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Ki marad? Barna és az USR–PLUS kiválásával elfogyhat a koalíció parlamenti többsége

BENYÚJTOTTA KÖZÖS BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁT AZ USR–PLUS ÉS AZ AUR

Megpecsételődhet a kormány sorsa
Megpecsételődni látszik a Florin Cîţu 
vezette bukaresti koalíciós kormány 
sorsa: a vidékfejlesztési terv miatt a 
közte és az USR–PLUS között kirob-
bant konfl iktust a hétvégén sem 
sikerült elsimítani, így az eddigi ko-
alíciós partner a szélsőséges AUR-ral 
közösen bizalmatlansági indítványt 
nyújtott be a kabinet ellen.

 » BALOGH LEVENTE

B eváltotta fenyegetését a jelenleg még 
a bukaresti kormánykoalíció tagja-
ként tevékenykedő Mentsétek meg 

Romániát Szövetség–Szabadság, Egyen-
lőség és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS): 
pénteken Románia egyetlen esélye a túl-
élésre a Cîţu-kormány menesztése!  címmel 
bizalmatlansági indítványt nyújtott be a 
kormány ellen a Florin Cîţu miniszterelnök 
és a pártszövetség között az Anghel Saligny 
mérnökről elnevezett, 50 milliárd lejes vi-
dékfejlesztési program miatt kirobbant 
konfl iktus nyomán.

Az USR–PLUS két társelnöke, Dan Barna 
és Dacian Cioloş bejelentése szerint a kor-
mánybuktató indítványt a szélsőséges Ro-
mánok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) 
közösen nyújtották be. Dan Barna minisz-
terelnök-helyettes kijelentette: azt remélik, 
hogy rövid időn belül új miniszterelnöke 
lesz az országnak, aki a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL), az USR–PLUS és az RMDSZ ál-
tal alkotott koalíció valamennyi pártjának 
a támogatását élvezi. Dan Barna hozzátet-
te, az USR–PLUS miniszterei a hét elején be 
fogják nyújtani a kormányból való lemon-
dásukat. Dacian Cioloş beszámolt róla: a 
koalíció vezetőinek péntek esti tanácsko-
zásán sikertelenül próbálták meggyőzni a 
partnereiket, hogy a koalíció működéséhez 
olyan miniszterelnökre van szükség, aki 
valamennyi fél bizalmát élvezi. A koalíciós 
partnerek kiálltak Florin Cîţu mellett, így 
az USR–PLUS szövetségnek nem maradt 
más lehetősége, mint bizalmatlansági in-
dítvány benyújtásával elérni a miniszter-

elnök cseréjét. Dan Barna úgy értékelte: 
Florin Cîţu nem érdekelt már abban, hogy 
a koalíció a jelenlegi felállásban dolgozzon 
tovább. Szerinte erre utal az a tény, hogy 
péntek este, egy órával a koalíciós egyezte-
tés előtt a kabinet az USR–PLUS miniszterei 
távollétében fogadta el az Anghel Saligny 
fejlesztési tervet, amellyel kapcsolatban a 
szövetség korábban kifogásokat fogalma-
zott meg. Egy bizalmatlansági indítvány 
benyújtásához legkevesebb 117 képviselő 
aláírására van szükség, a kormány pedig 
akkor bukik meg, ha az indítványt 234 kép-
viselő és szenátor megszavazza. Az USR–
PLUS szövetség a nyolcvan képviselőjével 
és szenátorával egymaga nem nyújthatott 
volna be bizalmatlansági indítványt, ezért 
volt szüksége az AUR támogatására.  Az el-
lenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) elnö-
ke, Marcel Ciolacu pénteken bejelentette: 
pártja képviselői és szenátorai megszavaz-
zák az USR–PLUS és az AUR bizalmatlan-
sági indítványát. A három politikai alaku-
lat együtt 280 képviselővel és szenátorral 
rendelkezik. Ciolacu ugyanakkor tegnap 
már feltételt szabott az indítvány támoga-
tásához: közölte, a PSD csak akkor szavaz-
za meg, ha a másik két párt beleegyezik az 
előre hozott választások kiírásába. Az in-
dítvány megszavazásának menetrendjéről 
ugyanakkor a parlament két kamarájának 
házbizottságai nem tudtak sem pénteken 
este, sem szombaton dönteni, mivel a PNL, 

