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Cioloş a kijelölt miniszterelnök
Az USR elnökét bízta meg kormányalakítással Iohannis
• Meglepő eredménnyel zárult a Klaus Iohannis államfő és a parlamenti

pártok közötti egyeztetés a kormányalakítás lehetséges forgatókönyveiről: az elnök Dacian Cioloşt, az USR elnökét kérte fel kormányalakításra.

D

politika

acian Cioloşt, a Mentsétek
meg Romániát Szövetség elnökét, volt technokrata miniszterelnököt kérte fel kormányalakításra Klaus Iohannis államfő
a parlamenti pártokkal folytatott
tegnapi egyeztetések nyomán, amelyek azután váltak szükségessé,
hogy a parlament egy hete bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a Florin Cîţu nemzeti liberális
párti (PNL) miniszterelnök vezette
kormányt.
A döntés annak fényében meglepő, hogy korábban a válság megoldásának elhúzódását vetítette előre, hogy a pártok
nem folytattak egymással
előzetes egyeztetéseket, a
két legnagyobb frakcióval
rendelkező párt, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD)
és a PNL pedig nem nevezett meg
miniszterelnök-jelöltet az egyeztetések előtt, ezzel is jelezve, hogy
csupán tapogatózásnak szánják a
tegnapi tárgyalásokat.
Az államfővel folytatott egyeztetéseket követően a PNL elnöke,
Florin Cîţu ügyvivő kormányfő
elmondta, azért nem neveztek
meg kormányfőjelöltet, mert jelenleg nincs parlamenti többségük,
ugyanakkor továbbra is szeretnének parlamenti többséget kialakítani a PNL körül. „Ha többségünk
lesz, a miniszterelnök-jelöltet is
megnevezzük” – jelentette ki.
Hozzátette ugyanakkor, hogy
a PNL korábban úgy döntött: nem
tárgyal tovább a Mentsétek meg
Romániát Szövetséggel (USR) a

kormánykoalíció helyreállításáról,
ha az megszavazza a bizalmatlansági indítványt. Mivel megszavazta, Cîţu úgy értékelt, hogy jelenleg
PSD–AUR–USR-többség van a parlamentben.

Előrehozott választást
akar a PSD
A PSD elnöke, Marcel Ciolacu a Iohannisszal lezajlott megbeszélést
követően elmondta, közölte az államfővel, hogy stabil parlamenti
többségi támogatás nélkül nem lehet kisebbségi kormányról beszélni.
Egyben úgy vélte, egy esetleges új
többség csakis az előrehozott választások kiírása érdekében jöhet
létre, egy új kormány nem tud stabil többséget szerezni. Jelezte, hogy
nem hajlandó kisebbségi kormányt
támogatni a parlamentben, és az

előrehozott választásokban látja a
megoldást. Ciolacu Iohannist tette
felelőssé a kialakult válságért. A
PSD szerint 2022 márciusában lehetne választásokat rendezni, addig pedig válságkezelő szakértői kormányt
kellene beiktatni.
A PSD elnöke úgy fogalmazott:
pártja vállalná a kormányzást, ha
a parlamenti többség támogatását
élvezné.
A kormányválságot a kormányból való kilépésével elmélyítő, majd
a kormány megbuktatásához a bizalmatlansági indítvány megszavazásával hozzájáruló Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) ugyanakkor a párt újonnan megválasztott
elnökét, Dacian Cioloş volt technokrata miniszterelnököt javasolta kormányfőnek.
A párt ez irányú döntését maga
Cioloş jelentette be, aki azt is kö-

zölte, hogy az egyeztetésekre egy
sor reformjavaslattal készültek,
egyebek közt az elektromos energia
árának 32 százalékos csökkentésére, valamint a földgáz és az áram
áfájának 19-ről 5 százalékra történő
csökkentésére vonatkozóan.
Cioloş szerint ha a „régi” pártok
elfutnak a felelősség elől, akkor az
USR hajlandó egyeztetéseket kezdeményezni a PNL-lel és az RMDSZszel az új kormány megalakításáról.
Elmondása szerint Iohannis közölte,
„komolyan megvizsgálja” a párt javaslatát.
Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke,
George Simion szerint ugyanakkor az
államfőnek független személyt kell
kormányalakításra felkérnie, akinek
egyik legfőbb feladata az előrehozott
választások megszervezése lenne.

