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A PNL ÉS A PSD IS ELFOGADTA A KORMÁNYFŐI TISZTSÉG ROTÁCIÓS ALAPÚ BETÖLTÉSÉT

Koalíciós patthelyzet Bukarestben
Bár mind a PNL, mind a PSD vezető-
sége elfogadta, hogy a leendő közös 
kormányban a két párt rotációs 
alapon adja a miniszterelnököt, azt 
is mindketten kikötötték, hogy ma-
guknak követelik az első kormányfői 
mandátumot. Ennek nyomán elma-
radt a tegnapra tervezett kormány-
alakítási egyeztetés.
» BALOGH LEVENTE

H a sikerül elsimítani a leendő part-
nerek közötti ellentéteket, koalíciós 
„váltógazdaság” körvonalazódhat 

a miniszterelnöki tisztség betöltésében, 
miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vég-
rehajtó bizottsága és a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) vezetősége is jóváhagyta a po-
zíció rotációs alapon való betöltésére tett 
javaslatot. Az ellentéteket ugyanakkor az 
okozza, hogy a PNL és a PSD egyaránt azt 
akarja, hogy a saját jelöltje töltse be először 
a tisztséget. Tegnap a három leendő koalí-
ciós párt elnöke rövid egyeztetést tartott, 
majd ezt követően lefújták a délutánra ter-
vezett kormányalakítási tárgyalási fordu-
lót. A liberális vezetőség kedd esti ülése 
után Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, a 
PNL elnöke elmondta, támogatják, hogy a 
koalíciós pártok jelöltjei felváltva irányít-
sák a kormányt. A párt feltétele viszont az, 
hogy elsőként a liberálisok jelöltje töltse be 
a miniszterelnöki tisztséget.

Cîţu beszámolója szerint volt ugyan erre 
vonatkozó javaslat, de a liberálisok nem 
módosítottak azon a korábbi határoza-
tukon, amely szerint a PNL elnöke auto-
matikusan a kormányfőjelölt is. E szerint 
a párt őt jelöli majd miniszterelnöknek a 
PSD-vel folytatott tárgyalásokon. „Majd el-
válik, hogy mi történik akkor, ha a PSD ezt 
ellenezni fogja” – jegyezte meg.  Cîţu hang-
súlyozta, hogy a körvonalazódó koalíció 
három pártjának közös miniszterelnök-je-
löltet kell majd javasolnia az államfőnek a 
kormányalakítási egyeztetéseken.

Ciolacu a PSD kormányjelöltje,
nemet mondanak Cîţura
A leendő koalíciós partner PSD vezető-
inek kijelentései alapján azonban to-
vábbra sem lesz könnyű megállapodásra 
jutni. A PSD országos tanácsa tegnap 
egyhangúlag Marcel Ciolacut nevesítet-
te a párt miniszterelnök-jelöltjeként, és 
a rotációs rendszert is elfogadták. Bár 
arról konkrétan nem szavaztak, hogy 
maguknak követelik az elsőséget, Sorin 
Grindeanu első alelnök a döntés ismer-

tetésekor közölte: a párt azt akarja, hogy 
Ciolacu legyen először a miniszterelnök. 
„Nem azért javasoltunk miniszterelnö-
köt, hogy másfél év múlva kerüljön tiszt-
ségbe” – szögezte le.

Marcel Ciolacu szintén arról beszélt: a 
PSD akarja az első miniszterelnököt adni, 
már csak azért is, mert megnyerte a tavalyi 
parlamenti választást. Ugyanakkor a PSD 
továbbra is elutasítja, hogy a PNL elnöke 
legyen a miniszterelnök abban az esetben, 
ha mégsem a PSD kezdheti a kormány irá-
nyítását. Ciolacu közölte: reméli, Cîţu is 
meg fogja érteni, hogy nem lehet kormány-
fő, hiszen a kormányát nemrég buktatták 
meg bizalmatlansági indítvánnyal.

Cîţu reakciójában bizarrnak nevez-
te Ciolacu álláspontját, egyúttal azt is, 
hogy a PNL egyes politikusai szerint más 
pártnak kellene döntenie a liberálisok 
kormányfőjelöltjéről. Megjegyezte ugyan-
akkor: pártja arról döntött, hogy elsőként 
töltené be a miniszterelnöki tisztséget, de 
nevet nem jelölt meg.

Mint arról beszámoltunk, sajtóértesülé-
sek szerint Cîţu egy hétfő esti egyeztetésen 
azt javasolta a másik két párt elnökének, 
Marcel Ciolacunak és Kelemen Hunor-
nak, hogy a rotációs rendszerben először a 
PSD töltse be a miniszterelnöki tisztséget. 
Ennek minden bizonnyal az lett volna a 
jelentősége, hogy ez esetben nem kellett 
volna a PNL-nek mást jelölnie helyette, ha 
a PSD nem fogadja el a személyét. A libe-
rális párton belül azonban ezt a javaslatot 
heves ellenzés fogadta.

