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Meghaladta az 55 ezret a halottak száma

Folyamatosan csökken a koronavírussal diagnosztizáltak száma: a tegnapi adatok 
szerint 24 óra alatt 18 375 tesztből 1550 lett pozitív, míg múlt hétfőn ez a szám 2136 
volt. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 764 251, a gyógyultaké pedig 6388 fővel 1 
645 732-re nőtt. A kór szövődményeiben 24 óra alatt 125-en haltak meg, 29 korábbi 
halott esetében pedig mostanra erősítették meg, hogy haláluk a koronavírus-fer-
tőzéshez köthető. A halálos áldozatok száma ezzel 55 113. A kórházakban 11 116 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1539-et intenzív osztályon.

A PNL–PSD–RMDSZ-KOALÍCIÓ LIBERÁLIS JELÖLTJÉT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL AZ ÁLLAMFŐ, INOG FLORIN CÎȚU SZÉKE

Ezúttal nem lesz nehéz dolga Nicolae Ciucának
Nicolae Ciucă, a PNL jelöltje ala-
kíthatja meg az első nagykoalíciós 
kormányt a PSD és az RMDSZ rész-
vételével, és a kisebbségek küldő tá-
mogatásával, miután Klaus Iohannis 
államfő tegnap őt kérte fel a kabinet 
megalakítására. Másfél év múlva a 
PSD jelöltje veszi át a tisztséget.

» BALOGH LEVENTE

Amint az várható volt, Nicolae Ciucă 
tartalékos tábornokot, eddigi ügy-
vezető védelmi minisztert bízta meg 

tegnap kormányalakítással Klaus Iohannis 
államfő, miután a koalíciós tárgyalások 
lezárultával a parlamenti pártok képvise-
lőivel egyeztetett. Ciucă – aki októberben 
visszaadta első megbízatását, miután nem 
tudott kormányt alakítani – a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt 
(PSD), az RMDSZ alkotta nagykoalíció kö-
zös jelöltje. A koalíciót a nemzeti kisebbsé-
gek parlamenti frakciója is támogatja, így a 
három párt képviselői a kisebbségi frakció 
vezetőivel közösen vettek részt a Iohannisz-
szal folytatott megbeszélésen.

Az egyeztetéseket követően az államel-
nök úgy értékelt: szilárd parlamenti több-
ség alakult, ennek nyomán bízta meg 
kormányalakítással Ciucát. Ciucă arról 
beszélt: az emberek stabilitást várnak az új 
kormánytól, illetve megoldásokat a pandé-
mia és az energiaválság jelentette gondok-
ra. Hozzátette, a kormányprogram komoly 
beruházási terveket és számos szociális in-
tézkedést is tartalmaz.

A PSD kapja a „gazdag” tárcákat
Előzőleg mind a PNL, mind a PSD országos 
vezetősége ülésezett, hogy hivatalosan is 

elfogadja a közös kormányzás feltételeit. A 
PSD vezetősége egyhangúlag szavazta meg 
a koalíciós kormányzást, mint ahogy azt is, 
hogy rotációs rendszerben először a PNL 
által jelölt Ciucă legyen a miniszterelnök, 
hogy aztán másfél év múlva a PSD jelöltje 
vegye át a helyét a kormányfői tisztség-
ben. Az értesülések szerint Marcel Ciolacu 
pártelnök azzal érvelt amellett, hogy a PSD 
jól jár azzal, ha a liberálisoké lesz először 
a miniszterelnöki tisztség, mivel így a ko-
alíciós megállapodás értelmében a PSD 
adhatja másfél évig a pénzügyminisztert, 
így megvalósíthatja „szociális csomagját”. 
A PSD ülését követően Radu Oprea szóvivő 
ismertette a döntés eredményét. Eszerint 
azzal, hogy a PNL jelöltje kezd a miniszter-
elnöki tisztségben, a PSD kilenc tárcát kap 
a kormányban, valamint a kormányfőtitká-
ri tisztséget. A PSD a pénzügyi, a védelmi, 
a gazdasági, a közlekedési, a mezőgazda-
sági, az egészségügyi, a munkaügyi, a mű-
velődési, valamint az ifj úsági és családügyi 
minisztériumot irányíthatja. A PNL nyolc 
tárcát irányít majd: liberális miniszter áll 
majd a belügyi, az igazságügyi, a külügyi, 
az európai projektekért felelős, az energe-
tikai, az oktatási, a kutatási és a kisvállal-
kozásokért felelős tárca élén is. Mint arról 
beszámoltunk, az RMDSZ a liberálisokkal 
folytatott vita után végül megtarthatja 
mindhárom eddigi tárcáját, vagyis a fej-
lesztési, a környezetvédelmi és a sportmi-
nisztérium élén is a szövetség politikusa 
áll majd, emellett Kelemen Hunor elnök 
továbbra is miniszterelnök-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 sikerült többségi kormányt 
alakítani. Hozzátette ugyanakkor, hogy 
a koalícióra lépés nem feltételek nélkül 

