
Bár a kormánykoalíció arra a 
döntésre jutott, hogy jövőtől 
csökkenteni fogják a honatyák 
számát, a Hargita és Kovászna 
megyeiek jól jöhetnek ki ebből 
a helyzetből. Kelemen Hunor 
szerint azon dolgoznak, hogy a 
többi magyarlakta településen 
is arányos képviselet szület-
hessen.
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A napokban a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) és a 
Romániai Magyar Demok-

rata Szövetség (RMDSZ) tárgyalá-
sai során arra az elvi döntésre jutott, 
hogy 2012 novemberében össze-
vont választásokat tartanak, és 388-
ra csökkentik a honatyák számát.

A tárgyalásoknak azért képezi 
részét a román parlament létszámá-
nak csökkentése is, mert a 2009-ben 
Traian Băsescu államfő által kiírt 
érvényes népszavazáson a lakosság 
egyetértett azzal, hogy a parlament 
300 tagú legyen a jelenlegi 470 fős 
testület helyett. Az RMDSZ ezzel a 
javaslattal azért nem ért egyet, mert 
az ekkora mértékű törvényhozói 
létszámcsökkentés jelentősen csök-

kentené a romániai magyarság par-
lamenti érdekképviseletének erejét 
is. „Nem az a baj, hogy csökkenne a 
parlament létszáma, hanem ebben 
a formában nem lenne arányos kép-
viselete a magyarságnak” – fejtette 
ki a Hargita Népének Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke. Ezért 
a koalíció végül arra az elvi döntés-
re jutott, hogy a képviselők és sze-
nátorok száma a jelenlegi 470-ről 
388–389-re csökkenjen.

Hargita megye jelenleg négy 
RMDSZ-es és egy PSD-s politi-
kust delegál a képviselőházba. Ke-
lemen elmondása szerint, amennyi-
ben elfogadják a honatyák számá-
nak csökkentését, akkor a megye 
a jelenlegi öt helyett csupán négy 
politikust juttatna az alsóházba. Ez 
a döntés azonban azt vonná maga 
után, hogy a jelenlegi szavazóke-
rületeket újra kellene osztani, ami 
előnyére válna a magyarságnak, 
ugyanis amennyiben a kerületek 
határait újrarajzolják, akkor a szö-
vetség többségi magyar szavazatot 
tud begyűjteni, és ezáltal változat-
lanul biztosítani tudja a jelenlegi 
képviseletet. Ugyanez a szituáció 
valósulna meg Kovászna megyében 
is, ahol ugyancsak a magyar képvi-

selet javára módosulnának a szava-
zókerületek határai, de a szövetség 
politikusai dolgoznak azon, hogy 
a többi magyarlakta településen is 
érvényesüljön az arányosság elve. 
A szenátorokkal kapcsolatban a 
szö  vetségi elnök elmondta, hogy 
a kormány elképzelései szerint min-
den megyéből két-két szenátor jut-
na mandátumhoz a felsőházban, 
Bukarest hat kerületéből pedig egy-
egy honatya kerülne ki.

A szövetség elnöke elmondta, 
hogy az új választási rendszer révén 
a szövetség megőrizheti jelenlegi 
súlyát a parlamentben. Kelemen 
szerint a képviselők számának csök-
kentésekor figyelembe vették az 
idei népszámlálás előzetes adatait 
is, amely szerint az ország lakossága 
húszmillió alatt van. 
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hirdetés „Nem az a baj, hogy 
csökkenne a parla
ment létszáma, ha
nem ebben a formá
ban nem lenne ará
nyos képviselete a 
magyarságnak.”

Az olasz köztársasági elnök meg-
bízta Mario Monti közgazdászt 
az új olasz szakértői kormány 
megalakításával.

Monti elfogadta a felkérést 
és konzultálásra hívja a 
pártokat a kormány ösz-

szetételére. Úgy fogalmazott, az 
egyeztetés „gyors, de gondos” lesz. 
Olaszország kihívás előtt áll, me-
lyet meg kell nyernie – mondta az 
államelnöki palotában a sajtónak 
tartott rövid beszédében Monti, aki 
fő célként az olasz pénzügyi helyzet 
rendezését említette, a „növekedést 
társadalmi igazságossággal”.

