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NEHEZEN TUD A PNL ÉS A PSD MEGÁLLAPODNI A MINISZTERELNÖK-JELÖLTRŐL

Lassan halad a koalíciós tárgyalás
Folytatódtak tegnap az egyezteté-
sek a PNL és a PSD között a leendő 
közös kormányzásról. A két párt kö-
zött továbbra sem alakult ki egyet-
értés a miniszterelnök személyéről, 
és a rotációs megoldás kapcsán is 
eltértek az álláspontok.
» B. L.

T ovábbra is kérdéses, sikerül-e már 
ezen a héten végleg megállapodnia 
a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), 

a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és az 
RMDSZ-nek a közös kormányzásról, miu-
tán még mindig vannak vitás pontok a két 
román párt között a közös kormányprog-
ramban. A pártok vezetői tegnap is foly-
tatták a koalíciós tárgyalásokat. Mint arról 
beszámoltunk, a leendő koalíciós part-
nerek közötti legfőbb ellentétet az jelen-
ti, hogy nem tudtak megállapodni arról, 
melyikük adja a miniszterelnököt. Ennek 
nyomán több variánst is Klaus Iohannis 
államfő elé terjesztenek, ezek egyike, hogy 
a PSD és a PNL rotációs alapon töltse be a 
kormányfői tisztséget.

A konfl iktus egyik legfőbb forrása, hogy 
a PSD nem fogadná el Florin Cîţu PNL-el-
nököt miniszterelnökként, arra hivatkoz-
va, hogy október elején az általa vezetett 
kormányt bizalmatlansági indítvánnyal 
megbuktatták. Ennek kapcsán tegnap Cîţu 
leszögezte: ők sem mondják meg a PSD-
nek, hogy kit nevesítsenek a miniszterel-

nöki tisztségre, vagy kit támogassanak. 
Kifejtette, a PNL kiválasztja majd a saját 
jelöltjét, és ha meglesz, nyilvánosságra 
hozza majd a nevét. Annak kapcsán, hogy 
ha ő nem lehet, Nicolae Ciucă nyugalma-
zott tábornok, ügyvivő védelmi miniszter 
lehet a liberálisok kormányfőjelöltje, kije-
lentette: ez jelenleg nincs napirenden, mi-
vel a párton belül senki sem tett javaslatot 
a személyére.

A PSD-vel folytatott egyeztetések kap-
csán megjegyezte, reményei szerint „a 
lehető leghamarabb” meglehet az új kor-
mány. A miniszterelnöki tisztség rotációs 
alapú betöltése kapcsán megjegyezte, azt 
elfogadhatónak tartja, ugyanakkor meg 
kell vizsgálni, hogy Romániában alkal-
mazható-e. Egyúttal úgy vélte, jelenleg a 
legjobb megoldást a PSD és a PNL közötti 
koalíció jelenti, amelyet minél hamarabb 
tető alá kell hozni. Sajtóértesülések sze-
rint egyébként a liberálisok csak akkor fo-
gadják el a rotációs alapú miniszterelnöki 
rendszert, amelyben másfél évig egyik, 
majd újabb másfélig a másik párt adja a 
kormányfőt, ha először a PNL jelöltje irá-
nyítja a kormányt – a PSD viszont ebbe 
csak akkor menne bele, ha ez nem Cîţu 
lenne. Radu Oprea, a PSD szóvivője tegnap 
elmondta, a kormányprogramról 90 száza-
lékban megállapodtak, a munkaügyi, az 
adóügyi és az igazságügyi fejezetet nem 
zárták még le. Sorin Grindeanu, a PSD első 
alelnöke tegnap arról beszélt, a kormány-
program még nincs készen, mivel nem 
sikerült végleges megállapodásra jutni a 

bírák és ügyészek által elkövetett bűncse-
lekményeket vizsgáló különleges ügyész-
ség (SIIJ) felszámolásáról. Mint ismeretes, 
a PNL megszüntetné az intézményt, a PSD 
viszont ragaszkodik ahhoz, hogy tovább 
működhessen. Tegnapi információk sze-
rint három megoldás körvonalazódott: az 
első szerint az ügyészség hatásköreit átad-
nák a legfőbb ügyészség bűnügyi és krimi-
nalisztikai osztályának, a második szerint 
alárendelnék a korrupcióellenes ügyész-
ségnek (DNA), míg a harmadik szerint 
tavaszig „jegelnék” a témát. Emellett Grin-
deanu arról is beszélt, hogy a következő 
időszakban az államnak támogatnia kell 
a lakosságot, mivel csökkent az életszínvo-
nal, az infl áció pedig 8 százalékos, ehhez 
pedig növelni kell az állami bevételeket. 
Arra a kérdésre, lesz-e már ezen a héten 
kormány, azt válaszolta: ez a lehető legne-
hezebb kérdés, nem lehet tudni. Eközben a 
PSD által erőltetett, a vagyonosokra kivet-
ni szándékozott luxusadó is viszályforrás, 
a PNL ugyanis ezt elutasítja.