Egyébként a kiszivárgott információk 
szerint a kedd esti ülésen Emil Boc kolozs-
vári polgármester volt az, aki azt javasol-
ta, hogy tegyék rugalmassá a tárgyalási 
pozíciót, és ne ragaszkodjanak ahhoz, 
hogy automatikusan a pártelnök legyen 
a kormányfőjelölt. Az értesülések szerint 

Boc kemény hangnemben bírálta Cîţut, 
azt vetve a szemére, hogy a saját érdekeit 
a pártérdekek elé helyezi.

Lefújt tárgyalási forduló,
Iohannis is beszáll
A három leendő koalíciós párt képviselő-
inek tegnap délután kellett volna folytat-
niuk a kormányprogramról szóló tárgya-
lásokat, azonban a találkozót végül nem 
tartották meg. Florin Cîţu PNL-, Marcel 
Ciolacu PSD- és Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nök ugyan tartott egy rövid, húszperces 
egyeztetést három óra körül, de ezt köve-
tően a pártok azt közölték, hogy a délután 
négy órára tervezett kormányalakítási tár-
gyalást lefújták. Sorin Grindeanu PSD-al-
elnök szerint a PNL vezetőinek jött közbe 
valami, ám az értesülések szerint azután 
mondták le az egyeztetést, mert a találko-
zón Cîţu és Ciolacu is ragaszkodott ahhoz, 
hogy pártjáé legyen először a kormányfői 
tisztség. A megbeszélésekbe beavatkozni 
készült Klaus Iohannis államfő is, aki saj-
tóértesülések szerint tegnap estére tárgya-
lásra hívta a PNL és a PSD vezetőit, hogy 
megpróbáljanak túllépni a patthelyzeten. 
A hírek szerint Iohannis és a PNL több ve-
zető politikusa is azzal próbálja feloldani a 
patthelyzetet, hogy a PSD által elutasított 
Cîţu helyett Nicolae Ciucă tartalékos tábor-
nokot, ügyvivő védelmi minisztert jelölnék 
a kormányfői tisztségre.

A két román párt közötti konfl iktus kap-
csán a szintén leendő koalíciós tag RMDSZ 
elnöke, Kelemen Hunor arról beszélt: a 
PNL-nek és a PSD-nek kompromisszum-
ra kell jutnia a miniszterelnök személyé-
ről ahhoz, hogy előre lehessen lépni a 
kormány alakítási tárgyalásokon. Szerinte 
a PNL-ben idén történtek is azt mutatják, 
nem szerencsés, ha egy kormányzó párt 
elnöke nem tagja a kormánynak.

» B. L.

Négy év letöltendő szabadságvesztésre 
ítélte tegnap a bukaresti ítélőtábla Dan 

Şova volt közlekedési minisztert és szená-
tort a govorai hőerőmű ügyvédi szerződése-
ivel kapcsolatos korrupciós perben, emellett 
100 ezer euró elkobzásáról is döntött. Az ügy-
ben a hőerőmű volt igazgatóját, Mihai Bălant 
három év szabadságvesztésre ítélték hivatali 
visszaélés miatt. Az ítélet nem jogerős, így az 
ellen a vádlottak fellebbezhetnek.

Az ügyben 2018 júniusában egyszer már 
mindkettejüket jogerősen elítélték, Şova 

akkor három év szabadságvesztést kapott, 
amelynek letöltését meg is kezdte. 2018 de-
cemberében azonban – számos más, nagy 
visszhangot kiváltó korrupciós ügy fősze-
replőjével együtt – szabadlábra helyezték, 
miután az alkotmánybíróság az év novem-
berében arra kötelezte a legfelsőbb bíróság 
vezető testületét, hogy alakítsa újra a bírói 
tanácsokat, miután megállapította, hogy 
a legfelsőbb bíróság öttagú bírói testüle-
teinek kijelölésekor törvénysértés történt. 
Şova vád szerint 2011 októbere és 2014 jú-
liusa között összesen 100 ezer eurót kapott 
egy személytől, cserében pedig közbenjárt 

Mihai Bălannál, a govorai hőerőmű volt 
igazgatójánál, hogy a hőerőmű kössön jogi 
tanácsadói szerződést egy ügyvédi irodá-
val, havi 10 ezer euró értékben.

