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ROSSZUL JÖN KI A POSZTOSZTOZKODÁSBÓL A PNL, AZ RMDSZ MEGŐRZI HÁROM MINISZTÉRIUMÁT, MA EGYEZTET A PÁRTOKKAL AZ ÁLLAMFŐ

Közös kormányfőjelöltet nevesít a nagykoalíció
Sikerült megállapodniuk a nagyko-
alícióra készülő pártoknak tegnap 
a rotációs kormány működésének 
feltételeiről, így közös – várhatóan 
liberális – miniszterelnök-jelöltet 
terjesztenek az államfő elé a mai 
cotroceni-i konzultáción. Létrejön 
két új minisztérium, az RMDSZ pedig 
megőrzi jelenlegi három tárcáját.
» ROSTÁS SZABOLCS

I dőnként viharos egyeztetéseket köve-
tően véglegesítették a koalíciós megál-
lapodás szövegét és a közös kormány-

programot, ugyanakkor a tárcák elosztása 
terén is közös nevezőre jutottak a román 
Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és az RMDSZ vezetői. 
Nicolae Ciucă, a PNL kormányfőjelöltje a 
tegnapi kétórás megbeszélést követően 
elmondta, a három alakulat vezetői közös 
miniszterelnök-jelöltet terjesztenek Klaus 
Iohannis államfő elé a Cotroceni-palotába 
mára összehívott konzultáción. Az alaku-
latok rögzítették a rotációs kormány mű-
ködésének feltételeit abban az esetben, ha 
a kormányfőt a PNL, illetve ha a PSD adja. 
„Könnyű kikövetkeztetni: azon leszünk, 
hogy először a PNL adja a miniszterelnö-
köt” – vetítette előre a lehetséges forga-
tókönyvet az ügyvivő védelmi miniszter; 
a PSD jelöltje 2023 nyarán venné át a kor-
mányrudat.

Ciucă ismertette, a tisztségek elosztá-
sa során a pártok parlamenti súlyát vet-
ték fi gyelembe, ugyanakkor az a politikai 
alakulat, amelyik a vetésforgó szerint a 
kormányfőt adja, nem kaphatja meg a 
pénzügyminiszteri tisztséget. A hadsereg-
tábornok szerint a PNL és a PSD vezetősé-
ge legkésőbb hétfő reggelig külön-külön 
eldönti, melyik változatot javasolja Iohan-
nisnak. Noha eldőlt, hogy a PNL a jelenlegi 
kormányzati struktúrához képest elveszíti 
a szállítási és a pénzügyminisztériumot, 
valamint a kormányfőtitkári posztot (saj-
tóértesülések szerint a munkaügyi és a 
védelmi tárcát is), amikor nem az alakulat 
adja a miniszterelnököt, Ciucă azt állította, 
a liberálisoknak többet sikerült kicsikar-
niuk a PSD-től, mint tavaly decemberben 
a Mentsétek meg Romániát (USR) párttal 

folytatott koalíciós alkudozások során. 
Nem hivatalos információk szerint a libe-
rális miniszterelnök vezette leendő nagy-
koalíciós kormányban a PSD 10 tárcát kap, 
a PNL nyolcat, az RMDSZ pedig hármat 
(fejlesztési, környezetvédelmi és sport). 
Ugyanakkor a szociáldemokrata alakulatot 
42 államtitkári poszt illeti meg, a PNL-t 34, 
az RMDSZ-t pedig 8.

Marcel Ciolacu PSD-elnök leszögezte, 
hogy csütörtökön beiktatják hivatalába az 
új kabinetet. Közölte, alakulata vezetősége 
hétfőn reggel határoz arról, hogy a vetés-
forgó melyik forgatókönyvét érvényesítik 
először, azaz szociáldemokrata vagy libe-
rális miniszterelnökkel kezdi-e hivatalát a 
nagykoalíciós kormány. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök a tegnapi egyeztetéseket kö-
vetően úgy nyilatkozott, két új minisztérium 

létrehozásáról is megállapodás született. 
Ezek egyike az idegenforgalomért és a vállal-
kozói szféráért felel majd, a másiknak pedig 
a család- és ifj úságtámogatás lesz a területe. 
A felek megegyeztek a 10 százalékos nyug-
díjemelésről, a minimálbér és a gyerekpénz 
növeléséről, az ügyészek és bírák visszaélé-
seit vizsgáló ügyosztály (SIIJ) jövő márciusig 
történő felszámolásáról, továbbá az RMDSZ 
javaslatot tett egy szolidaritási adó kivetésé-
re azoknak a kereskedelmi társaságoknak 
az esetében, amelyek éves üzleti forgalma 
meghaladja a 100 millió eurót.