történt, és szavatolni kívánja, hogy a pol-
gárok érdekei és a pénzügyi stabilitás ne 
sérüljenek.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi 
elnöke elmondta: megállapodtak abban, 
hogy másfél évig a PNL, majd utána újabb 
másfél évig a PSD adja a kormányfőt. Hoz-
zátette, ekkora többséggel hosszabb távú, 
érdemi reformokat is meg kell valósítani, 
többek között az alkotmány bizonyos pont-
jait is módosítani kell, emellett hosszú távú 

fejlesztési projektek is szükségesek. Az 
egyik legfontosabb teendő, hogy Romániát 
parlamentáris köztársasággá alakítsák át, 
ahol az államfőt a parlament választja meg 
– mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Turcan: nincs pénz a nyugdíjakra, 
Cîţu mondjon le!
A Nemzeti Liberális Párton (PNL) belül 
többen elégedetlenkedve fogadták, hogy 
a párt fontos tárcákról mondott le a szoci-
áldemokraták javára, egyesek Florin Cîţu 
pártelnök lemondását követelik. Raluca 
Turcan ügyvivő munkaügyi miniszter teg-
nap kemény hangvételű bejegyzésben 
ment neki a pártvezetésnek, a lemondását 
követelve a PSD-vel folytatott tárgyaláso-
kon 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 szerin-
te „elpókerezte” a nyugdíjakra szükséges 
pénzt, így november 26-ától nincs pénz 
a nyugdíjak és a pótlékok kifi zetésére, az 
ügyvivő kormányfő ugyanis felhasználta a 

költségvetés-kiegészítésre, hogy „jól mu-
tassanak a számok a Facebookon”. Cîţu 
minderre úgy reagált: a konfl iktusokról a 
párton belül egyeztetnek, Raluca Turcan 
pedig munkaügyi miniszterként vállalja a 
felelősséget a nyugdíjak állapotáért. Dan 
Motreanu, a párt Giurgiu megyei fi ókszer-
vezetének elnöke is a pártelnök lemondá-
sát követelte, mivel szerinte nem reprezen-
tatív döntés alapján kapott mandátumot a 
PSD-vel kötendő koalícióra.

Ludovic Orban kilép
Eközben Ludovic Orban volt pártelnök 
tegnap közölte, kilép a PNL-ből. Arról be-
szélt: a PNL a PSD függelékévé vált, fel-
mosták vele a padlót, ezért számára a PNL 
meghalt, „egy ágyban a PSD-vel”. Jelezte: 
új pártot alapít a liberális értékek képvise-
letére. Korábban természetellenesnek és 
szégyenteljesnek nevezte a PNL–PSD-koa-
líciót. A volt liberális pártelnök az alakulat 
országos politikai bürójának hétfő reggeli 
ülése előtt elmondta, az új vezetőség csak 
„végrehajtja a Cotroceni-palotából érkező 
parancsokat”, még a párt alapszabályát 
sem ismeri. Meglátása szerint a pártelnöki 
tisztségből is csúfot űztek, hiszen az alaku-
lat elnökét kizárták a koalíciós egyezteté-
sekből, noha neki kellett volna irányítania 
a tárgyalásokat.

