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Eldőlt: Ciucă alakíthat kormányt
A PNL–PSD–RMDSZ nagykoalíció liberális jelöltjét bízta meg az államfő
• Nicolae Ciucă, a PNL 
jelöltje alakíthatja meg 
az első nagykoalíciós 
kormányt a PSD és az 
RMDSZ részvételével 
és a kisebbségek külső 
támogatásával, miután 
Klaus Iohannis államfő 
tegnap őt kérte fel a 
kabinet megalakításá-
ra. Másfél év múlva a 
PSD jelöltje veszi át a 
tisztséget.

B A L O GH L E V E N T E

A hog yan az várható volt, 
Nicolae Ciucă tartalékos tá-
bornokot, eddigi ügyvezető 

védelmi minisztert bízta meg tegnap 
kormányalakítással Klaus Iohannis 
államfő, miután a koalíciós tárgya-
lások lezárultával a parlamenti pár-

tok képviselőivel egyeztetett. Mint 
ismeretes, Ciucă a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL), a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) és az 
RMDSZ alkotta nagykoalíció 
közös jelöltje. A koalíciót a 
nemzeti kisebbségek parla-
menti frakciója is támogatja, 
így a három párt képviselői a 
kisebbségi frakció vezetőivel 

közösen vettek részt a Iohan-
nisszal folytatott megbeszélésen. Az 
egyeztetéseket követően Iohannis 
úgy értékelt: szilárd parlamenti több-
ség alakult, ennek nyomán bízta meg 
kormányalakítással Ciucăt. Ciucă 
arról beszélt, hogy az emberek stabi-

litást várnak az új kormánytól, illetve 
megoldásokat a világjárvány és az 
energiaválság jelentette gondokra. 
Hozzátette, a kormányprogram ko-
moly beruházási terveket és számos 
szociális intézkedést is tartalmaz.

A PSD kapja a „gazdag” tárcákat

Előzőleg mind a PNL, mind a PSD 
országos vezetősége ülésezett, hogy 
hivatalosan is elfogadja a közös kor-
mányzás feltételeit. A PSD vezetősége 
egyhangúlag szavazta meg a koalíci-
ós kormányzást, miként azt is, hogy 
rotációs rendszerben először a PNL 
által jelölt Ciucă legyen a miniszter-
elnök, hogy aztán másfél év múlva 
a PSD jelöltje vegye át helyét a kor-
mányfői tisztségben. Az értesülések 
szerint Marcel Ciolacu pártelnök az-
zal érvelt amellett, hogy a PSD jól jár 
azzal, ha a liberálisoké lesz először a 

miniszterelnöki tisztség, mivel így a 
koalíciós megállapodás értelmében 
a PSD adhatja másfél évig a pénz-
ügyminisztert, így megvalósíthatja 
„szociális csomagját”. A PSD ülését 
követően Radu Oprea szóvivő ismer-
tette a döntés eredményét. Eszerint 
azzal, hogy a PNL jelöltje kezd a 
miniszterelnöki tisztségben, a PSD 
kilenc tárcát kap a kormányban, va-
lamint a kormányfőtitkári tisztséget. 
A PSD a pénzügyi, a védelmi, a gaz-
dasági, a közlekedési, a mezőgazda-
sági, az egészségügyi, a munkaügyi, 
a művelődési, valamint az ifj úsági és 
családügyi minisztériumot irányít-
hatja majd. A PNL nyolc tárcát irányít 
majd: liberális miniszter áll majd a 
belügyi, az igazságügyi, a külügyi, 
az európai projektekért felelős, az 
energetikai, az oktatási, a kutatási 
és a kisvállalkozásokért felelős tárca 
élén is. Az RMDSZ a liberálisokkal 

folytatott vita után végül megtarthat-
ja mindhárom eddigi tárcáját, vagyis 
a fejlesztési, a környezetvédelmi és a 
sportminisztérium élén is a szövetség 

politikusa áll majd, emellett Kelemen 
Hunor elnök továbbra is miniszterel-
nök-helyettes lesz.

Florin Cîţu ügyvivő kormányfő, a 
PNL elnöke az államfővel folytatott 
egyeztetés után arról beszélt: annak 
nyomán jutottak kompromisszumra 
a PSD-vel, hogy két hónapig nem si-
került többségi kormányt alakítani. 
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetsé-
gi elnöke elmondta: megállapodtak 
abban, hogy másfél évig a PNL, majd 
utána újabb másfél évig a PSD adja a 
kormányfőt. Hozzátette, ekkora több-
séggel hosszabb távú, érdemi refor-
mokat is meg kell valósítani, egyebek 
közt az alkotmány bizonyos pontjait 
is módosítani kell, emellett hosszú 
távú fejlesztési projektek is szüksé-
gesek. Az egyik legfontosabb teendő, 
hogy Romániát parlamentáris köztár-
sasággá alakítsák át, ahol az államfőt 
a parlament választja meg – mutatott 
rá az RMDSZ elnöke.

