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Kilépett a PNL képviselőházi
frakciójából Ludovic Orban
Korábbi ígéretéhez híven bejelentette 
tegnap Ludovic Orban volt kormányfő, 
az alsóház korábbi elnöke, hogy kilép 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képvi-
selőházi frakciójából, és független kép-
viselőként folytatja törvényhozói mun-
káját. Ludovic Orban a képviselőház 
plénuma előtt tette meg bejelentését. 
Döntését azzal indokolta, hogy erkölcsi 
kötelessége Románia állampolgáraival 
szemben a választási kampányban 
tett ígéreteinek betartása, és jelen 
helyzetben ez csak úgy lehetséges, ha 
megválik parlamenti frakciójától. Hoz-
zátette: reméli, hogy a szakítás csak 
ideiglenes. Orban úgy vélekedett, hogy 
a romániai politikában mesterséges 
válság alakult ki, mindenki számára 
„érthetetlen okokból” és hogy „szétver-
ték” a legnagyobb kormánypártot és 
a koalíciót. Az ország a legsúlyosabb 
járványhelyzetben, a gazdasági válság 
küszöbén maradt döntőképes kormány 
nélkül – tette hozzá. „Nem tudom 
elfogadni, hogy lobotómiát végezzenek 
rajtam. Csak lobotomizált állapotban 
tudnék közömbösen, passzív módon 
cinkos lenni a nemzeti érdek elleni me-
rényletben” – fogalmazott a politikus. 
Nem sokkal a bejelentést követően az 
államfői hivatal közölte, hogy Klaus 
Iohannis államfő november elsejei 
hatállyal annak kérésére felmentette 
elnöki tanácsosi tisztségéből Leonard 
Orbant, Ludovic Orban testvérét. A 
hivatalos indoklás szerint Leonard 
Orban nyugdíjba vonul, az államfő 
pedig munkássága elismerése jeléül a 
Románia Csillaga érdemrend lovagke-
resztjével tüntette ki.

Orbán Viktor: nincs fejlődés a közép-
európai egység gondolata nélkül
Nem lehetséges a magyar vidék fejlő-
dése a közép-európai egység gondola-
tának megvalósítása nélkül – jelentette 
ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap 
Tornyosnémetinél. A Miskolc és Kassa 
összeköttetését megteremtő M30-as 
gyorsforgalmi út átadásán a kormányfő 
kiemelte: ha van közép-európai együtt-
működés, akkor tud boldogulni a ma-
gyar vidék is. „Amit akarunk, az nem 
egyszerűen csak virágzó vidéki Magyar-
ország, hanem egy erős Közép-Európa, 
amely elég erős ahhoz, hogy megvédje 
magát az olyan természetellenes be-
avatkozásokkal szemben, amelyeknek 
a mai napig érezni a következményeit” 
– fogalmazott. Hangsúlyozta: hogy ez a 
cél megvalósuljon, utakat kell építeni, 
amelyek összekötik a vidék különböző 
részeit, a vidékieket beviszik a nagyvá-
rosba, összekötik az anyaországi ma-
gyarokat, a határon túli magyarokat, 
és összekapcsolják a térség népeit. „A 
most átadott út is ezt a célt szolgálja” – 
mutatott rá Orbán Viktor.

KISZIVÁRGOTT HÍREK SZERINT IOHANNIS HAJLANA A JOBBKÖZÉP KOALÍCIÓ HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Cîţu kisebbségi kormányt forszíroz

A kevesebb több? Florin Cîţu ragaszkodik a kisebbségi PNL–RMDSZ-kormányhoz

Mégiscsak esély nyílhat a PNL–
USR–RMDSZ-koalíció helyreállítá-
sára, miután egyelőre sem az USR, 
sem a PSD nem hajlik egy kisebbsé-
gi PNL–RMDSZ-kormány parlamen-
ti támogatására. Klaus Iohannis 
államfő az USR-rel folytatandó 
koalíciós tárgyalások lehetőségéről 
egyeztetett a PNL vezetőivel, Florin 
Cîţu PNL-elnök viszont ragaszkodik 
a kisebbségi kormányhoz.

» BALOGH LEVENTE

S tratégiaváltásra kényszerülhet a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL), miu-
tán úgy tűnik, nem sikerül támoga-

tást szereznie a többi párttól a kisebbségi, 
PNL–RMDSZ-kormány parlamenti beik-
tatásához. Sajtóértesülések szerint Klaus 
Iohannis államfő találkozóra hívta hétfő 
estére Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnö-
köt és Florin Cîţut, a PNL elnökét, amelyen 
arról esett szó, hogy a PNL eredeti terveivel 
ellentétben mégsem kisebbségi kormányt 
alakítanának, hanem visszahívnák a ko-
alícióba a Mentsétek meg Románia Szö-
vetséget (USR) is. Az információk szerint 
Iohannis elnök felhatalmazta Ciucát, hogy 

„rugalmasan” tárgyaljon, vagyis immár 
nem zárja ki, hogy helyreálljon a PNL–
RMDSZ–USR-koalíció, amit azonban Flo-
rin Cîţu ellenez. Olyannyira, hogy tegnap 
kijelentette: nincs szó semmilyen rugalmas 
álláspontról, arról ugyanis a PNL vezetésé-
nek kellett volna döntenie, továbbra is ki-
sebbségi PNL–RMDSZ-kormányt akar, az 
USR-t és a Szociáldemokrata Pártot (PSD) 
pedig arra szólította fel, hogy támogassák 
a kisebbségi kabinetet. Azzal érvelt, hogy 
a PNL már jelentős engedményt tett, ami-
kor lemondott arról, hogy ő maradjon a 
miniszterelnök, így most az USR-en és a 
PSD-n a sor, hogy engedményeket tegyen. 
A PNL elnöke még hétfőn azt mondta: ha 
a két párt ezt nem teszi meg, az egyetlen 
megoldás az előre hozott választások kiírá-
sa marad.

