Az 
intenzív osztályok terhelése ugyan-
akkor egyre nagyobb. Egyértelmű, 

hogy csak a sikeres oltási kampány 
tudja a helyzetet megváltoztatni. Ha 
egy pozitívumot kellene kiemeljek, 
akkor az oltási platformot, a jelent-
kezésekre létrehozott elektronikus 
szoft vert választanám, amely fel-
használóbarát. Az a botrány viszont, 
amit az egészségügyi miniszter a 
zárt oltóközpontok listájának nyilvá-
nosságra hozatalával kirobbantott, 
meglehetősen rossz fényt vet a vak-
cinálási folyamatra. Az, hogy a nem-
zetvédelmi dolgozók és családtagja-
ik soron kívül megkaphatják az oltást, 
rossz emlékeket idéz a társadalom-
ban. A helyzet ebben a tekintetben 
az, mint a rendszerváltás előtt, ami-
kor voltak egyenlők és egyenlőbbek; 
voltak, akik soron kívül hozzájutot-
tak mindenféle jóhoz, mások pedig 
éheztek. Most újra azt látjuk, hogy 
vannak, akikre külön szabályok vo-
natkoznak. Az USR–PLUS számára 
ugyanakkor nyerő politikai lapot je-
lentett az ügy ismertetése, hiszen a 
háttérben lévő valós szándékoktól 
függetlenül sikerült a PNL-et egy 
olyan régi, titkolózáson és előjogo-
kon alapuló rendszer védelmezője-
ként feltüntetni, amelyet Voicules-
cuék fel kívánnak számolni.

– Ennek fényében kijelenthető, hogy 
az USR és a PNL koalíción belüli har-
cának első száz napjában a kisebbik 
párt került előnybe?
– Ha a közvélemény előtti megjele-
nést vesszük alapul, akkor az USR–
PLUS a koalíción belüli súlyához 
képest felülreprezentált volt a médi-
ában. Vlad Voiculescu egészségügyi 

ILLYÉS GERGELY AZ RMDSZ SZEREPVÁLLALÁSÁRÓL, AZ USR ELLENZÉKI PÁRTKÉNT VISELKEDÉSÉRŐL A KÖZEL SZÁZNAPOS CÎŢU-KABINETBEN

Még Iohannis irányítja a kormányt

Miniszterelnök és helyettesei. Dan Barnával és Kelemen Hunorral egyeztet Florin Cîțu
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miniszter mellett a gazdasági tárcát 
vezető Claudiu Năsui is sokat szere-
pelt a sajtóban a korábban említett 
uniós helyreállítási terv apropóján. 
A PNL esetében viszont érzékelhe-
tők voltak a súrlódások Florin Cîţu 
miniszterelnök és Ludovic Orban 
pártvezető, a képviselőház elnöke 
között. Látjuk a liberálisok megyei 
szervezeteinek állásfoglalásaiból is, 
hogy a párton belüli pozícióharcok 
nagyon erőteljesek.

– Milyen miniszterelnök Florin Cîţu?
– A költségvetésnél jól tudott kom-
munikálni, de ez érthető, hiszen az 
ő szakterületéről van szó. Egy mi-
niszterelnöknek a kormány irányí-
tásán kívül a koalíció összetartása 
az egyik legfőbb feladata, így egy 
igazi válsághelyzetben fog majd 
kiderülni, képes-e erre. Cîţu még 
nem kezdett el önálló politikai pó-
lust építeni, elkerüli a súrlódásokat 
Klaus Iohannisszal, teljes egészé-
ben elfogadja az államfő utasításait. 
Ne feledjük el, hogy Iohannis is ak-
tív volt az utóbbi három hónapban. 
Rendszeresen összehívta a kormány 
bizonyos tagjait vagy a koalíciós 
pártok vezetőit, amikor konfl iktus-
helyzet körvonalazódott. Egyelőre 
sokkal inkább Iohannis irányítja a 
kormányt, mint Cîţu.

– Magyar szempontból mit hozott 
az RMDSZ-t is magában fogla-
ló Cîţu-kormány első három hónapja?
– Az RMDSZ része a döntéshoza-
talnak. Az már látszik, hogy bár-
hogyan is működik ez a kormány a 
továbbiakban, rengeteg pénz fel-
használásáról tud dönteni. Nem-
csak az európai helyreállítási alap-
ból, hanem a strukturális alapokból 
is sok pénz érkezik. Nyilván a kor-
mány felelőssége, hogy miként tud 
projekteket állítani a pénzek mel-
lé. Az, hogy az RMDSZ része a 
döntéshozatalnak, azt is jelenti, 
hogy a magyarlakta térségek profi -
tálhatnak ezekből a forrásokból. 
A magyar önkormányzatok ilyen 
szempontból komoly segítséget 
kaphatnak. Románia még min-
dig egy központosított állam, így a 
bukaresti döntéshozatalban való 
részvétel kiemelten fontos. A mos-
tani tervezési időszakban, amikor 
eldőlhet, milyen projektek kapnak 
fi nanszírozást 2026-ig, számít, hogy 
megfelelő helyen megfelelő embe-
rek legyenek. A közlések szintjén az 
látszik, hogy a magyarok által lakott 
térségeket érintő stratégiai beruhá-
zások megvalósulhatnak.

 » Florin 
Cîţu még nem 
kezdett el önálló 
politikai pólust 
építeni, elkerüli 
a súrlódásokat 
Klaus Iohan-
nisszal, teljes 
egészében elfo-
gadja az államfő 
utasításait. 

 » P. M.

Egyetlen éjszaka alatt egy ezrelék-
kel ugrott meg a koronavírus-fer-

tőzöttek aránya Kolozsváron, míg 
hétfőn még 5,39 ezrelék volt a ko-
ronavírus-fertőzöttek aránya, teg-
nap már 6,39 aktív fertőzött jutott 
ezer lakosra. A hirtelen megnőtt 
esetszám oka, hogy a hatóságok 

másként számolják a fertőzöttségi 
mutatót, közölte a sajtóval Tasná-
di Szilárd prefektus. Bár az eddigi 
szabályozás szerint ekkora eset-
számnál felmerül a város karantén-
ba helyezése, a kormánymegbízott 
szerint nem kell vesztegzártól tar-
tani. Elmondta: a megnövekedett 
esetszámot a fertőzöttségi szint új 
kiszámolási módja indokolja, mely 

szerint három napot levonnak a 
kéthetes időszak elejéről és végé-
ről. Ugyanakkor a tesztek számát is 
figyelembe veszik, a fertőzöttek ál-
tal lakhelyként megadott település 
rátájához számolják. A megyében 
még Désen van hat ezrelék fölött 
a fertőzöttségi mutató. A karantén 
ellen foglalt állást Emil Boc kolozs-
vári polgármester is, aki arra szólí-

totta a város lakóit: ne engedjenek 
a lazítási kísértésnek, hiszen akkor 
csak a vesztegzár marad alternatí-
vaként. „A fő cél, hogy Kolozsvár ne 
kerüljön karanténba” – jelentette ki 
az elöljáró. A kincses város lakói-
nak még 60 napot kell felelősség-
teljesen átvészelni, mondta, hisz 
június elsejére várhatón csökken a 
járvány harmadik hulláma. 

Hirtelen hat ezrelékre ugrott a fertőzöttségi ráta Kolozsváron   

 » „A fő cél, 
hogy Kolozsvár 
ne kerüljön karan-
ténba” – jelen-
tette ki Emil Boc 
polgármester.