A szabadlábra helyezések alapjául szolgá-
ló alkotmánybírósági határozat a Liviu Drag-
nea volt PSD-elnök által háttérből irányított 
akkori bukaresti kormány óvása nyomán 
született. Az ellenzéki média szerint a Dăn-
cilă-kabinet azért avatkozott be az egyébként 
jelentéktelen szervezési kérdésnek tűnő jog-
vitába, mert Dragneát akarták egy „kedve-
zőbb” összetételű bírói tanácshoz juttatni, 
a pártelnöknek ugyanis állítólag meggyőző-

dése, hogy annál a tanácsnál, ahova ügyét 
eredetileg besorolták, az „ellenséges bírák” 
voltak többségben, és esélye sem lett volna 
elkerülni a börtönt.

 A legfelsőbb bíróság két öttagú bírói 
tanácsának összetételéről egy 2014-ben 
hozott belső határozat szerint minden év 
elején sorsolással döntenek, a 2018-ban 
hatályba lépett új törvény ezt annyiban 
pontosította, hogy a két testületnek nem 
lehetnek hivatalból kinevezett elnökei, 
akik mellé további négy bírót sorsolnak ki, 
hanem a tanács minden tagját véletlensze-
rűen sorsolják ki.

Ismét börtönbüntetésre ítélték Dan Şova volt minisztert

Jelöltjelölt. A PSD Marcel Ciolacu pártelnököt látná szívesen először a kormányfői tisztségben

» RÖVIDEN

Elérte a hétmilliót a teljes adag
vakcinával beoltottak száma
Elérte a hétmilliót szerdán a koronavírus 
ellen teljesen beoltottak száma – je-
lentette be tegnap az oltási kampányt 
koordináló testület közösségi oldalán. 
Ugyanakkor ez csupán a lakosság mint-
egy 37 százalékát jelenti, míg a közösségi 
immunitáshoz legalább 70–80 százalék 
lenne szükséges. Eközben a tegnapi 
adatok szerint 48 439 tesztből 3535 
személy szervezetében mutatták ki 24 óra 
alatt a kórokozót, míg múlt szerdán ez a 
szám még 6291 volt. Az igazolt fertőzöt-
tek száma ezzel 1 752 103, a gyógyultaké 
pedig 8164 fővel 1 606 820-ra nőtt. A kór 
szövődményeiben 24 óra alatt 299-en 
haltak meg, 51 korábban elhunyt személy 
esetében pedig megerősítést nyert, hogy 
haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthe-
tő. Az elhunytak közül 314-en oltatlanok 
voltak. A halottak száma ezzel 54 011. A 
kórházakban 13 336 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1655-öt intenzív osztályon.

Korrupció miatt őrizetbe vettek
egy DNA-alkalmazottat
Vesztegetés elfogadása miatt őrizetbe 
vették az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) egyik műszaki szak-
értőjét. A férfi  egy, a korrupcióellenes 
ügyészség által kiírt, az EU csalásellenes 
hatósága (OLAF) által társfi nanszírozott, 
az Unió pénzügyi érdekeinek hatéko-
nyabb védelmét szolgáló közbeszerzésre 
jelentkező egyik, az ügyben tanúként 
szereplő üzletembertől kért 12 000 
eurót azért, hogy az ő cégét hirdessék ki 
győztesként. Az 55 ezer eurós pályázat 
keretében egy nagy teljesítményű drónt 
kívánnak vásárolni. A DNA kedden akkor 
ütött rajta alkalmazottján, amikor az 
átvette a vesztegetés első részletét, 6000 
eurót az üzletembertől. A férfi t őrizetbe 
vették, a DNA a 30 napos előzetes letar-
tóztatásba helyezését kérte.

Varsó: a migránsok elhagyják
a kuznicai határátkelő környékét
Elhagyják a migránsok a kuznicai len-
gyel–fehérorosz határátkelő környékén 
létesített tábort – közölte tegnap a lengyel 
határőrség. Maciej Wasik belügymi-
niszter-helyettes szerint a fehéroroszok 
buszokkal viszik el a külföldieket a 
helyszínről. A határátkelő közelében, a 
fehérorosz oldalon táborozó külföldiek 
összecsomagoltak, és elhagyják a tábort, 
ismeretlen helyre távoznak fehérorosz 
tisztviselők kíséretében – olvasható a len-
gyel határőrség Twitter-oldalán. Wasik a 
TV Republika lengyel konzervatív hírte-
levíziónak elmondta: úgy értesült, hogy 
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök 
buszokat küldött a határátkelőhöz, a mig-
ránsok felszállnak ezekre és távoznak. 
„Úgy néz ki, hogy Lukasenka elveszítette 
ezt a határcsatát” – jegyezte meg.




