
M
ar

os
sz

ék
2021.  ÁPRILIS 26. ,  HÉTFŐ8 A K T U Á L I S #kétfordulós polgármester-választás #nyitás  #járvány

Megkerülhetik  az RMDSZ-t
Nem tett le a kétfordulós polgármester-választásról a PNL és az USR-PLUS

„Újramelegítették” a bukaresti ko-
alíció román pártjai a kétfordulós 
polgármester-választás ügyét, ami 
újabb nézeteltérést válthat ki a vi-
szályukat épp hogy lecsitító alaku-
latok között. Dan Barna miniszter-
elnök-helyettest egyebek közt arról 
faggatták a napokban a Digi24 hír-
televízió műsorában, hogy van-e 
összefüggés a kétfordulós pol-
gármester-választás bevezetésére 
vonatkozó kezdeményezésük és 
a koalíciós megállapodást kiegé-
szítő dokumentum egyik előírása 
között. Ez utóbbi előírja: ha a jobb-
közép koalícióban nincs konszen-
zus bizonyos törvénytervezetekkel 
vagy a kormányprogramban nem 
szereplő témákkal kapcsolatban, 
a pártok parlamenti frakciói a „ko-
alíción kívül is felléphetnek” ezek 
érdekében, amennyiben erről elő-
zetesen értesítették a partnereket. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a jelenleg hatalmon lévő pártok 
ellenzéki alakulatokkal is megálla-
podhatnak egy-egy törvényterve-
zet elfogadásáról.

Nem lesz harag?

Válaszában Dan Barna megerősítet-
te, hogy a kétfordulós polgármes-
ter-választásra vonatkozó indítvá-
nyuk képezi ezen előírás tárgyát, 
az RMDSZ ugyanis már a koalíció 
létrehozásakor leszögezte, hogy 
ragaszkodik a polgármesterek egy 
fordulóban történő megválasztá-
sához. Az USR-PLUS és a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) azonban szük-
ségesnek tartja ezt a reformot az 
elöljárok legitimitásának erősítése 
érdekében. „Megegyeztünk abban, 
hogy amikor majd a parlament elé 
visszük az indítványt, nem lesz ha-

rag a koalícióban, ha az más pártok 
támogatásával átmegy a törvényho-
záson” – fogalmazott Dan Barna. 
Megkérdezték a miniszterelnök-he-
lyettestől azt is, hogy az ellenzéki 
Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) részéről számítanak-e tá-
mogatásra e tekintetben, mivel a 
szintén ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) köztudottan az RMDSZ 
álláspontját támogatja. Erre reagál-
va Barna rámutatott, az AUR képvi-
selőivel nem tárgyal, mert „szélső-
séges pártnak” tartja az alakulatot.

Az előzményekről

Mint ismeretes, a bukaresti kor-
mányt alkotó jobbközép politikai 
alakulatok múlt héten úgy oldották 
fel a Vlad Voiculescu egészségügyi 
miniszter menesztése nyomán ki-
robbant válságot, hogy a koalíciós 
megállapodáshoz fűzött kiegészí-
tésben pontosították együttműkö-
désük szabályait, hogy elkerüljék a 
további konfl iktusok kialakulását. 
Miközben a pártvezetők leszögez-
ték, hogy a koalíció működése a 

szolidaritás és összetartás elvére 
alapul és minden nagyszabású po-
litikai döntést a koalíciós pártok 
egyetértésével hoznak meg, a ta-
valy decemberben kötött koalíciós 
megállapodáshoz fűzött kiegészítés 
immár felhatalmazza a koalíciós 
pártokat, hogy a partnerek által 
nem támogatott törvénykezdemé-
nyezéseikhez – fi gyelmeztetés után 
– az ellenzéki pártoknál keressenek 
alkalmi támogatást. Az RMDSZ ha-
tározottan ellenzi a polgármesterek 
kétfordulós rendszerben történő 
megválasztásához való visszaté-
rést, ez esetben ugyanis számos 
erdélyi településen – köztük Ma-

rosvásárhelyen, Szatmárnémetiben 
– elszállna az esélye, hogy polgár-
mestert állítson. A PNL és az USR-
PLUS azonban prioritásának tekinti 
a választási törvény ilyen irányú 
módosítását. Sőt a Ludovic Orban 
vezette román liberálisok 2019-
ben homlokegyenest más vállalást 
tartalmazó megállapodást 
kötöttek az RMDSZ-szel, va-
lamint az USR-rel: a magyar 
alakulatnak azt ígérték, 
nem fogják kezdeményezni 
a választási törvény oly mó-
don történő módosítását, hogy 
két fordulóban válasszák meg a 
polgármestereket, ehhez képest az 
USR-rel kötött megegyezésben ép-
pen ennek az ellenkezője szerepel. 
A PSD-nek és az RMDSZ-nek tavaly 
februárban közösen sikerült meg-
akadályoznia a kétfordulós rend-
szer bevezetését.