az RMDSZ és a PSD is távol maradt az ülés-
ről, így a testületek határozatképtelenek 
voltak. A PNL-en belül a Cîţu-szárny ugyan-
akkor bírálta Ludovic Orban pártelnököt, 
aki egyben a képviselőház elnöke is, amiért 
belement volna abba, hogy az indítványt 
sürgősségi eljárással vitassa meg a törvény-
hozás. Cîţu egyébként szombaton arról be-
szélt: a PNL saját lábán megálló alakulat, 
cáfolta ugyanakkor az USR–PLUS képvise-
lőinek azon kijelentéseit, hogy a liberálisok 
egy újabb USL felé tartanak, azaz együtt 
akarnak működni a PSD-vel. „Mi nem tár-
gyalunk senkivel, saját lábán megálló párt 
vagyunk, nem buktatjuk meg saját kormá-
nyunkat. Amikor a Dragnea módszeréhez 
nyúlva megbuktatnád saját kormányodat, 
de minket vádolsz azzal, hogy új USL-t 
akarunk, az nagy képmutatás. A románok 
ebből azt értik, hogy kollégáink hibát kö-
vettek el, és most megpróbálnak kimászni 
belőle” – fejtette ki a miniszterelnök Te-
mesváron tartott sajtótájékoztatóján.

Egyik fél sem akar engedni
Az indítvány benyújtását megelőzően le-
zajlott koalíciós egyeztetésen egyértelművé 
vált, hogy egyik fél sem enged álláspont-
jából: az USR–PLUS Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter leváltása miatt Florin Cîţu 
távozását követelte, azonban a másik két 
koalíciós partner kiállt a kormányfő mel-
lett. Dacian Cioloş később elmondta, üze-

netet küldött Klaus Iohannisnak, amely-
ben találkozót kért az államfőtől, az elnök 
azonban azt válaszolta: jó lett volna, ha a 
válság előtt kéri a megbeszélést. Iohannis 
aztán szombaton felszólította az USR–
PLUS-t, hogy üljön ismét tárgyalóasztalhoz 
koalíciós partnereivel, és találják meg a 
megoldást a patthelyzetből való kimozdu-
lásra. Az elnök szerint az USR–PLUS és az 
AUR között a napokban létrejött szövetség 
„sértő” a románokra nézve, akik a tavalyi 
parlamenti választáson leadott szavaza-
tukkal eldöntötték, hogy milyen utat kell 
követnie az országnak. Az államfő szerint 
azáltal, hogy egy olyan párttal lép szövet-
ségre, amely nem tiszteli a nyugati értéke-
ket, az USR–PLUS elárulja választóit, akik 
egy jobbközép koalícióba vetették remé-
nyüket. A tegnapi nap során Alexandru 
Muraru, Florin Cîţu antiszemitizmus és 
idegengyűlölet elleni harcban illetékes 
tanácsadója levélben értesítette az Euró-
pai Bizottságot, valamint az amerikai, az 
izraeli és a német kormányt arról, hogy az 
USR–PLUS egy „szélsőséges, antiszemita 
párttal szövetkezve” akarja megdönteni az 
Európa-barát kormányt.

Kelemen Hunor: a jelenlegi
kormánynak nincs alternatívája
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, minisz-
terelnök-helyettes a válság kapcsán arról 
beszélt: a koalíciós kormányzásnak je-
lenleg nincsen alternatívája, és a koalí-
ciós pártoknak közös felelősségük, hogy 
kisegítsék egymást a jelenlegi válságból. 
A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 
pénteki kolozsvári ülésén tartott politikai 
beszámolójában kijelentette: az RMDSZ-
nek az a sokéves tapasztalata, hogy a 
politikában sem a barátokat, sem a part-
nereket, sem az ellenfeleket nem szabad 
annyira beszorítani a sarokba, hogy ne le-
gyen hová hátralépniük. Azt is hozzátette: 
a megegyezéshez az is szükséges, hogy a 
partnerek ne kérjenek teljesíthetetlen dol-
gokat egymástól. Megjegyezte: nem segíti 
a megoldás megtalálását, ha a politikusok 
„Facebook-nindzsákként” küzdenek egy-
mással a közösségi portálokon.

F lorin Cîţu miniszterelnök vélhetően 
azért erőltette a koalíciós válságot ki-

robbantó vidékfejlesztési terv elfogadását, 
mert a tisztújító pártkongresszus előtt meg 
akart felelni a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
helyi kiskirályai elvárásainak – vélekedett 
a bukaresti fejleményeket a Krónikának 
kommentálva Pászkán Zsolt elemző, a 
budapesti Külügyi és Külgazdasági Inté-
zet munkatársa. A nagybányai születésű 
szakértő szerint a   kormányfőt nagy va-
lószínűség szerint óriási nyomás alatt tar-
totta a párton belüli helyi „kiskirályokból” 
álló ad-hoc „támogatótestület”. „Mivel Cîţu 
sokkal kisebb beágyazottsággal rendelke-
zik a pártban, mint az elnökválasztási kam-
pányon belüli ellenfele, Ludovic Orban 
jelenlegi pártelnök, az utóbbi időben tett 
rendkívül magabiztos nyilatkozatai dacára 
egyáltalán nem lehetett biztos, hogy támo-
gatói szeptember 25-én, a Nemzeti Liberális 
Párt tisztújító kongresszusán is kitartanak 
mellette, és ami még fontosabb, hogy maga 
mögött tudhatja a nagyjából 5000 küldött 
többségének támogatását. Az is elképzel-
hető, hogy a párt helyi vezetői sem bíznak 