Eközben a két párt illetékesei tegnap 
arról is egyeztettek, milyen mértékű mi-
nimálbér-, nyugdíj-, illetve családipót-
lék-emelést képes elviselni a költségve-
tés. A nyugdíjakat 7 és 11 százalék közötti 
mértékben növelhetik, a családi pótlékot a 
PSD 40, a PNL 20 százalékkal növelné, míg 
a minimálbér 2550 lejre nőhet.

Az optimista becslés szerint péntekre 
akár már ki is alakulhat az új kormány 
szerkezete, és a parlament jövő héten sza-
vazhatna a kabinetről. 

» B. L. 

Tovább késik annak a törvénynek az el-
fogadása, amely a koronavírus-járvány 

visszaszorítása, illetve az oltottak számának 
növelése érdekében lehetővé tenné, hogy az 
állami alkalmazottak, illetve a versenyszfé-
ra egyes cégeinek alkalmazottai számára 
kötelezővé tegyék a védettségi igazolványt. 
A képviselőház egészségügyi bizottságának 
nemzeti liberális párti (PNL) elnöke, Nelu 
Tătaru tegnap közölte, a párt képviselői úgy 
döntöttek, tartózkodnak annak a módosító 
javaslatnak a szavazásakor, amely lehetővé 
tenné, hogy az állami alkalmazottak két hó-
napig ingyen végezhessenek teszteket.

A tervezet értelmében az érintett alkalma-
zottak csak az oltottságot igazoló védettségi 
igazolvánnyal léphetnének be a munkahe-
lyükre. Ha elutasítják az oltást, akkor köte-
lesek lennének időszakosan koronavírus-
tesztet végeztetni a saját költségükre. Ha 
teszteltetni sem hajlandóak magukat, mun-
káltatójuk 30 nap után elbocsáthatná őket.

A pártok közötti egyeztetések során a 
tervezetbe bevittek egy kompromisszu-
mos megoldást, amely a törvény hatályba 
lépését követően a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) javaslatára megszabott volna egy 60 
napos időszakot, ameddig az állami alkal-
mazottak számára 20 tesztet az állami költ-
ségvetésből fi nanszírozták volna. A jogsza-
bály vitáját most az akasztotta meg, hogy 
Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök, a PNL 
elnöke még pénteken közölte: mégsem ért 
egyet azzal, hogy az állami költségvetés-
ből fi zessék a teszteket. Nelu Tătaru ennek 
nyomán közölte: a PNL nem támogatja a 
60 napos „kegyelmi időszakot”, ezért az 
a döntés született, hogy az erre vonatko-

zó módosító javaslat szavazásakor tartóz-
kodnak. Leszögezte: a párt álláspontja 
az, hogy mivel az oltások ingyenesek, a 
tesztek ne legyenek azok, kivéve azokat, 
akiknek egészségügyi okok miatt nem ja-
vasolják az oltások beadását. Az egyéb-
ként orvosként is dolgozó, korábban az 
egészségügy-miniszteri tisztséget is betöl-
tő Tătaru elismerte, hogy a halogatás nyo-
mán tovább csökkenhet az oltási kampány 
intenzitása, ám a jogszabályt legkorábban 
jövő héten fogadhatja el a képviselőház. A 
tervezet szerdán kerülhet az alsóház elé, 

ha addig sikerül mind a hat érintett szak-
bizottságban megvitatni, miután az AUR 
számos módosító javaslatot nyújtott be.

Megjegyezte, ha az oltottak száma tovább-
ra sem nő jelentősebb mértékben, februárra 
elérheti az országot a járvány agresszív ötödik 
hulláma. Sajtóértesülések szerint a PSD ve-
zetőinek egy része arra gyanakszik, hogy vé-
tójával Cîțu tovább akarja húzni a kormány-
alakítási tárgyalásokat.

Mint arról beszámoltunk, a szenátus ko-
rábban elutasította a tervezetet, a döntő ka-
mara azonban a képviselőház. 