Kelemen: legyen RMDSZ-es
kormányfő
Az ügyvivő kormányban részt vevő RMDSZ részéről Kelemen Hunor

szövetségi elnök a találkozó után
közölte: a jelenlegi patthelyzet
egyik lehetséges feloldásaként arra tettek javaslatot, hogy alakuljon
átmeneti időszakra – hat hónapra
– az RMDSZ által jelölt miniszterelnök vezette kormány. Ez az átmeneti kormány vezetné át az országot a
téli időszakon, és legfőbb feladata
a koronavírus-járvány elleni küzdelem, illetve a magas energiaárak
miatti gondok orvoslása lenne. Úgy
vélte, ez azért lehetne jó megoldás,
mert fél év múlva betemetődhetnek
a korábbi koalíciós partnerek, a
PNL és az USR közötti árkok.
A tárgyalások végén, este Klaus
Iohannis leszögezte: a legfontosabb
a járvány és a magas energiaárak
jelentette probléma elleni küzdelem,
nem pedig a politikai torzsalkodások. Ennek fényében és a pártokkal
folytatott egyeztetés után úgy döntött, hogy Dacian Cioloşt kéri fel kormányalakításra.
Balogh Levente
Konzultációsorozat a bukaresti
elnöki palotában
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Csökkentené az ügyvivő kormány az adóterheket
• Az adóterhek fokozatos csökkentése mellett Dan

Vîlceanu ügyvivő pénzügyminiszter azt javasolja, hogy
csak egy bizonyos összegig kelljen egészségbiztosítást
fizetni, a jelenlegi rendszer ugyanis szerinte méltánytalan azokkal szemben, akik többet keresnek. Florin Cîțu
ügyvivő kormányfő is azt szeretné, ha kevesebb adó
terhelné a munkabéreket.

N

incs rendjén Dan Vîlceanu ügyvivő pénzügyminiszter szerint
az, hogy mindenki a fi zetése 10 százalékának megfelelő összeget fizet
be havonta egészségbiztosításként,
hiszen végül – függetlenül a befi zetett összegtől – mindenki ugyanabban a szolgáltatásban részesül. „Az
egészségbiztosítások úgy működnek, mint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb/RCA). Ez egy

biztosítás arra a pillanatra, amikor
kórházi ellátásra, egészségügyi szolgáltatásokra szorulunk. Nem korrekt, hogy valaki, akinek nagy fi zetése van, az után fizet 10 százalékot,
akinek meg alacsony a fi zetése, az
után, majd gyakorlatilag ugyanabban a szolgáltatásban részesülnek,
amikor kórházba kerülnek” – idézte
a pénzügyminiszter vasárnapi nyilatkozatát a News.ro hírügynökség.
Vîlceanu szerint meg kellene
szabni egy felső összeget, ameddig
egészségbiztosítást kell fizetni. „El
kellene gondolkodni egy plafonér-

Cîțu előbb a nyugdíjjárulékot
csökkentené
Nem határolódott el minisztere kijelentéseitől Florin Cîțu ügyvivő
kormányfő sem, tegnap a témát firtató újságírói kérdésre leszögezte,
kabinetje célja, hogy csökkentse az
alkalmazottak által fizetett költségvetési hozzájárulás mértékét. Mint
mondta, erre több forgatókönyv is

létezik. „Én arra gondoltam, hogy
csökkentsük a nyugdíjjárulékot
2024-ig. Ez a verzió létezett 2017-ig,
ma bizonyos kategóriák esetében
plafon van. A végeredmény: kisebb
költség a polgárok számára. Azt
akarjuk, hogy mindenki, aki fi zetést
kap Romániában, kevesebb hozzájárulást fi zessen” – fogalmazott az
ügyvivő miniszterelnök. Jelezte egyúttal, olyan intézkedéseket készülnek foganatosítani, amelyek nem
hatnak negatívan a költségvetési
hiányra. „Idén jobbak a bevételek,
kisebb a nyugdíjpénztár defi citje,
nő a gazdaság, ma felfele módosított
számadatok érkeztek, tehát vannak
dolgok, amelyeket megtehetünk.
Nem hatunk negatívan a költségvetési deficitre” – szögezte le Cîțu.

Átfogó adóreformra van szükség
„Az igazság középen van” – jelentette ki Lorenzovici László egész-

ségügyi elemző, amikor tegnap az
egészségbiztosítási
hozzájárulás
kapcsán meglebegtetett módosításokról kérdeztük. A szakember úgy
gondolja, az ügyvivő pénzügyminiszter felvetése jogos, de nem lehet
ezen a szinten megrekedni, hiszen
Romániában az egész adórendszer – és ennek részeként az
egészségbiztosítási rendszer is – átalakításra szorul. „Széles körű adóügyi
reformokra van szükség” –
szögezte le az orvos és közgazdász végzettségű szakember. Rámutatott, vannak olyan
európai országok, ahol meghatározzák a határt, hogy mekkora összegig
kell egészségbiztosítást fi zetni, de
ezekben az országokban progresszív
adózási rendszer van érvényben, és
azokat, akik a határértéknél magasabb jövedelmet kapnak, kötelezik
arra, hogy magán egészségbiztosítást kössenek.

adóterhek

BÁLINT ESZTER

téken, ameddig egészségbiztosítást
kell fizetni, mivel ez nem úgy működik, mint a nyugdíjbiztosítás, amit
ha befizetsz, visszakapod nyugdíjas
korodban” – fejtette ki a tárcavezető. Meglátása szerint ugyanakkor
fokozatosan csökkenteni kellene a
munkabér adóterheit. Erről szóló
javaslatát ugyanabba az intézkedéscsomagba foglalná bele, amellyel
az IT-szektorban és az építőiparban
tevékenykedő vállalatok adókedvezményeit tervezik megszüntetni.

