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Rekordszámú halott
és új fertőzött

A KĲELÖLT KORMÁNYFŐ TÁRGYALÁSOKAT KEZDEMÉNYEZETT A PNL-LEL ÉS AZ RMDSZ-SZEL

Újraalakítaná a koalíciót az USR
„Programot” hirdetett tegnap Dacian
Cioloş kijelölt miniszterelnök: az
USR kormányalakításra felkért első
embere bejelentette, hogy az éppen a saját pártja kilépése nyomán
felbomlott koalíciót szeretné újjáalakítani. Az érintett PNL és RMDSZ
vezető politikusai mérsékelt lelkesedéssel reagáltak a javaslatra.

frakcióval. Mint elmondta, tegnap már
egyeztetett is a PNL és az RMDSZ elnökével
a tárgyalások megkezdéséről, az első tárgyalásra pedig ma, a kormányülést követően kerülhet sor. Emellett egyeztetést kezdeményez a nemzeti kisebbségi frakcióval
is. Cioloş szerint az eredeti együttműködési megállapodás még érvényes, ezért a cél
az, hogy a parlament minél hamarabb bizalmat szavazzon az új kormánynak, és az
elkezdhesse a válságkezelést.

» BALOGH LEVENTE

Cîţu: Cioloş tárgyaljon inkább
a PSD-vel és az AUR-ral

M

iközben a Klaus Iohannis államfő
által hétfőn este kormányalakítással megbízott Dacian Cioloş,
a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke hivatalosan is bejelentette,
hogy a pártja kilépése nyomán felbomlott
kormánykoalíciót szeretné helyreállítani
a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az
RMDSZ-szel, a kiszemelt koalíciós partnerek nem tűnnek túlságosan lelkesnek
attól, hogy a korábbi technokrata kormányfő vezette koalíció tagjai legyenek.
A jelenleg a liberális és szélsőliberális
pártokat tömörítő Renew Europe európai
parlamenti frakciójának vezetőjeként is
tevékenykedő Cioloş tegnap tudatta, hogy
koalíciós tárgyalásokat kezdeményeznek
a PNL-lel, az RMDSZ-szel és a kisebbségi

A kiszemelt partnerek azonban tartózkodóan reagáltak. Florin Cîţu ügyvivő kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöke hétfőn este leszögezte: Dacian Cioloşnak kijelölt miniszterelnökként lehetősége adódik tárgyalni a Szociáldemokrata
Párttal (PSD) és a Románok Egyesüléséért
Szövetséggel (AUR) a kormánytöbbség
megalakításáról – azon két pártról van
szó, amellyel közösen az USR megbuktatta az általa vezetett kormányt. Cioloş viszont tegnap kijelentette: az USR-nek nem
áll szándékában koalíciós tárgyalásokat
folytatni a PSD-vel és az AUR-ral, mivel
„nem kompatibilis a politikájuk” az USRével. Mindeközben Ludovic Orban, a PNL
volt elnöke blöffnek nevezte Cioloş jelölését, ugyanakkor azt is megjegyezte: nem
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ekordot döntött a 24 órán belül a
koronavírus-fertőzés szövődményeiben
elhunytak és az újonnan diagnosztizált
fertőzöttek száma a tegnapi adatok szerint:
26 586 PCR- és 52 959 antigéntesztből 16 743
lett pozitív, ami 21,05 százalékos arány. Az
igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 382 531, a
gyógyultaké pedig 11 271 fővel 1 188 975-re
nőtt. A kór szövődményeiben minden eddiginél többen, 442-en hunytak el, közülük
397-en oltatlanok voltak. Az elhalálozások
száma ezzel 40 071. A kórházakban 17 141
fertőzöttet ápoltak, közülük 1667-et intenzív
osztályon. A kórházban ápoltak közül 476en voltak kiskorúak, közülük 39-et kezeltek
intenzív osztályon. Az országban egyetlen
szabad intenzív ágy sem állt már rendelkezésre a koronavírusos betegek kezelésére,
kivéve azokat, amelyeket azon, egyéb
betegségben szenvedő páciensek számára
tartanak fenn, akiknél koronavírust is diagnosztizáltak. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter mindezek kapcsán tegnap
arra a felvetésre, hogy a kialakult helyzet
felelőse a kormány, arról beszélt: meg kell
érteni, hogy a járvánnyal szembeni legfőbb
védekezési mód az oltás. Hozzátette, látható, hogy Európa nyugati felében, ahol már
nem okoz ilyen mérvű gondokat a járvány,
az átoltottság mértéke legalább a kétszerese
a romániainak. Azt is elmondta, az ügyvivő
kormány tagjai várhatóan ma terjesztik
be a parlamentben azt a tervezetet, amely
kötelezővé tenné a védettségi igazolást az
egészségügyi dolgozók számára.
Mindeközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koordinátora arról beszélt: országos szinten 30 százalékos az átoltottság,
a 12 éven felüli népesség körében pedig 34.
Azok, akik külföldön Romániában el nem
ismert vakcinával – mint a Szputnyik V vagy
a Sinopharm – oltatták be magukat, a teljes
oltás felvételét követően legkevesebb 30
nappal itt is kérhetnek az EU által elismert
vakcinát. Az érintetteket úgy tekintik, mint
aki már átesett a fertőzésen. (B. L.)

