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Valeriu Gheorghiţă:
lassú az oltakozás ritmusa
Ha a koronavírus elleni oltások beadása 
a jelenlegi ütemben folytatódik, az év vé-
géig 8,5 millió személy kapja meg a vak-
cinát, ez azonban nem elegendő – fi gyel-
meztetett tegnap Valeriu Gheorghiţă, az 
oltási kampány koordinátora. Kifejtette, 
az elmúlt héthez képest esett az oltako-
zási hajlandóság, napi átlag 25 ezer első 
oltás mellett pedig év végéig csupán 8,5 
millió beoltott személlyel lehet számolni, 
ami a 12 éven felüliek, tehát az oltható 
korosztály 50 százaléka. Ez azonban nem 
elég ahhoz, hogy a következő járvány-
hullámokat megakadályozza. Eközben 
a tegnap közzétett adatok szerint 19 449 
PCR- és 45 326 antigéntesztből 7589 lett 
pozitív, míg múlt kedden ez a szám még 
11 073 volt. Az igazolt fertőzöttek száma 
ezzel 1 718 725, míg a gyógyultaké 13 920 
fővel 1 521 696-ra nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 462-en haltak meg az előző 
24 órában, 25 korábbi halott esetében 
pedig megerősítést nyert, hogy haláluk a 
koronavírus-fertőzéshez kapcsolódik. A 
halottak közül 443-an oltatlanok voltak. 
A kórházakban 18 082 fertőzöttet ápol-
tak, közülük 1850-et intenzív osztályon.

Morawiecki: Lengyelország
védeni fogja az európai békét
A lengyel–fehérorosz határon fennálló 
helyzet az egész Európai Unió stabili-
tását veszélyezteti, Lengyelország az 
európai uniós és NATO-partnerekkel 
együtt védeni fogja az európai békét 
– hangsúlyozta tegnap reggeli Twitter-
bejegyzé sében Mateusz Morawiecki 
lengyel kormányfő. A miniszterelnök az 
előző napi, a határ fehérorosz oldalá-
ról végrehajtott tömeges határsértési 
kísérletre reagált a bejegyzéssel. A 
határt jelenleg a határőrség mellett 
mintegy 12 ezer katona védi, valamint 
rendőrök és az önkéntes területvédelmi 
erők. Kuznica Bialostocka határátkelő 
közelében a migránsok hétfő este sátor-
táborokat vertek az aznapi sikertelen 
tömeges határsértési kísérletek után. A 
lengyel katonákhoz intézett beszédében 
Morawiecki megállapította: a fehérorosz 
rezsim a hibrid háború új módszereit 
alkalmazza, a migránsokat „élő pajzs-
ként” használja.

Black Hawk helikoptereket vásárol
a román katasztrófavédelem
Tizenkét Black Hawk típusú, közepes 
teherbírású, többcélú szállítóhelikoptert 
vásárol Románia a katasztrófavédelmi 
főfelügyelőség (IGSU) számára. Az erről 
szóló keretmegállapodást tegnap írták 
alá a román és a lengyel illetékesek. 
A helikoptereket Lengyelországban 
gyártják le a PZL Mielec vállalatnál, ahol 
a Sikorsky/Lockheed Martin Európának 
szánt Black Hawk helikopterei készül-
nek. A szerződés összértéke 269 millió 
euró (áfa nélkül).

A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL ÉS AZ RMDSZ-SZEL KEZDETT KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT A LIBERÁLIS PÁRT

Döntött a PNL: a PSD a nyerő

Nem tetszik. Tüntetők vécépapírral dobálták a liberális politikusokat szállító autókat

A PNL, a PSD és az RMDSZ kép-
viselői tegnap már össze is ültek, 
hogy a hárompárti koalíció létre-
hozásáról tárgyaljanak, miután a 
PNL elnöksége előző este szavazat-
többséggel úgy döntött, a PSD-vel 
próbál kormányt alakítani.
» BALOGH LEVENTE

T egnap már el is kezdődtek a koalí-
ciós tárgyalások a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD), a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) és az RMDSZ között, miután a 
PNL-en belül a PSD-t koalíciós partnerül 
akaró szárny győzött az alakulat országos 
tanácsa hétfőn késő estébe nyúló ülésén. 
A tanácskozáson ennek nyomán eldőlt, 
hogy a PSD-vel és az RMDSZ-szel kezdenek 
kormányalakítási tárgyalásokat. A megbe-
szélés után Florin Cîţu PNL-elnök, ügyvivő 
kormányfő elmondta, konkrét tisztségek 
elosztásáról nem esett szó, fölmerült vi-
szont a minisztériumok számának húszra 
növelése, illetve az, hogy a miniszterel-
nököt adó párt kevesebb tárcával rendel-
kezzen. Kifejtette, rögzítették a koalíciós 
tárgyalások menetrendjét, így ma a gazda-
sági tervekről egyeztetnek.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arról 
beszélt, szeretnék, ha november 17-ére si-
kerülne a parlament elé terjeszteni a kor-
mány névsorát és programját, hogy 18-án 
akár már szavazhasson is az új kabinetről 
a törvényhozás. Elmondta, arról még nincs 
döntés, ki adja a miniszterelnököt. Hozzá-
tette, „egészséges” dolognak tartaná, ha a 
koalíciós pártok miniszterelnök-helyettesi 
tisztséget is kapnának.