Ismét terítékre került 
a kétfordulós polgármester-
választás. Az RMDSZ 
határozottan ellenzi, más pártok 
viszont szükségesnek tartják 
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H étfőtől, április 26-ától feloldják 
a hétvégi kijárási tilalom meg-

hosszabbítására érvényes korlátozá-
sokat Marosvásárhelyen, valamint a 
helyi tornatermekre, fi tneszklubokra 

vonatkozó korlátozásokat is. 
Április 16-ától két hétvégén 
át 18 órakor zártak be az üz-
letek, vendéglők, és 20 órától 
nem lehetett – komoly indok 
nélkül – az utcán, köztere-
ken tartózkodni. Ezt a korlá-

tozást hétfőtől, április 26-ától 
feloldják, azaz a boltoknak nem kell 
18 órakor bezárniuk, és 22 órától lép 
érvénybe a kijárási tilalom hétvégén 
is Marosvásárhelyen – tájékoztatott a 

Maros megyei prefektúra sajtóosztá-
lya a változásokról.

Figyelembe véve a koronavírusos 
esetek előfordulási arányát az elmúlt 
14 napban Maros megyében, a Ma-
ros Megyei Veszélyhelyzeti Bizottság 
április 25-én elfogadta a 90-es szá-
mú határozatot. Eszerint a legfon-
tosabb változások a következők: az 
ezer lakosra jutó fertőzöttek száma 
1,5 és 3 között mozog Marosbogát, 
Karácsonfalva, Oláhkocsárd, Mező-
panit, Mikefalva és Gödemesterháza 
településeken. Marosvásárhelyen 
3,49 az ezer lakosra jutó fertőzöttek 
száma jelenleg.

Hajnal Csilla

Feloldják a szigorításokat

Orbán Viktor miniszterelnök a Kos-
suth rádióban elmondta: ezen 

a héten, szerdán-csütörtökön meg-
lehet a négymillió beoltott is, akkor 
megnyitják a szolgáltatások széles 
körét azok előtt, akiknek van védett-
ségi igazolványuk. Megnyílhatnak a 
színházak, a mozik, a múzeumok, a 
könyvtárak, a tánc- és zeneművésze-
ti események, a cirkusz, az edző- és 
fi tnesztermek, a jégpályák, az állat-
kertek, a fürdők és uszodák, a játszó-

házak, a sportesemények, a kaland-
parkok, és kinyithatnak a szállodák, 
az éttermek belső helyiségei is. 

Újraindítják az országot 

A kormányfő – aki szombaton kö-
zösségi oldalára feltöltött egy képet, 
amin teraszon ül és sört fogyaszt – 
hangsúlyozta: lépésről lépésre újra-
indítják az országot. Közölte, mivel 
nagy mennyiségben érkezik vakcina 

a következő napokban, május kö-
zepére előállhat az a helyzet, hogy 
mindenkit beoltanak Magyarorszá-
gon, aki regisztrált. „Akkor a világ 
bármely pontjáról jöhetnek majd 
magyarok és megkapják a 
vakcinát” – idézte Orbán 
Viktort az MTI. A kormány-
fő arról is beszélt, a vakci-
nák ügyében túl sok érdek 
van a háttérben, így példá-
ul a gyógyszergyáraké, de 
a geopolitikát is belekeverték Euró-
pában a vakcinaügybe, a politika 
felülírta az emberség szempontját, 
pedig ha életet kell menteni, nem 
szabad politikát csinálni ebből.

Nyitás Magyarországon, előnyben a védettek
• Kinyithattak szombattól a vendéglátóipari egységek 
teraszai Magyarországon, miután elérte a 3,5 milliót a 
koronavírus ellen beoltottak száma. 

• Dan Barna miniszterelnök-helyettes, a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR), illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából létrejött 
USR-PLUS társelnöke elismerte: a koalíciós megállapodást kiegészítő dokumentum 
egyik előírása a kétfordulós polgármester-választás bevezetésére vonatkozó indít-
vány parlamenti támogatásának módját szabályozza. Egy hasonló kezdeményezés 
miatt az RMDSZ tavaly hozzájárult a kisebbségi Orban-kormány megbuktatásához.




