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USR–PLUS–RMDSZ-vita az
„ügyészügyészség” felszámolásáról
Konfl iktus alakult ki a kormánykoalíci-
óban az USR–PLUS és az RMDSZ között 
az ügyészek és bírák által elkövetett 
törvénytelenségeket vizsgáló ügyészség 
(SIIJ) felszámolása kapcsán. Stelian 
Ion igazságügy-miniszter szerdán este 
bírálta az RMDSZ-t, amiért az szerinte 
akadályozza a folyamatot. A szerdai 
koalíciós egyeztetést követően arról 
beszélt, hogy a koalíció nagyon jól mű-
ködik, kivéve az igazságügy területén, 
és az RMDSZ nem tartja tiszteletben a 
kormányprogramot.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint 
viszont nincs patthelyzet a koalíción 
belül. „Semmiféle patthelyzetet nem 
látok. (...) Egy olyan módosításról 
beszélek, amely azt mondja, hogy a 
bírákkal kapcsolatos vizsgálatokat egy 
már meglévő részleg fogja végezni, tehát 
semmit nem számolnak fel és semmit 
nem hoznak létre. Van egy már létező 
részleg a legfőbb ügyészségen belül, a 
büntetőügyi nyomozói és kriminalisz-
tikai részleg. A mi javaslatunk az, hogy 
ne ismételjük meg a múlt hibáit, ne 
kövessünk el újabb hibát, ne hozzunk 
létre másik részleget, az elöljárókat ez 
a részleg fogja vizsgálni” – mondta az 
RMDSZ elnöke.
 
Orbán: nem engedünk LMBTQ-
aktivistákat az óvodákba és iskolákba
Az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ-ak-
tivistákat beengedjük az iskolákba 
és az óvodákba – mondta a magyar 
miniszterelnök csütörtökön Belgrád-
ban, újságíróknak nyilatkozva. Orbán 
Viktor úgy értékelt: hasznos vita volt, az 
álláspontok teljesen letisztultak. Minden 
világos és érthető: az Európai Parlament 
és az Európai Bizottság azt akarja, hogy 
az LMBTQ-aktivistákat és szervezeteket 
beengedjük az iskolákba és az óvodákba 
– mondta. Magyarország ezt nem akarja 
– szögezte le. A vita arról szól, ki dönt 
arról, hogyan neveljük a gyermekeket. Az 
európai alapszerződések szerint ez nyil-
vánvalóan a magyarok, vagyis nemzeti 
hatáskörbe tartozó kérdés.

Alkotmányosan vették el
Adrian Năstase kitüntetését
Elutasította az alkotmánybíróság 
csütörtökön Adrian Năstase beadvá-
nyát abban az ügyben, amelyben a volt 
miniszterelnök kérte, hogy semmisít-
sék meg az állami kitüntetésének visz-
szavonásáról szóló elnöki rendeletet. 
Klaus Iohannis elnök 2019. december 
11-én írta alá azt az elnöki rendeletet, 
amellyel visszavonja a Románia Csil-
laga érdemrend Nagykeresztjét Adrian 
Năstasétól, mivel korábban jogerősen 
szabadságvesztésre ítélték.

Kevesebb új fertőzött

Pontosan feleannyi új koronavírus-fer-
tőzöttet találtak 24 óra alatt a csütör-
töki adatok szerint, mint előző nap: 
12 251 PCR- és 13 612 antigéntesztből 
30 lett pozitív. Ez 0,12 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ez-
zel 1 080 120, a gyógyultaké 1 045 351. 

A kór szövődményeiben 24 óra alatt 
három fertőzött hunyt el, és 67 korábbi 
haláleset kapcsán erősítették meg, 
hogy a koronavírus-fertőzéssel állnak 
összefüggésben. Az elhunytak száma 
ezzel 34 168. A kórházakban 358 fertő-
zöttet ápoltak, közülük 57-et intenzív 
osztályon.

ALEXANDRU NAZARÉNAK A PÁRTBELI KONFLIKTUSOK MIATT KELLETT TÁVOZNIA

Kirúgta Cîțu a pénzügyminisztert
Menesztette csütörtökön tisztsé-
géből Alexandru Nazare pénzügy-
minisztert Florin Cîțu kormányfő. 
A miniszterelnök megkésett projek-
tekkel indokolta döntését.