szavazná meg a Cîţu vezette kormányt,
amennyiben Iohannis államfő ismét őt
bízná meg kormányalakítással.

A PSD nem támogatja Cioloşt

Az előrehozott választásokat sürgető szociáldemokraták is úgy értelmezték, hogy
Iohannis „büntetésből” bízta az USR-re a
kormányalakítást, hiszen szerintük borítékolható, hogy az nem tud többséget szerezni. Marcel Ciolacu, a PSD elnöke tegnap
arra utalt, hogy a PSD nem támogatna egy
Cioloş vezette kormányt. Közösségi oldalán úgy fogalmazott: a PSD jövő héten
valós többséget hoz létre a parlamentben
a földgáz és az elektromos áram árának
maximálása érdekében.
Az RMDSZ részéről Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető nem zárta ki,
hogy az RMDSZ tárgyalóasztalhoz ül volt
koalíciós partnerével, de úgy vélekedett:
„elég nehéz lesz meggyőzni” az RMDSZ
törvényhozóit, hogy bizalmat szavazzanak
egy Dacian Cioloş vezette kormánynak az
előző kormány megbuktatása után. Az
információk szerint az USR a PNL és az
RMDSZ elutasító válasza esetén kisebbségi kormánnyal állna a parlament elé.
A miniszterelnök-jelöltnek az alkotmány
szerint tíz napon belül kell a kormány névsorával és programjával a parlament elé
járulnia bizalmi szavazásra.

Kelemen nem fűz nagy reményeket Cioloșhoz
» PATAKY ISTVÁN
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elemen Hunor ügyvivő kormányfő-helyettes nem fűz nagy reményeket
ahhoz, hogy Dacian Cioloșsal visszaállítható a koalíció. Az RMDSZ elnöke a Krónikának azt is elmondta: az élet legfontosabb dolgaiban különbözik a véleménye
az USR vezetőjéétől. Emlékeztetett arra:
egy újabb jelölt megnevezésénél nem köti
határidő az államfőt, de a jövő évi költségvetés november végi beterjesztéséhez
már egy teljes jogkörökkel rendelkező
kormányra lenne szükség.

– Mi az RMDSZ álláspontja Cioloș miniszterelnök-jelöltségével kapcsolatban?
– Nem szívesen beszélek a jelölt személyéről. Sok jót nem tudok mondani róla.
Egyelőre nem tudjuk, hogy mit akar. Meg
fogjuk hallgatni, hogy mit szeretne kormányfőként, milyen programja van, milyen kabinetet javasol. Közismert, hogy az
élet legfontosabb dolgaiban különbözik a
véleményünk a Dacian Cioloșétól.
– Az elemzők, de a politikusok többsége is
egyfajta csapdaállításról beszél, azaz senki
sem veszi igazán komolyan Cioloș jelöltsé-