Egyébként a PNL-lel és az RMDSZ-szel 
korábban koalícióban kormányzó Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) nem is 
vett részt az államfő által kezdeményezett 
egyeztetésen, Dacian Cioloş pártelnök sze-
rint Iohannis nem tett eleget közvetítői sze-
repének, ehelyett inkább „e szörnykoalíció 
keresztapjává” vált.

» B. L.

Romániában még nem merült fel a ko-
ronavírus elleni oltás kötelezővé tétele 

– jelentette ki Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora. Az orvos ezredes 
vasárnap este a Digi 24 hírcsatornának 
nyilatkozva kifejtette, hogy eddig erről 
még hivatalosan nem esett szó. Hozzátet-
te: ma két olyan elem is van, amely bevet-
hető a fertőzés terjedése és a súlyos esetek 
számának csökkentése érdekében: az ol-
tások és a védettségi igazolvány országos 
bevezetése.

A katonaorvos szerint ezért nem is indo-
kolt az oltások kötelezővé tétele, a járvány 
a már rendelkezésre álló eszközökkel is el-
lenőrzés alatt tartható, ugyanakkor ehhez 

be kell tartani a pandémia ellen meghozott 
intézkedéseket. Emlékeztetett: jelenleg csu-
pán a felnőtt lakosság 47 százaléka kapott 
legalább egy oltást, ami azt jelenti, hogy még 
mindig jelentős tömeget képeznek azok, 
akik sebezhetőek a fertőzéssel szemben.

Gheorghiţă arról is beszélt, hogy a védett-
ségi igazolvány bevezetését nem korláto-
zó intézkedésként kell értelmezni, hanem 
olyan lépésként, amely serkenti az oltako-
zási kedvet. Megjegyezte, ennek kötelezővé 
tétele politikai döntés, ugyanakkor a további 

járványhullámok és elhalálozások elkerülé-
se érdekében fontosnak nevezte, hogy miha-
marabb bevezessék. Figyelmeztetett: az ala-
csony átoltottság miatt a kelet-európai térség 
táptalajul szolgálhat egy olyan vírusmutáció 
kialakulásához, amely képes megkerülni az 
oltások okozta védelmet.

Eközben Alexandru Rafi la szociáldemok-
rata parlamenti képviselő, Románia korábbi 
WHO-delegáltja szintén vasárnap arról be-
szélt: Romániában január 15-e után várható 
a járvány ötödik hullámának felfutása. Hoz-
zátette, a kormány rosszul reagált a negye-
dik hullámra, mivel a védettségi igazolást 
elkésve, csak akkor tette kötelezővé, amikor 
a negyedik hullám már tetőzött, holott az 
óvintézkedéseket a hullám kezdete utáni 
harmadik-negyedik hétben kell meglépni. 

Gheorghiţă: jelenleg nincs szó kötelező oltásról Romániában

Nagykoalíció. A PNL, a PSD, az RMDSZ és a kisebbségek képviselői az egyeztetésen

Élen a PSD, mélyrepülésben a PNL

Az elmúlt, kormányválság jellemezte hónapok tovább tépázták a jelenleg még az ügyvivő 
kormány vezető erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PSD) népszerűségét, míg a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) támogatottsága továbbra is magas – derül ki a CURS közvélemény-ku-
tató tegnap, a PSD vezetőségének ülésén ismertetett felmérésből. Eszerint a PSD 38 
százalékos támogatottsággal áll az élen, míg a PNL-re csupán 18 százaléknyian szavaz-
nának. A harmadik a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (14) százalék, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 11 százalékon áll, míg az RMDSZ 5 százalékkal 
az utolsó, parlamentbe jutó párt lenne. A november 17. és 22. között készült felmérés 
szerint a többség, 35 százalék szerint Klaus Iohannis államfő a felelős a politikai válság 
miatt, 24 százalék a PNL-t és az USR-t okolja egyforma mértékben, és csak 9 százalék véli 
úgy, hogy egyedül a PNL-t terheli a felelősség.
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