Késik a védettségi kötelezővé tételéről szóló törvény

Még várni kell. Nelu Tătaru szerint jövő szerdán szavazhat az alsóház a törvényről

» RÖVIDEN

Merényletet akadályoztak 
meg Liverpoolban
Terrorcselekménynek minősített a 
rendőrség tegnap egy Liverpoolban előző 
nap történt robbantásos incidenst. A brit 
terrorelhárító szolgálat területi vezetője, 
Russ Jackson hangsúlyozta ugyanakkor 
hétfői tájékoztatóján, hogy a cselekmény 
indítéka egyelőre nem ismert. A robbanás 
vasárnap délelőtt a liverpooli nőgyógyá-
szati klinika parkolójában, egy taxiban 
történt, amelynek utasa – a rendőrség 
feltételezése szerint az elkövető – a hely-
színen meghalt. A taxisofőrnek sikerült 
idejében kimenekülni az autóból, és bár 
megsebesült, de már hazatérhetett a 
kórházból. Russ Jackson a hétfői tájékoz-
tatón elmondta: az eddigi vizsgálat szerint 
rögtönzött kivitelezésű, házilag készített 
robbanószerkezet lépett működésbe, és 
valószínűsíthető, hogy a szerkezetet a taxi 
utasa állította össze. A rendőrségi vezető 
szerint nem ismeretes, hogy az illető miért 
a nőgyógyászati klinikához vitette magát 
a taxival, és az sem, hogy a robbanószer-
kezet ott miért lépett hirtelen működésbe. 
A brit sajtóban megjelent találgatásokra 
utalva Jackson elmondta: a rendőrség 
tudatában van annak, hogy a kórház kö-
zelében éppen a robbanás pillanataiban 
kezdődött a brit háborús halottak emléke 
előtt tisztelgő, minden év novemberében 
megtartott gyászünnepély, de jelenleg 
semmilyen vizsgálati adat nem utal arra, 
hogy az incidens és a rendezvény között 
kapcsolat lett volna.

Az EU újabb szankciókat tett 
lehetővé Fehéroroszország ellen
Kibővítette büntetőintézkedéseinek 
rendszerét az Európai Unió a Fehéro-
roszországgal közös határán kialakult 
helyzet miatt. Az intézkedés célja, hogy 
az EU reagálni tudjon arra, hogy Minszk 
hibrid támadásként migránsokat használ 
politikai céljainak elérésére – közölte az 
uniós tagországok kormányait tömörítő 
tanács tegnap Brüsszelben, az EU-tagor-
szágok külügyminiszterek találkozójához 
kapcsolódva. A szankciórendszer kiszéle-
sítése egyebek között célzott megszorító 
intézkedések meghozatalát teszi lehetővé 
olyan emberekkel és szervezetekkel 
szemben, akik és amelyek felelősek a 
fehérorosz rezsim tevékenységeiért, vagy 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a migránsok 
számára megkönnyítsék az Európai Unió 
külső határainak illegális átlépését.

Szigorú korlátozások 
az oltatlanoknak Ausztriában
Szigorú kijárási korlátozásokat vezettek 
be tegnaptól Ausztriában azok számára, 
akik mindeddig nem vették fel a koro-
navírus elleni oltást. A megszorításokat 
vasárnap jelentette be Alexander Schal-
lenberg osztrák kancellár. Több millió 
oltatlan ember tegnaptól csak nyomós 
indokkal – mint például munkába járás 
vagy bevásárlás miatt – hagyhatja el ott-
honát. A rájuk vonatkozó zárlat egyelőre 
tíz napig marad érvényben – közölte 
Wolfgang Mückstein egészségügyi 
miniszter. Több politikus még a kormány-
párton belül is kételkedik abban, hogy a 
gyakorlatban ki lehet kényszeríteni egy 
olyan zárlatot, amely csak a lakosság 
egy részére vonatkozik. A kancellár és a 
belügyminiszter viszont azt hangoztatta, 
hogy a rendőrség szigorúan ellenőrizni 
fogja a korlátozások betartását. Auszt-
riában a lakosság 65 százaléka vette fel 
az oltást, így az országban az egyik leg-
alacsonyabb az átoltottsági arány egész 
Nyugat-Európában. Jelenleg az intenzív 
osztályok 11 százalékban telítettek. Kriti-
kusnak a 33 százalékos telítettség számít.

Kevesebb mint 2200 új fertőzött

Hónapok óta nem találtak olyan kevés koronavírus-fertőzöttet 24 óra alatt, mint a tegnapi 
adatok szerint: 19 152 tesztből 2136 lett pozitív. Igaz, hogy a hétvégén a tesztelések 
üteme is csökkent, azonban múlt hétfőn ez a szám még 4255 volt. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 744 440, a gyógyultaké pedig 9149 fővel 1 587 856-ra nőtt. A kór szövőd-

ményeiben 24 óra alatt 179-en haltak meg, 16 korábbi elhunyt esetében pedig megerő-
sítést nyert, hogy haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. A halottak közül 180-an 
oltatlanok voltak. Az elhunytak száma ezzel 53 264. A kórházakban 15 189 fertőzöttet 

ápoltak, közülük 1720-at intenzív osztályon.