» RÖVIDEN

Szkeptikus. Kelemen kétli, hogy Cioloş vezetésével visszaállítható a hárompárti koalíció

gét. A következő körben elképzelhetőnek
tartja-e, hogy Cîțu mellé, mögé kialakuljon
egy parlamenti többség?
– Nem mennék ennyire messze. Amikor
a hídhoz érünk, akkor kell átmenni rajta. Vagy adott esetben akkor kell azt felrobbantani. Én egyelőre még nem zárom
ki, hogy Cioloș attól a többségtől kapjon
támogatást, amely a bizalmatlansági indítványt megszavazta. Ez megtörténhet
abban az esetben is, ha a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) egyedül próbál
kisebbségi kabinetet alkotni, s ehhez kér
parlamenti támogatást. Most még messze
vagyunk attól, hogy a Cioloș bukása utáni
helyzetről spekuláljunk.
– Meddig tartható a jelenlegi átmeneti helyzet a kormányzásban?
– Az alkotmány szerint az államfőnek
nincs semmiféle határideje az újabb miniszterelnök-jelölt megnevezésére, ha Cioloșnak nem sikerül kormányt alakítania.
Csak a kijelölt miniszterelnöknek van tíznapos határideje erre. Más határidő nincs.
Tehát a következő jelölés megtörténhet a

következő napon, de két hónap múlva is.
A költségvetést csak egy teljes jogkörökkel rendelkező kormány terjesztheti be a
parlament elé, ezt pedig november végéig
kellene megejteni, hogy decemberben szavazhassunk róla.
– A jelenlegi ügyvivő kormány működése
szempontjából komoly próbatétel lehet
az energiaárakkal kapcsolatos döntés. A
Szociáldemokrata Pártnak (PSD) már van
egy törvénytervezete a parlament asztalán
az energiaárak befagyasztásáról. Az árak
ideiglenes befagyasztását, az árplafont a
Nemzeti Liberális Párt, de az RMDSZ is támogatja. Megszavazzák a PSD tervezetét?
– Ha a tervezet megfelelő megoldást ajánl,
akkor támogatni fogjuk. A mi javaslatunk
az, hogy a szeptemberi árakból kell kiindulni. Nézzük meg a tervezet részleteit, a
módosító javaslatokat. A lényeg az, hogy
megoldás szülessen erre a kérdésre. Ha
megoldás tud születni még azelőtt, hogy
egy új kormány sürgősségi rendelettel
intézkedjen ez ügyben, az RMDSZ ebben
partner lesz.

BELICZAY
FOTÓ:LÁSZLÓ

– Tárgyal-e az RMDSZ Dacian Cioloșsal, s
ha igen, mikor?
– Szerda délután lesz egy megbeszélésünk.
Azt fogjuk javasolni, hogy a három pártelnök – Florin Cîțu, meg én, illetve a kisebbségek parlamenti frakcióvezetője, Varujan
Pambuccian – találkozzunk, és beszélgessünk arról, hogy lehetséges-e a korábbi koalíció visszaállítása egy más kormányfővel,
mint amiről tavaly decemberben megegyeztünk, azaz Florin Cîțu. Nem akarok megelőlegezni semmit, de nagy reményeket nem
fűzök ahhoz, hogy Cioloșsal visszaállítható
a korábbi koalíció.
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Ma mond le a képviselőház éléről
Ludovic Orban
Ma délben nyújtja be lemondását a
képviselőház elnöki tisztségéről Ludovic
Orban; ezt maga a politikus jelentette be
tegnap. Utódjának kiléte kérdéses, mivel
a jelenlegi belpolitikai helyzet miatt nincs
többség, amely megválaszthatná. Mint
ismeretes, Orban azt követően közölte,
hogy távozik az alsóház elnöki székéből,
hogy szeptember végén alulmaradt Florin
Cîţu miniszterelnökkel szemben a PNL
elnöki tisztségéért vívott küzdelemben.
Nőtt az EU-szkeptikusok aránya
Nőtt az EU szemben szkeptikus állampolgárok aránya, ugyanakkor a lakosság 58
százaléka véli úgy, hogy az ország jobban
fejlődik gazdaságilag a jövőben, ha az
európai közösség tagja marad – derült
ki az Inscop közvélemény-kutató intézet
felméréséből. Tavasz óta jelentősen csökkent azok aránya, akik úgy vélik, hogy
Romániának inkább előnye származik az
EU-tagságból. Szeptemberben a megkérdezettek 47 százaléka vélekedett így, míg
júniusban még 56,2 százalék. A megkérdezettek 68,5 százaléka értett egyet azzal
a megállapítással, hogy Romániának a
nemzeti érdekeit kell megvédenie, amikor
ezek ellentétben állnak az EU-szabályokkal. Tavasszal 64 százalék osztotta ezt az
álláspontot. Ugyanakkor a lakosság 59
százaléka véli úgy, hogy Romániának az
EU-ból való kilépése ellentétes az ország
nemzeti érdekeivel.