Egyébként az RMDSZ-nek a szombati 
tárgyalási fordulón sikerült megőriznie a 
jelenleg a szövetség emberei irányította 
tárcákat, miután egy nappal korábban vita 
robbant ki amiatt, hogy a PNL is igényt 
formált a Cseke Attila vezette, jelentős for-
rások fölött rendelkező fejlesztési minisz-
tériumra. Kelemen erre reagálva leszögez-
te: az RMDSZ a nagykoalícióban is igényt 
tart erre a tárcára, és nem fogadja el, hogy 
csak „díszítőelem” legyen a kormányban. 
Marcel Ciolacu ekkor előrebocsátotta: 
arra kapott felhatalmazást pártjától, hogy 
a PSD–PNL–RMDSZ-nemzeti kisebbségi 
frakció alkotta nagykoalícióról tárgyaljon, 
ha ebből az RMDSZ kilép, akkor a PSD sem 
folytathatja a koalíciós tárgyalásokat. Flo-
rin Cîţu PNL-elnök cáfolta, miszerint már 
nem akarná, hogy az RMDSZ is a koalíció 
tagja legyen. „Épp ellenkezőleg: ők végig 
mellettem álltak. Én lennék az utolsó, aki 
azt mondaná, hogy lépjenek ki a kormány-
ból” – közölte az ügyvivő kormányfő.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Számos európai országban vonultak ut-
cára az emberek a hétvégén, tiltakozva 

a zöldigazolványok bevezetése és a járvány 
miatti korlátozások ellen, több helyen erő-
szakba torkolltak a demonstrációk. Hol-
landia több városában is összecsapások 
voltak, miután a hatóságok részleges 
zárlatot vezettek be az újjáéledő járvány 
miatt, emellett azt tervezik, hogy betilta-
nak bizonyos helyszíneket az oltatlanok 
számára, beleértve a bárokat és étterme-
ket. Szombaton este Hága egyik népszerű 
negyedében – ahol a holland kormány 
székhelye is van – több százan kövekkel 
és más tárgyakkal dobálták meg a ren-
dőröket, és kerékpárokat gyújtottak fel. 
Öt rendőr megsérült, legalább egy embert 
őrizetbe vettek.

Miközben Amszterdamban és Bredában 
békésen zajlottak tüntetések (utóbbi város-
ban a demonstrálók lemezlovasokkal kísért 
kocsikról sugárzott zenére táncoltak), Rot-
terdamban hét ember megsebesült rendőr-
ségi lövésektől péntek este a járványügyi 
korlátozások elleni erőszakos megmozdulá-
sokon. A tiltakozók autókat, robogókat, te-
raszokat gyújtottak fel, tűzijátékokat gyúj-
tottak meg, kövekkel dobálták a rendőröket, 
tűzoltókat; a rendfenntartók vízágyúval és 
lovas egységekkel próbálták feloszlatni a 
tömeget, 51 embert őrizetbe vettek. A hol-
land kikötőváros polgármestere „erőszakor-
giának” nevezte a történteket. „Figyelmez-
tető lövéseket adtunk le, és voltak célzott 
lövések is, mert a helyzet életveszélyes volt” 
– idézte Patricia Wessels rendőrségi szóvi-
vőt az MTI. Az összecsapásokban többen 
megsérültek, köztük rendőrök és újságírók 

is. Részben a rotterdami erőszak miatt az 
ügyvezető holland kormány szilveszterre is 
betiltotta a tűzijátékok, petárdák használa-
tát az egész országban.