 » BALOGH LEVENTE

L eváltotta csütörtökön Florin Cîțu nem-
zeti liberális párti (PNL) miniszterel-
nök a szintén liberális párti Alexandru 

Nazare pénzügyminisztert. A kormányfő 
csütörtöki bejelentésében indoklásként 
azt hozta fel, hogy a pénzügyi tárca számos 
projekt megvalósításával késlekedik, ezek 
közül az uniós források felhasználását és 
az adócsalás elleni fellépést említette meg. 
Azt is közölte, hogy ügyvivőként egy ideig 
ő vezeti majd a pénzügyi tárcát, és egyelő-
re nincs jelöltje a tisztségre. Klaus Iohannis 
államfő a nap folyamán jóvá is hagyta Na-
zare menesztését és a kormányfő ügyvivő 
pénzügyminiszterré való kinevezését. Mint 
ismeretes, a decemberi választások előtt, a 
Ludovic Orban vezette kormányban Cîțu 
volt a pénzügyminiszter. Cîțu elmondása 
szerint a koalíciós pártok vezetőit már ked-
den este tájékoztatta szándékáról, Nazarét 
pedig lemondásra szólította fel, ő azonban 
nem volt hajlandó önszántából távozni.

Nazare úgy reagált: nem érzi úgy, hogy 
indokolt lett volna a lemondása, ráadásul 
a kormányfő egy nappal a román euróköt-
vény-kibocsátás előtt követelte a lemon-
dását, ami negatívan befolyásolta volna 
a piacokat. Cáfolta, hogy késések lenné-
nek a minisztérium projektjeiben, és úgy 

vélte, azért menesztették, mert semleges 
akart maradni a pártelnöki tisztségért zaj-
ló küzdelemben. Értesülések szerint a kor-
mányfő lépésének hátterében valójában a 
közte és Ludovic Orban pártelnök között a 
párt elnöki tisztségéért zajló versengés áll, 
Nazare ugyanis Orban emberének számít. 
A kormányfő emellett azért is megorrolt rá, 
mert nem ment bele abba, hogy a költség-
vetés-kiegészítés során egyes liberális pol-
gármestereket kedvező helyzetbe hozzon. 
Pártbeli források szerint Cîțu és Orban 
között szerdán este feszült tárgyalás zajlott 
a témában, Nazare pedig jelezte: nem ért 
egyet azzal, hogy az önkormányzatoknak 
szánt pénzeket az alapján osszák el, me-
lyik polgármester melyik jelöltet támogatja 
az elnökválasztáson. Orban még szerdán 
úgy nyilatkozott: szerinte egyetlen liberá-

lis párti miniszter lecserélése sem indo-
kolt, csütörtökön pedig közölte: Cîțu lépé-
sét sem ő, sem a párt illetékes fórumai nem 
hagyták jóvá. A kiszivárgott hírek szerint 
Nazare azzal védekezett, hogy jól végezte a 
dolgát, amit a nemzetközi pénzügyi intéz-
mények is elismertek, a kormányfő viszont 
azzal replikázott: nem erről van szó, ha-
nem a csapatmunkáról.

Mint ismeretes, a PNL szeptemberben 
tartja tisztújító kongresszusát, amelyen 
az újrázni készülő Orban legfőbb kihívója 
Cîțu. Ennek nyomán az utóbbi hetekben 
egyre feszültebbé vált a kettejük közötti 
viszony. Nazare a második miniszter, akit 
Cîțu menesztett. Tavasszal Vlad Voicu-
lescu egészségügyi minisztert váltotta le, 
miután elégedetlen volt a koronavírus-jár-
vány kezelésével.
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Ennyi volt. Alexandru Nazare már nem pénzügyminiszter

 » B. L.

Ú jabb harminc nappal meghosszabbí-
totta a kormány csütörtöki ülésén a ko-

ronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet 
július 12-étől kezdődően az ország egész 
területén. Ugyanakkor Raed Arafat kataszt-
rófavédelemért felelős belügyi államtitkár 
bejelentése szerint bizonyos enyhítésekről 
is döntöttek. Így a legjelentősebb módosí-
tás értelmében 90 napról 180 napra növelik 
a korlátozó intézkedések hatálya alól való 
felmentés időtartamát azok esetében, akik 
kigyógyultak a Covid–19-ből. Emellett a sza-
badtéri kulturális előadásokon ezer néző 
vehet részt, de csak ülve. Az esküvőkön, ke-
resztelőkön és egyéb magánrendezvényeken 
négy helyett már csak két négyzetmétert kell 
egy személy számára biztosítani, a játszóhe-

