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Csökkent az elhalálozások száma
Nem változott a koronavírus-járvány ne-
gyedik hullámának csökkenő tendenci-
ája: a tegnapi adatok szerint 25 935 teszt 
alapján 4255 új fertőzöttet fedeztek fel. 
Az alacsony számhoz hozzájárult ugyan, 
hogy vasárnap kevesebb tesztet szoktak 
végezni, ugyanakkor múlt hétfőn az 
új fertőzöttek száma még 6993 volt. Az 
igazolt esetek száma ezzel 1 711 137, a 
gyógyultaké pedig 11 303 fővel 1 507 776-
ra nőtt. A kór szövődményeiben 240-en 
hunytak el, és egy korábbi halott 
esetében nyert megerősítést, hogy az 
elhalálozás a koronavírus-fertőzéshez 
köthető. Az elhunytak közül 224-en 
oltatlanok voltak. A kórházakban 18 849 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1870-et 
intenzív osztályon.

Késsel támadt rendőrökre 
egy férfi  Franciaországban
Késsel támadt rendőrökre egy férfi  
tegnap a dél-franciaországi Cannes 
egyik rendőrőrse előtt, azt állítva, hogy 
a „próféta nevében” cselekszik.
A támadó reggel fél 7-kor jelent meg az 
egyik cannes-i rendőrőrs előtt, kinyitotta 
az egyik ott parkoló rendőrautó ajta-
ját, amelyben négy járőrözésre induló 
rendőr ült. Az elkövető úgy tett, mint aki 
információt akar kérni a rendőröktől, 
majd a vezető ülésen ülő rendőrnőt a 
mellkasán megpróbálta megszúrni, de a 
golyóálló mellénynek köszönhetően a nő 
nem sérült meg. A támadó ekkor átsietett 
a gépkocsi másik oldalára, hogy az 
anyósülésen ülő másik rendőrnőt próbál-
ja megtámadni. Addigra a hátsó ülésen 
ülő egyik rendőr elővette a szolgálati 
fegyverét, és három lövéssel ártalmatla-
nította a támadót, akit életveszélyes álla-
potban kórházba szállítottak. A rendőr-
ség tájékoztatása szerint az elkövető egy 
37 éves algériai állampolgár. A rendőrség 
nem zárta ki, hogy terrortámadás történt, 
de egyelőre nem erősítette meg.

Migránsok próbáltak 
behatolni Lengyelországba
Megkezdődött a Fehéroroszország felől 
érkező migránsok nagy csoportjának 
erőszakos behatolási kísérlete lengyel 
területre – adta hírül tegnap a lengyel 
határőrség. A fehérorosz egyenruhások 
kíséretében a határhoz érkezett több száz 
fős migránscsoportnak ez volt az első 
kísérlete hétfőn arra, hogy illegálisan 
behatoljon Lengyelországba – tette hozzá 
a hatóság. A migránsok ledöntötték a 
szögesdrót határkerítést, amelynek túlol-
dalán a lengyel rohamrendőrök sorakoz-
tak fel velük szemben. „Németország, 
Németország” – skandálták a migránsok 
a fehérorosz–lengyel határon, miután 
lebontották a határkerítés egy részét.
A lengyel Védelmi Minisztérium tájé-
koztatása szerint Andrzej Duda elnök 
a lengyel–fehérorosz határon kialakult 
helyzet miatt tanácskozást hívott össze.

A PSD ELDÖNTÖTTE: KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT KEZD A PNL-LEL ÉS AZ RMDSZ-SZEL

Kormányalakítás feszültségekkel

Kemény feltétel. Grindeanu PSD-alelnök szerint Florin Cîţu nem lehet miniszterelnök

Miközben mind a PSD, mind a PNL 
az esetleges nagykoalícióról döntött, 
a két párt között és a liberális párton 
belül is feszültség uralkodik. A PSD 
nem fogadná el miniszterelnöknek 
Florin Cîţu PNL-elnököt.
» B. L.

M iközben a tegnapi nap során is 
zajlottak az egyeztetések a Nem-
zeti Liberális Párton (PNL) és a 

Szociáldemokrata Párton (PSD) belül a 
két alakulat esetleges nagykoalíciójáról, 
a hírek szerint a PNL-en belül komoly fe-
szültséget okozott a szociáldemokraták-
kal folytatandó esetleges közös kormány-
zás kérdése.

A PSD országos politikai tanácsa teg-
nap eldöntötte, hogy koalíciós tárgyalá-
sokat kezd a PNL-lel és az RMDSZ-szel. 
Sorin Grindeanu, a PSD első alelnöke az 
ülést követően Marcel Ciolacu pártelnök 
korábbi kijelentését megismételve leszö-
gezte, a koalíciós tárgyalásokon a kor-
mányzati tisztségek elosztásakor a pártok 
parlamenti súlya alapján kívánnak tár-
gyalni. Ez a PSD számára lenne előnyös, 
hiszen a párt rendelkezik a legnagyobb 
létszámú frakcióval. Grindeanu egyúttal 
leszögezte: a PSD nem fogadja el, hogy 
egy olyan kormányban, amelyben részt 
vesz, Florin Cîţu, a PNL elnöke legyen a 
miniszterelnök. Indoklásként elmondta, 
a párt beterjesztette és meg is szavazta 
azt a bizalmatlansági indítványt, amely 
megbuktatta a Cîţu-kormányt, ezért nem 
módosít a PNL elnökével kapcsolatos ál-
láspontján, és túlhaladottnak tekinti a 
Cîţu-kormány korszakát. Hozzátette, a 
PSD továbbra is saját miniszterelnök-je-
löltet kíván megnevezni.

