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NICOLAE CIUCĂ ÜGYVIVŐ VÉDELMI MINISZTERT JELÖLTÉK KORMÁNYFŐNEK A LIBERÁLISOK, KLAUS IOHANNIS PEDIG ÁLDÁSÁT ADTA RÁ

Kisebbségi PNL–RMDSZ-kormány jöhet

Új „hadművelet”. Nicolae Ciucă (balra) próbálkozhat kormányalakítással

Meglepő fordulatot vett a kormány-
alakítási folyamat: a PNL a pártel-
nök helyett Nicolae Ciucă tartalékos 
tábornokot, ügyvivő védelmi mi-
nisztert jelölte kormányfőnek, akit 
Klaus Iohannis államfő fel is kért 
kormányalakításra. Florin Cîțu párt-
elnök egyúttal közölte: kisebbségi, 
PNL–RMDSZ-kormányt terveznek, 
az USR nélkül. A PSD kiszivárgott 
hírek szerint kívülről támogathatja a 
kormányt.

» BALOGH LEVENTE

V áratlan fordulatot vett csütörtökön a 
kormányalakítási folyamat: a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) által reggel 

Florin Cîțu pártelnök helyett jelölt ügyvivő 
védelmi minisztert, Nicolae Ciucă tartalékos 
tábornokot bízta meg kormányalakítással 
Klaus Iohannis államfő a parlamenti pár-
tok képviselőivel a kormányalakítás lehe-
tőségeiről folytatott csütörtöki egyeztetést 
követően. A megbeszélésen az is kiderült: a 
liberálisok kisebbségi kormányt kívánnak 
alakítani az RMDSZ-szel, a korábbi koalíciós 
partner Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) nélkül. Ehhez egyes források szerint 
megkapják az eddigi legfőbb ellenfélnek 
tartott Szociáldemokrata Párt (PSD) külső 
támogatását is, amely a legnagyobb parla-
menti frakcióval rendelkezik.

Iohannis az egyeztetéseket követően kö-
zölte: véget kell vetni a válságnak, amely túl 
régóta tart, megengedhetetlen, hogy a politi-
kum az eddigi stílusban folytassa. Kifejtette, 
nagyon elégedett a PNL új jelöltjével, Nico-

lae Ciucával, akit fel is kért kormányalakí-
tásra. A bejelentésen jelen levő Ciucă úgy 
értékelt: a cél a jelenlegi válsághelyzetből 
való kilábalás, amihez teljes jogkörű kor-
mány szükséges. Ennek eléréséhez minden 
felelős erővel tárgyalni kívánnak, hogy az új 
kormány minél hamarabb létrejöhessen.

A liberálisok ugyan szerdán este először 
még azt közölték, ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a jelenlegi ügyvivő kormányfő, Florin 
Cîțu pártelnök legyen a kormányfőjelölt, 
ám ezt követően a párt vezetése egyeztetett 
Klaus Iohannis államfővel, a párt korábbi el-
nökével. Pártbeli források szerint az államfő 
ezen tanácskozás során győzte meg őket, 
hogy ne ragaszkodjanak Cîțu személyéhez.

Bár az USR feltétele ahhoz, hogy vissza-
térjen a korábban a miniszterelnök és a párt 
között kirobbant konfl iktus miatt otthagyott 

koalícióba az volt, hogy ne Cîțu legyen a 
kormányfő, jelen állás szerint a PNL azt kö-
vetően sem számol vele, hogy kormányfője-
löltet cserélt. Florin Cîțu pártelnök, ügyvivő 
kormányfő ugyanis a Iohannisszal folytatott 
egyeztetés után közölte: javaslatára Ciucă 
vezetésével kisebbségi, PNL–RMDSZ-kor-
mányt kívánnak alakítani. Cîțu szerint a PNL 
érettségről tett tanúbizonyságot a jelenlegi 
politikai és egészségügyi válságban, amikor 
új kormányfőjelölttel állt elő, és kijelentette, 
a parlament tagjainak felelősségérzetére ala-
poznak a kormány megszavazásakor.

Az RMDSZ nem örül, 
de kompromisszumra kész
A koalíciós partnernek kiszemelt RMDSZ 
elnöke, Kelemen Hunor nem fogadta lelke-
sen a kijelölt miniszterelnök személyét. Mint 

kifejtette, Ciucă kiváló katona, de politikai 
szempontból problémás, az RMDSZ – amely 
egyébként újabb tárcákat is kaphat – nem 
örül annak, hogy egy katonát neveznének 
ki kormányfővé, ez ugyanis az elmúlt 50–60 
évben nem volt szokás a demokratikus or-
szágokban. Mindez azonban nem jelenti azt, 
hogy ellenezné a kinevezését, a szövetség a 
kijelölt kormányfővel is egyeztetni kíván, és 
el tudja fogadni a személyét, mivel fontos, 
hogy a parlament már jövő héten szavazzon 
a kormányról.