Egyébként a PNL-ben éles vita előz-
te meg a nagykoalícióról szóló döntést, 
amelyet hétfőn este 48–22 szavazatarány-
nyal fogadott el az országos tanács. Ki-
szivárgott hírek szerint háromszor kellett 
újraszámolni az eredményt, mivel többen 
szégyellték döntésüket, és nem emelték 
fel a kezüket a szavazás során. A PNL 
mindazonáltal néhány feltételt is támasz-
tott: ragaszkodik a miniszterelnöki poszt-
hoz, a nemzeti helyreállítási terv (PNRR) 
életbe léptetéséhez, Románia pénzügyi 
stabilitásának megtartásához, a költség-
vetési hiány csökkentési menetrendjének 
adóemelés nélküli betartásához, a meg-
kezdett bér- és nyugdíjreform folytatásá-
hoz, az igazságügyi rendszer reformjához, 
az Amerikai Egyesült Államokkal ápolt 
stratégiai partnerséghez és Románia eu-
rópai, euroatlanti elkötelezettségéhez. Az 
országos tanács ülésén volt pártelnökként 
a PNL frakciójából már kilépett Ludovic 
Orban is részt vett. Orban bírálta az „ősel-
lenséggel lepaktáló” pártvezetést, szerinte 

a PNL nem arra kapott felhatalmazást a 
választóitól, hogy a „kommunista utód-
párt” PSD-vel szövetkezzen, ráadásul 
az országos tanács még feltételeket sem 
szabott meg a PNL tárgyalóküldöttsége 
számára. Orban úgy vélekedett: a válságot 
– a nacionalista AUR által felfüggesztés-
sel fenyegetett – Klaus Iohannis államfő 
idézte elő. Orban már korábban azzal 
fenyegetőzött, hogy a PSD-vel való koalí-
cióra lépés esetén híveivel együtt távozik 
a pártból, de kiszivárgott hírek szerint a 
pártelnökség elébe kíván menni ennek, 
és kizárják Orbant. A liberális alakulat 
vezetőségének hétfő esti ülését tüntetés 
kísérte, több demonstráló vécépapírok-
kal dobálta a PNL központi székházába a 
párt vezető politikusait szállító gépkocsi-
kat. Hétfőn a PSD országos tanácsa és az 
RMDSZ szövetségi képviselőinek tanácsa 
is jóváhagyta a hivatalos tárgyalások meg-
kezdését a PNL–PSD–RMDSZ nemzeti ki-
sebbségi frakció összetételű nagykoalíció 

létrehozása érdekében. A PNL reményei 
szerint december elsejéig léphet hivatal-
ba a kétharmados – alkotmánymódosító 
– parlamenti többséggel rendelkező új 
román kormány. Ugyanakkor a koalíciós 
tárgyalások nem ígérkeznek könnyűnek, 
a PSD ugyanis leszögezte, hogy amelyik 
párt a miniszterelnököt adja, nem kaphat-
ja meg a pénzügyminiszteri tárcát, a PNL 
viszont mindkettőhöz ragaszkodik.

Ciolacu a „nagyágyúkat” készül 
bevetni, és „cenzúrázná” a PNL-t
Marcel Ciolacu PSD-elnök tegnap még a 
tárgyalások kezdete előtt közölte, hogy a 
tárgyalócsoportok megkezdik a két párt 
kormányprogramjának összefésülését. 
Leszögezte: nem tartja lehetségesnek, 
hogy a koalícióban ugyanazon párté le-
gyen a miniszterelnöki és a pénzügymi-
niszteri tisztség is. A pártelnök szerint a 

kormányban a PSD első vonalába tartozó 
politikusok – például Sorin Grindeanu, 
Mihai Tudose, Vasile Dîncu, Gabriela 
Firea vagy Alexandru Rafi la – vesznek 
majd részt. Arról beszélt: a PSD és a PNL 
közötti koalíció „szükségszerű”, ugyan-
akkor a PNL kormányprogramjából egyes 
elemeket ki kell iktatni. Ilyen szerinte az 
egykulcsos adó, amelyet szerinte jövőre 
progresszív adózással kellene felváltani. 
A tegnapi egyeztetésről kiszivárgott hír 
szerint a PNL ezt nem kívánja elfogadni, 
és Florin Cîţu is úgy nyilatkozott: tartani 
kívánják magukat ígéretükhöz, miszerint 
nem növelik az adókat.

Kelemen: alkotmányos reform kell
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a koalí-
ciós tárgyalások megkezdéséről szóló hétfő 
esti bejelentésében közölte, a nagykoalíci-
ónak csak akkor és csak azért van értelme, 
ha alkotmányos reformokat lehet végre-
hajtani. „A parlamentáris köztársaság be-

vezetése egy ilyen fontos cél lehet” – muta-
tott rá. Hozzátette: az RMDSZ ugyanakkor 
ragaszkodik ahhoz, hogy az alkotmányos 
reform „megteremtse az igazságszolgál-
tatás függetlenségének valós feltételeit”. 
Kelemen a tegnapi egyeztetések után azt 
mondta, részletekről ugyan nem esett szó, 
de a leendő koalíciós partnerek mindegyi-
ke egyetértett az alkotmány reformjának 
szükségességében.

Dacian Cioloş, a PNL-lel és az RMDSZ-
szel korábban közösen kormányzó, és a 
PSD-vel szemben másik opcióként szóba 
jött USR elnöke a PNL döntését követően 
bejelentette: pártja ellenzékbe vonul, és 
tovább dolgozik az országos helyreállítási 
tervbe foglalt reformok megvalósításán.

Közösségi oldalán azt írta, alakulata a 
legnagyobb ellenzéki párt lesz, ugyanak-
kor az egyetlen, amely demokratikus, libe-
rális és európai értékeket vall.