Kezet fogtak. Klaus Iohannis államfő felkérte 

Nicolae Ciucăt a kabinet megalakítására

◂  F O R R Á S: P R E S I D E N C Y. R O

KOVÁC S AT T I L A

A Maros Megyei Törvényszéken fo-
lyamatban lévő bírósági eljárás 

tegnapi tárgyalásán ezúttal csak két 
tanút hallgattak meg, két másik 

személy ugyanis nem jelent 
meg – egyikük betegségre 
hivatkozott, a másik számára 
pedig nem volt megfelelő-

en továbbítva az idézés. A két 
távol maradt tanú azokat a cégeket 
képviseli, amelyek leszállították az 
útfelújításhoz szükséges, megőrzésre 

átadott anyagokat, amelyekről szám-
lák is vannak, de amelyek az ügyész-
ség szerint nem léteznek – mondta el 
kérdésünkre Sergiu Bogdan, Borboly 
Csaba ügyvédje. A bíróság által meg-
hallgatott két tanú a vádhatóság által 
kifogásolt útfelújítások idején, 2010-
ben a Hargita Megyei Tanács alkal-
mazottja volt. Egyikük, aki akkor a 
közbeszerzésekért felelt, arról számolt 
be, hogy első kihallgatásuk során, 
amikor szembesítették őket a lehall-
gatási jegyzőkönyvekkel, az ügyészek 
arra hívták fel a fi gyelmüket, hogy vi-
gyázzanak, mit tesznek, mert minden-
ki elkövetőként lesz érintett az ügyben. 

Hozzátette, semmilyen utasítást nem 
kaptak törvénytelenség elkövetésére a 
megyei tanácsnál, amikor a Felsőbol-
dogfalvától Erdővidékre vezető 131-es 
számú megyei út felújítására érkezett 
ajánlatokról kellett dönteni, ahol egy 
jelentkező cég az árak növelésére tö-

rekedett egy másikkal megállapodva. 
Emiatt ő már akkor értesítette a Ver-
senytanácsot, mert az átlagárnál és a 
nyertesnek hirdetett cég árajánlatánál 
30 százalékkal magasabbat ajánlott 
a vállalkozás a munkálatok elvégzé-
sére. A tegnapról hiányzó két tanút a 

következő tárgyaláson, decemberben 
hallgatják meg.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2013-ban vádolta meg a 
Hargita megyei önkormányzat elnö-
két, Borboly Csabát közérdek ellen el-
követett többrendbeli hivatali vissza-
éléssel, magánokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, hamisított 
közokirat felhasználására való felbuj-
tással, közokirat-hamisítással, illetve 
rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt 
további tizenkét személyt küldtek a 
vádlottak padjára. A DNA szerint a 
vádlottak két megyei út – a Felsőbol-
dogfalvától Erdővidékre vezető 131-es 
és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 
124-es – egy-egy szakaszának felújítá-
sa során több mint 4,8 millió lejjel ká-
rosították meg Hargita megyét.

Nyomásgyakorlásról beszélt a tanú Borboly Csabáék perében
• A vizsgálat idején a vádhatóság által gyakorolt nyo-
másgyakorlásról beszélt az egyik tanú a Borboly Csaba 
és tizenkét másik személy ellen még 2013-ban indult 
büntetőper tegnapi tárgyalásán, ahol a megidézett 
négy személy közül kettő nem jelent meg.

Több mint tíz éve végzett útfel újí-

tások miatt indult bűnügyi eljárás

▾  K É P Ü N K I L L U S Z T R ÁC I Ó.
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Turcan: nincs pénz a nyugdíjakra, Cîţu mondjon le!

A Nemzeti Liberális Párton (PNL) belül többen elégedetlenkedve fogad-

ták, hogy a párt fontos tárcákról mondott le a szociáldemokraták javára, 

egyesek Florin Cîţu pártelnök lemondását követelik. Raluca Turcan ügyvivő 

munkaügyi miniszter tegnap kemény hangvételű bejegyzésben ment neki 

a pártvezetésnek, a lemondását követelve a PSD-vel folytatott tárgyalá-

sokon részt vevő küldöttség tagjaival együtt, mivel szerinte „térden állva” 

alkudoztak a szociáldemokratákkal, ennek nyomán a PNL kulcspozíciókat 

veszített el. Turcan már csak azért is lemondásra szólította fel Florin Cîţu 

pártelnököt, mert az szerinte „elpókerezte” a nyugdíjakra szükséges 

pénzt, így november 26-ától nincs pénz a nyugdíjak és a pótlékok kifizeté-

sére, az ügyvivő kormányfő ugyanis felhasználta a költségvetés-kiegészí-

tésre, hogy „jól mutassanak a számok a Facebookon”. Cîţu minderre úgy 

reagált: a konfliktusokról a párton belül egyeztetnek, Raluca Turcan pedig 

munkaügyi miniszterként vállalja a felelősséget a nyugdíjak állapotáért.