Megatüntetést rendeztek szombaton 
Bécsben is a járvány elleni korlátozások, 
valamint az oltás kötelezővé tétele ellen. 
Az osztrák fővárosban tízezrek vonultak 
utcára, és a tüntetők egy része megdobálta 
a rendőröket, egyes hírek szerint egy szol-
gálati fegyvert is megpróbáltak megsze-
rezni. A hatóságok több tiltakozót őrizetbe 
vettek. A tiltakozáshullámot az váltotta ki, 
hogy az osztrák kancellár pénteki bejelen-
tése szerint a járványhelyzet romlása miatt 
Ausztriában mától a legszigorúbb kijárási 
korlátozást léptetik életbe. A tervek szerint 
a lezárás tíz napig tart, majd legfeljebb 
újabb tíz nappal meghosszabbíthatják, 
de az oltottak és a gyógyultak számára a 
korlátozások legkésőbb december 13-án 
véget érnek. Szombaton az emberek meg-
rohamozták a bevásárlóutcákat és az üz-
letközpontokat, aki csak tehette, még a 
lezárás előtt be akarta szerezni a karácso-
nyi ajándékokat. Alexander Schallenberg 
beharangozta azt is, hogy – Európában el-
sőként – jövő februártól kötelezővé teszik 
a koronavírus elleni oltást az országban.
Az intézkedést védelmébe vette Alexan-
der Van der Bellen államfő is, aki szerint 
egy társadalomban az egyénnek nem csak 
jogai, hanem kötelezettségei is vannak. 
„Kötelességünk egymáson segíteni, kö-
telességünk tenni azért, hogy megvédjük 
társadalmunkat. Ez a kötelezettség most 
az oltakozás. Ezzel megakadályozhatjuk 
az újabb hullámok kialakulását, és minél 
több az oltott, annál gyorsabban lesz vége 
a járványnak” – fogalmazott az államfő.

Tüntetések Európában, Ausztriában lezárás és kötelező oltás

Kelemen Hunor nem volt hajlandó átengedni a PNL-nek a Cseke Attila vezette fejlesztési tárcát

Rotterdamban erőszakba torkollt a kezdetben békés tüntetés

Enyhítenének a román 
hatóságok december 1-től

Feloldanák a koronavírus-járvány meg-
fékezése érdekében elrendelt korláto-

zások egy részét a bukaresti hatóságok 
a védettséggel rendelkezők számára, 
miután a negyedik hullám októberi tető-
zése óta visszaesett a napi esetszám, és a 
kórházakra nehezedő nyomás is enyhült. 
A járványügyi operatív törzs (CNSU) pén-
teki határozatában feloldaná a sportese-
mények látogatásának tilalmát: ezeken 
a lelátók kapacitásának 30 százalékát 
kihasználva vehet részt a – beoltottságot 
vagy a fertőzésből az utóbbi fél évben 
történt kigyógyulást tanúsító – zöldiga-
zolvánnyal rendelkező közönség. Hasonló 
kapacitáskorlátozások mellett újraindul-
hatnak a tanfolyamok, kulturális előa-
dások is, és szabadtéri rendezvényeket is 
lehet majd tartani legfeljebb ezer résztve-
vővel. A CNSU a december elsejei nemzeti 
ünnepre azt javasolja, a katonai parádék 
legfeljebb egy órát tartsanak, és a közön-
ség létszáma Bukarestben nem haladhatja 
meg a 400-at, megyeszékhelyeken a 200-
at. A javaslatokat a kormánynak is el kell 
fogadnia. Tegnapi jelentés szerint 1936-ra 
csökkent az újonnan diagnosztizált fer-
tőzöttek száma (22 800 teszt feldolgozása 
nyomán), 121 halálesetet jegyeztek; 11 119 
személyt kezelnek kórházban Covid–19-
cel, 1573 beteg szorul intenzív terápiás 
ellátásra. Octavian Jurma biostatisztikus 
szerint a járvány – július közepén kezdő-
dött – negyedik hulláma máris több mint 
húszezer ember életét követelte Románi-
ában, és ez több, mint az első két hullám 
áldozatainak a száma együtt. A halálos 
áldozatok száma tegnapig megközelítette 
az 55 ezret, míg a negyedik hullám elején 
még jóval 35 ezer alatt volt. (Krónika)
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