A hétfő esti találkozó előzménye, hogy 
sikertelenül zárult Nicolae Ciucă és az USR 
elnöke, Dacian Cioloş tárgyalása a PNL-ből 
és az RMDSZ-ből álló kisebbségi kormány 
beiktatásának támogatásáról. Utóbbi kö-
zölte, hogy a koalíció helyreállításának 
a híve. A kijelölt miniszterelnök a Dacian 
Cioloşsal folytatott tárgyalásai után kije-
lentette, ismerteti az USR álláspontját a 
PNL vezetőségével, amelyik dönteni fog 
a további lépésekről.  Az USR egyébként 
négy feltételt szabott a kormányba való 
visszatéréshez. Először is egyértelmű in-

tézkedéseket tartalmazó reformtervet 
kér, a 2022-es költségvetés kidolgozását, 
méghozzá úgy, hogy az a prioritásokat is 
tartalmazza, hogy ne utólag kelljen eldön-
teni, hogyan osszák szét a pénzt a minisz-
tériumok között, működési szabályozást 
a koalíció számára, amelyben világosan 
rögzítik a döntéshozatali mechanizmust, 
valamint az előző koalíció idején elfoga-
dott kormány összetételt.

Az ellenzéki PSD kiszivárgott hírek sze-
rint már miniszteri tisztségeket is kért a 
kormányban, ám a PNL ezt megtagadta. 
Marcel Ciolacu PSD-elnök ugyan cáfolta, 
hogy szeretnének kormányra lépni, és 
csak a párt által benyújtott, jórészt szoci-
ális intézkedésekre vonatkozó, tízpontos 
követeléscsomag teljesítését szeretné, de 
tegnap azt közölte, a kormányalakítás 
témájában abszolút minden lehetőség 
szóba jöhet. 

Eközben Alexandru Rafi la PSD-s képvi-
selő, orvos, Románia korábbi képviselője 
az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) 
hétfőn este arról beszélt: a PSD kormányra 
lépése észszerű lenne, és nem csupán az 
egészségügyi tárcát venné át, hanem több 
más minisztériumot is, hiszen például a 
liberális párti pénzügyminiszter bármikor 
bojkottálni tudná a PSD-s vezetésű tárca 
működését. Rafi la arról is beszélt, hogy 
szerinte egy hónapnyi „nemzeti szolidari-
tásra” lenne szükség a járvány visszaszorí-
tása érdekében.

„Fegyverszünetet” javasolt Csoma Bo-
tond, az RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zetője is, aki tegnap arról beszélt: a politi-
kai válságnak minél hamarabb véget kell 
vetni, ehhez az érintetteknek engedmé-
nyeket kell tenniük. Leszögezte, a legfon-
tosabb, hogy minél hamarabb teljes jogkö-
rökkel rendelkező kormány legyen, ehhez 
pedig akár hat hónapos „fegyverszünet” 
is szükséges lehet a pártok között, amely 
alatt meg lehetne birkózni az egészségügyi 
és az energiaválsággal. Azt is kifejtette, 
hogy a hosszú távú stabilitás érdekében a 
legjobb megoldás a koalíció helyreállítása 
lenne az USR-rel.
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Az egy héttel korábbi, közel 19 ezres re-
kordhoz képest mintegy kétezerrel ke-

vesebb új koronavírus-fertőzöttet találtak 
24 óra alatt a tegnapi adatok szerint, ami 
azt jelentheti, hogy túljutottunk a negye-
dik hullám csúcsán, de a szám így is ma-
gas: 78 715 tesztből 16 765 lett pozitív, ami 
21,3 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 587 880, a gyógyultaké pedig 
14 099 fővel 1 345 324-re nőtt. A kór szövőd-

ményeiben 511-en hunytak el, és 12 korábbi 
elhunyt esetében igazolódott be, hogy ha-
lála a koronavírus-fertőzéshez köthető. A 
halálos áldozatok száma ezzel 45 503. Az 
elhunytak közül 469-en oltatlanok voltak, 
az 54 oltott közül 53-nak egyéb alapbeteg-
sége is volt. A kórházakban 20 637 fertőzöt-
tet ápoltak, közülük 1867-et intenzív osztá-
lyon. Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora közölte, az Európai 

Gyógyszerügynökség hétfői ajánlása nyo-
mán azok esetében, akik első két oltásként 
a Moderna vakcináját kapták, a harmadik, 
megerősítő oltás fél adag Modernával törté-
nik majd. Azt is elmondta, hogy mivel no-
vember elejétől azok is jogosultak lesznek a 
megerősítő oltásra, akik a Johnson & John-
son egydózisú vakcináját kapták, a héten 
döntés születik arról, hogy ez milyen oltás-
sal történjen. (B. L.)

Nem dőlt új esetszámrekord, többen az intenzíven