Külső támogatást biztosíthat a PSD
Kiszivárgott hírek szerint a legnagyobb frak-
cióval rendelkező Szociáldemokrata Párt 
(PSD) hajlandó külső támogatást nyújtani 
a kisebbségi kormánynak a parlamentben. 
Marcel Ciolacu pártelnök ezt csütörtökön 
nem erősítette meg, hozzátette ugyanakkor, 
hogy amint meglesz a hivatalos kormány-
főjelölt, döntenek arról, hogy támogatják-e, 
vagy sem. Sajtóértesülések szerint azon-
ban bizonyos feltételek mellett biztosítják 
a kormány beiktatásához szükséges vok-
sokat. Dacian Cioloş, a korábban a PNL-lel 
és az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó, 
de abból a miniszterelnök és a párt között 
kirobbant konfl iktus miatt kilépő, majd a 
kormány megbuktatásában is közreműködő 
USR elnöke ugyanakkor leszögezte: pártja 
nem kíván egy kisebbségi kormányt támo-
gatni, mivel a jelenlegi egészségügyi válság-
gal csakis egy teljes jogkörökkel bíró, több-
ségi parlamenti támogatással rendelkező 
kormány képes megbirkózni.

Mint ismeretes, Ciucă tavaly decemberben 
már betöltötte az ügyvivő miniszterelnöki 
tisztséget, amikor Ludovic Orban lemondott 
a PNL által a választáson elért gyatra ered-
mény miatt. 
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» B. L.

Az iskolákban kéthetes rendkívüli vakáci-
ót rendelnek el hétfőtől, emellett orszá-

gosan mindenhol védettségi igazolványhoz 
kötnek bizonyos tevékenységeket, és köte-
lezővé válik a maszkviselés – jelentette be 
Klaus Iohannis államfő azon megbeszélés 
eredményeként, amelyen a koronavírus-jár-
vány elleni küzdelemben érintett kormány-
zati illetékesekkel a pandémia megfékezé-
séhez szükséges további korlátozásokról 
egyeztetett. A találkozót követően  Iohannis 
által elmondottakból annyi derül ki, hogy a 
fertőzöttségi rátától függetlenül országosan 
minden településre kiterjesztik azon intézke-
déseket, amelyek jelenleg a 7,5 ezrelék fölötti 
fertőzöttségű településeken érvényesek.

A pontos részletekről a kormánynak kell 
határozatban döntenie, ez várhatóan pén-

teken történik meg, miután a járványügyi 
operatív törzs a szakemberek segítségével 
kidolgozza a részleteket, Iohannis ugyanak-
kor több intézkedést is megemlített.

Mint kifejtette, a járvány leküzdéséhez 
vezető egyetlen módszert az oltások jelen-
tik, mivel azonban Romániában alacsony 
az átoltottság, annak növekedéséig korláto-
zásokra van szükség. Így hétfőtől kéthetes 
kényszervakáció következik – mivel az alsó 
tagozatosok számára amúgy is szünidő jön-
ne, ezt most kiterjesztik az általános iskola 
minden osztályára és a középiskolásokra is. 
A feltételezések szerint ez azt jelenti, hogy a 
nyári vakáció ennyivel rövidebb lesz majd.

Az elnök közölte, hétfőtől kül- és beltéren 
egyaránt kötelező lesz a maszk viselése. „Kö-
telező lesz a vásárokon, a mozikban, de ak-
kor is, amikor az utcán sétálnak” – jelentette 
ki. Az államfő néhány példát is mondott a 

hétfőtől hatályba lépő korlátozásokra. Ezek 
szerint éjszakánként a beoltottakon és a 
munkájukat végző személyeken kívül min-
denki számára kijárási tilalom lesz érvény-
ben, napközben pedig Covid-igazolványhoz 
kötik a részvételt bizonyos tevékenységek-
ben. Az oltatlanok további korlátozásokra 
számíthatnak – tette hozzá. Csütörtökön 
kiszivárgott információk szerint a tervezett 

korlátozások között az is szerepel, hogy a 
közintézményekbe csakis védettségi iga-
zolvánnyal lehessen belépni, a cégeknél 
alternatív munkarendet kellene bevezetni, 
és betiltanák a magánrendezvényeket. Az 
államfő kijelentette: addig van szükség kor-
látozásokra, amíg a kétkedőket is sikerül 
meggyőzni, hogy a világjárvány csak oltás-
sal fékezhető meg. 

Korlátozások: kényszervakáció, maszkviselés és kötelező védettségi

Tovább nő a zsúfoltság az intenzív osztályokon

Miközben a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma csökkent, az 
intenzív osztályon ápoltaké tovább nőtt. A csütörtöki adatok szerint 20 097 PCR- és 

40 783 antigéntesztből 16 110 lett pozitív, ami 24 százalékos arány. Az igazolt fertő-
zöttek száma ezzel 1 519 532, a gyógyultaké pedig 13 410 fővel 1 288 761-re nőtt. A 

kór szövődményeiben 448-an haltak meg, közülük 412-en oltatlanok voltak. A 36 ol-
tatlan elhunyt közül 35-en krónikus betegek voltak. Az elhunytak száma ezzel 43 487. 

A kórházakban 19 936 fertőzöttet ápoltak, közülük 1815-öt intenzív osztályon.