túlságosan a kormányfő koalíciós társak-
kal és főleg a Mentsétek meg Romániát 
Szövetségből, és a Szabadság, Egyenlőség 
és Szolidaritás Pártjából álló USR–PLUS-
szal szembeni érdekérvényesítő képessé-
gében, ezért nyomást gyakoroltak Cîţura 
a mintegy 50 milliárd lej értékű országos 
helyi fejlesztési program, az úgynevezett 
Anghel Saligny-program elfogadtatása ér-
dekében” – mutatott rá. Pászkán szerint az 
így kialakult kényszerhelyzetet aztán a pol-
gármesterekkel nem nagyon rendelkező és 
ezért a vidékfejlesztési programban nem 
nagyon érdekelt USR–PLUS is megpróbálta 
a maga hasznára fordítani, és nemcsak az 
Igazságszolgáltatási Bűncselekményeket 
Vizsgáló Ügyosztály (SIIJ) felszámolását 
követelte cserébe, már-már kényszeresnek 
nevezhető elkötelezettséggel, hanem au-
gusztus vége felé olyan 10 pontból álló fel-
tétellista teljesítéséhez kötötte a program 
elfogadását, amelyekkel kapcsolatosan 
szinte biztosra vehették, hogy – főleg – a 
pályázati szempontrendszerekre és a kivá-
lasztási menetrendre vonatkozó tételeké, a 
nyilvánvaló időhúzó jellegük miatt a PNL, 

a Cseke Attila minisztert a döntéshozatali 
folyamatból kiiktató pont pedig az RMDSZ 
számára lesz majd elfogadhatatlan. Felve-
tésünkre, hogy valóban a fejlesztési prog-
rammal van baja az USR–PLUS-nak, vagy 
más is állhat a háttérben, Pászkán Zsolt 
kifejtette: elképzelhető, hogy az USR–PLUS 
pénzügyi „kompenzációt” próbált kikény-
szeríteni magának, illetve a saját klientú-
rájának, tekintettel arra, hogy az Anghel 
Saligny-program – a már ismertetett okok 
miatt – számára kevésbé kecsegtetett anya-
gi előnyökkel. Az USR–PLUS már márci-
us óta igyekszik megszerezni az összes 
romániai kórház feletti ellenőrzést (ami 
óriási pénzügyi és politikai hatalmat biz-
tosítana), de egy évente több milliárd lejes 
költségvetéssel működő új ügynökség fel-
állítását is el akarja írni, amelyik az egész-
ségügyi infrastruktúra fejlesztéséért lenne 
felelős. Az ezzel kapcsolatos alkudozások 
elakadása szintén közrejátszhatott abban, 
hogy az USR–PLUS most igyekezett ke-
resztbe tenni a Cîţu-csapat terveinek – mu-
tatott rá.  Pászkán Zsolt azt is leszögezte: az 
USR–PLUS rendkívül felelőtlen lépést tett, 

amikor aláírásával legitimálta a Románok 
Egyesüléséért Párt (AUR) „trollkodását”. 
„Nemcsak azért, mert ezzel olcsó sikerhez 
juttatja a káoszban érdekelt szélsőséges 
pártot, hanem – és én ezt tartom a legfon-
tosabbnak – azért, mert gyakorlatilag koa-
lícióképessé tette ezzel az AUR-t a PSD szá-
mára. Márpedig ezek után a jelenleg 34–35 
százalékos támogatottsággal rendelkező 
PSD könnyedén szövetségre léphet majd az 
USR–PLUS-t már le is köröző AUR-ral, ami 
meglehetősen rémálomszerű lehetőség! 
Méghozzá úgy, hogy az USR–PLUS eddig 
az »erkölcsibizonyítvány-osztogatói« sze-
repben tetszelgett, nemcsak Romániában, 
hanem az európai uniós politikában is. 
Az a párt segíti ezt elő, amelynek brassói 
képviselője alig két nappal ezelőtt, az 
USR–PLUS katasztrofális népszerűségvesz-
tését látva, még azzal riogatott, hogy egy 
Fidesz–Jobbikhoz (!) hasonló szövetség jö-
het létre a PSD és az AUR között, valójában 
pontosan a magyarországi mintát követi, 
ahol a »magyar USR« (Momentum) a »ma-
gyar AUR«-ral (Jobbik) bútorozott össze” 
– hangsúlyozta lapunknak Pászkán Zsolt.

Elemző a válság okairól: nyomást gyakorolhattak Cîţura a kiskirályok
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