A szociáldemokraták a kormányza-
ti prioritásaikról is döntöttek, amelyek 
elfogadását a PNL-lel kötendő koalíció 
feltételéül szabják. Így többek között 
növelnék a koronavírustesztek és az 
oltások számát, felülvizsgálnák a koro-
navírus-járvány miatti korlátozásokat, 
az egészségügy hitelének helyreállítása 
érdekében közismert szakértőket állíta-
nának az első vonalba, növelnék a mi-
nimálbért, december elsejétől minden 
nyugdíjat 11 százalékkal emelnének, 
emellett a családi pótlék összegét is 
növelnék, és állami támogatást nyúj-
tanának az energiaár-növekedés ellen-
súlyozására. Azt is fölvetették, hogy az 
alkotmány módosítása révén a félelnöki 
rendszert parlamentárissá alakítanák át.

Marcel Ciolacu PSD-elnök a nap folya-
mán, még az ülés előtt arra a felvetésre, 
hogy szeretne-e miniszterelnök lenni, 

csak annyit válaszolt, övé a lehető leg-
jobb tisztség: a PSD elnöki posztja.

Arra a kérdésre, hogy van-e anyagi fe-
dezete a PSD által tervbe vett pótlék- és 
nyugdíjemelésre, Ciolacu azt felelte, a 
november–december a következő évi 
költségvetés kidolgozásának időszaka, 
ekkor kell megszabni a prioritásokat, 
márpedig a PSD-nek a prioritásai közé 
tartozik a pótlék- és nyugdíjemelés.

PNL: ellentétes álláspontok
A PNL eközben tegnap estére hívta ösz-
sze országos tanácsát, amelynek arról 
kellett döntenie, hogy a liberálisok a 
PSD-vel vagy a korábbi koalíciós partner 
Mentsétek meg Romániát Szövetséggel 
(USR) lépjenek koalícióra, miután múlt 
héten mindkét párttal előzetes egyezte-
tést folytattak. A párton belül erős az az 
oldal, amely nem lenne hajlandó áten-
gedni a miniszterelnöki tisztséget a PSD-
nek, amely már múlt héten bejelentke-
zett rá. Ezen szárny inkább az ellenzéki 
szerepet vállalná, ha nem tarthatná meg 
a párt a kormányfői posztot.

Mindeközben a legfőbb törésvonalat 
a PSD-vel, illetve az USR-rel koalíciót 
akaró oldalak közötti szembenállás je-
lentette. Az értesülések szerint néhány 
erősebb erdélyi megyei szervezet veze-
tője – mint Emil Boc és Lucian Bode – 
erőltette a PSD-vonalat, amelyet a hírek 
szerint Klaus Iohannis államfő is támo-
gat. Mellettük álltak Moldvából a párt 
Suceava, Botoşani és Vaslui megyei poli-
tikusai is. Az USR-vonalat viszont Florin 
Cîţu pártelnök és bizalmasa, Dan Vîlce-
anu pártfőtitkár képviselte, és a dél-ro-
mániai megyei szervezetek mellett a Iaşi 
megyei liberálisok is ezt támogatták.

Belső információk szerint Klaus Iohan-
nis államfő több megyei vezetőt is felhí-
vott, és a PSD-vel való közös kormányzás 
támogatását kérte. Mint ismeretes, a 

PSD-vel kötendő koalíció mellett az szól, 
hogy a két pártnak együtt stabil többsége 
lenne, és mivel az RMDSZ kormányszere-
pét is mindkét alakulat megerősítette, 
hárman kényelmes többségben kormá-
nyozhatnának.

A PNL–USR–RMDSZ-koalíció felélesz-
tése viszont már csak azért is bizonytalan 
kormányzást hozna, mert a PNL frakció-
jából Ludovic Orban korábbi pártelnök 
vezetésével már közel húsz törvényhozó 
távozott – igaz, Orban az USR-rel köten-
dő koalíciót szorgalmazza, és bejelentet-
te, hogyha a PNL mégis a PSD-t választ-
ja, követőivel együtt a pártból is kilép, és 
új liberális pártot hoz létre.

Cîţu: nem adjuk a pénzügyi tárcát
Problémás a tárcák elosztása is: miközben 
a PSD magának szeretné a pénzügyminisz-
térium vezetését, azt Florin Cîţu tegnapi 
bejelentése szerint semmiképpen sem sze-
retné átengedni. Sajtóértesülések szerint 
cserében átengedné az igazságügyi tárcát. 
Annak kapcsán, hogy átveszi-e a szenátus 
elnöki tisztségét, Cîţu kijelentette: még 
mindig érvényes a PNL elnökségének azon 
határozata, miszerint a pártelnököt java-
solják miniszterelnöknek, vagyis elsősor-
ban erre a szerepkörre készül. Hozzátette, 
a PNL saját miniszterelnök-jelöltet állít, 
és az államfő dönti el, hogy kit bíz meg 
kormányalakítással. A pártelnök azt is le-
szögezte, hogy hiába szeretnék egyesek a 
járvány utáni újjáépítési programot módo-
sítani, az nem lehetséges. Sorin Grindeanu 
viszont tegnap arról beszélt: a PSD szerint 
az a párt, amely a kormányfőt adja, nem 
kaphatja meg a pénzügyminiszteri és a 
kormányfőtitkári tisztséget is.

Kiszivárgott hírek szerint a PNL nem 
sietne a megállapodással, ha a PSD mel-
lett döntenek is, a koalíciós tárgyalások 
akár még további két hétig is elhúzód-
hatnak. 
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