lyeken a gyerekeket kísérő felnőttektől nem 
kérnek védettségi igazolványt, a vendéglá-
tóhelyek teraszain álló asztaloknál pedig 
eltörölték a legtöbb hat személyre vonatkozó 
korlátozást. Arafat egyben leszögezte: a jár-
vány negyedik hulláma kizárólag az oltások 
révén kerülhető el. Kifejtette, Romániában 
még nincsenek ilyen problémák, mivel 
azonban egyre többet utaznak az emberek, 
olyan országokba is, ahol jelen van a delta 
változat, nálunk is elterjedhet. Szerdán este  
Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni ol-
tási kampány koordinátora is arra fi gyelmez-
tetett: a járvány  negyedik hulláma, amelyet 
a vírus indiai, deltának nevezett variánsa 
által okoz, csakis az oltások révén semlege-
síthető. „A negyedik hullám kapcsán nem az 
a kérdés, hogy jön-e, hanem az, hogy mikor, 
és mekkora lesz” – fi gyelmeztetett. 

Páros lábbal szállt bele koalíciós partne-
reibe Dacian Cioloș, a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség-Szabadság, Egység és 
Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) szövetség 
társelnöke, a liberális és szélsőliberális pár-
tokat tömörítő, Renew Europe nevű európai 
parlamenti frakció elnöke, miután szerdán 
Twitter-oldalán azzal dicsekedett, hogy si-
került elérnie, hogy az Európai Bizottság fel-
függessze a koronavírus-járvány utáni talpra 
állást szolgáló magyar újjáépítési terv jóvá-
hagyását, ám ezt később Vera Jourova uniós 
biztos cáfolta. A volt technokrata miniszter-
elnök, korábbi mezőgazdasági uniós biztos 

szerda este közösségi oldalán az USR–PLUS-
szal közösen kormányzó Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) és az RMDSZ elnöke, Ludovic 
Orban, illetve Kelemen Hunor elleni táma-
dással próbálta kompenzálni a kudarcot, 
miután azok korábban bírálták őt és pártját.

Cioloș szerint „érdekes” hete volt, miután 
egyrészt azzal szembesült, hogy Orban az 
USR–PLUS román nemzethez és hagyomá-
nyokhoz, Kelemen pedig a kormánykoalí-
cióhoz való tartozását kérdőjelezte meg. Az 
USR elnöke azt állítja: hidegen hagyják a 
nyilatkozatok, amelyeket „az abszolút nevet-
séges politikai férfi asság sugallását célzó de-

monstratív morcosságnak” tekint. Szerinte 
Orban az USR–PLUS-t bíráló nyilatkozatával 
valójában a PNL bizonyos köreit akarta meg-
szólítani a párton belüli elnökválasztás előtt, 
Kelemen pedig azért keménykedik, „hogy jó 
színben tűnjön fel budapesti barátai előtt”.

Mindezzel egyrészt Ludovic Orban azon, 
vasárnapi nyilatkozatára utalt, amelyben az 
arról beszélt: miközben a PNL a hagyomá-
nyos nemzeti és vallási érdekeket kívánja 
képviselni, az USR–PLUS politikusait nem 
látta a román zászló napján szervezett ün-
nepségeken, mint ahogy keresztet vetni vagy 
a Bibliára esküdni sem.

Kelemen Hunor viszont szerdán bírálta ke-
ményen Cioloșt, miután az – mint kiderült, 
alaptalanul – afölött jubilált, hogy sikerült 
elérni a magyar helyreállítási terv jóváha-
gyási folyamatának felfüggesztését. Leszö-
gezte: Cioloș nem a koalíció és nem Romá-
nia hivatalos álláspontját képviseli, csupán 
a sajátját és az EP-frakciójáét.

„Nem értek egyet az ilyen megnyilvánu-
lásokkal, Cioloș hős akart lenni, de nem si-
került neki. A politikában egyetlen számla 
sem marad kifi zetetlen” – fi gyelmeztetett az 
RMDSZ elnöke, aki szerint az USR–PLUS tár-
selnöke óriási hibát követett el. (B. L.)

Enyhítésekkel hosszabbodik a veszélyhelyzet

Árnyékra vetődött, most vagdalkozik Dacian Cioloș