Monti szakértői kormányt állít 
össze, aminek egyetlen pártpoliti-
kusa a külügyminiszter-jelölt Giu-
liano Amato lenne. Mario Monti 
1999–2004-ig versenyjogi biztos, 
előtte 1995–99 között a belső pi-
acokért felelős biztos volt. Első 
megbízatását Berlusconitól kapta, a 
másodikat egy baloldali kormány-
tól. Második megbízatása után 
Berlusconi hívta vissza a bizottság-
ból. A 68 éves közgazdász jelenleg 
az Európai Bizottság megbízásából 
a közös piac jövőjéről készít jelen-

tést. „Tapasztalt, és Európa-szerte 
az egyik legmegbecsültebb olasz 
közszereplő” – nyilatkozta róla 
Gianfranco Fini, az alsóház elnöke.

Monti feladata, hogy végrehajtsa 
a héten már a szenátusban, majd a 
parlament alsó házában szombat este 
is elfogadott megszorítócsomagot. 
A közel 60 milliárd eurós program 
egyebek között adóemeléseket (az 
áfa 20-ról 21 százalékra emelke-
dik, nő az üzemanyagok jövedé-
ki adója), a közszférában 2014-ig 
bérbefagyasztást, nyugdíjkorhatár-
emelést és privatizációt is tartalmaz.

Montinak az előzetes jelzések 
szerint megvan a szükséges parla-
menti többsége, a hatalomból távo-
zó Berlusconi pártja és az ellenzék is 
támogatja, csupán az eddigi koalíci-
ós partner, az Umberto Bossi vezette 
Északi-Liga utasította el.

José Manuel Barroso, az Európai 
Bizottság és Herman Van Rompuy, 
az Európai Unió elnöke közös köz-
leményében úgy foglalt állást, hogy 
a megszorító költségvetési csomag 
elfogadása után Monti felkérése egy 
újabb bátorító jel, amely az olasz ha-
tóságok eltökéltségét mutatja a vál-
ság rendezésére.

Mario Monti az új olasz 
miniszterelnök-jelölt

Nem változiK a magyar KépviselőK száma Hargita megyébeN

Kelemen: Szempont
az arányos képviselet

> Még az idén akkreditálhatják a 
Sa pientiát. Fontos kérdésben döntött 
a szenátus Oktatási, Tudomány, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottsága: tegnap került az 
oktatási bizottság asztalára a Sapientia 
– EMTE akkreditációját kérő kor-
mányhatározat, amelyet egyöntetűen 
fogadott el és szavazott meg a bizott-
ság. „A határozatra két további döntés 
vár még, hamarosan a szenátusi plénum 
dönt róla, a végső szó azonban a képvi-
selőházat illeti” – idézte a Transindex 
portál Bokor Tibor kézdi- és orbaiszéki 
szenátort, a bizottság tagját. 2007 és 
2010 között vizsgálta a Romániai Felső-

oktatás Minőségét Biztosító Ügynökség 
(ARACIS), hogy a Sapientia – EMTE 
eleget tesz-e a romániai akkreditációs 
követelményeknek. Az akkreditációs fel-
mérések során bebizonyosodott, hogy a 
Sapientia teljesíti az összes kritériumot, 
ezért a bizottság 14 szak és az intézmény 
akkreditációját javasolta.

> Egyelőre nem tudni, ki lesz Mar
ga utódja a BBTEn. Hamarosan vá-
lasztásokra kerül sor az egyetemeken. 
A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 
Andrei Marga már nem indulhat újabb 
mandátumért, így folynak a találgatások 

azt illetően, hogy ki léphet a jelentős 
befolyással rendelkező rektor helyére. 
Marga támogatását Dumitru Matiş, a 
Közgazdasági Kar dékánja élvezi, az el-
lenzék pedig valószínűleg Cătălin Baba 
államtitkárt, a másik esélyes jelöltet fog-
ja támogatni. A választásra február végén 
kerül sor, eddig csupán Daniel David, a 
Pszichológia Kar vezetője jelentette be 
hivatalosan indulási szándékát.

> Olaj szivárog az óceánba Brazília 
partjainál. Naponta 200–330 hordó 
olaj szivárog a tengerbe Brazília partja-
inál, ahol egy 163 négyzetkilométeres 

olajfolt alakult ki, miután egy amerikai 
cég vélhetően elrontott egy mélytengeri 
olajfúrást – írja az origo.hu. A Chevron 
olajvállalat elismerte, hogy a Rio de Ja-
neiro szövetségi állam partjaihoz köze-
li Frade olajmezőn észlelt olajszivárgás 
valószínűleg kapcsolatba hozható egyik 
kutatófúrásával. A brazil hatóság hang-
súlyozta, hogy ezért a Chevront terhe-
li a felelősség, tekintettel arra, hogy az 
amerikai vállalat termel olajat a Frade 
olajmezőn. Jelenleg 18 hajóval végzik a 
kárelhárítást a térségben, az olajfolt egy-
előre délkeleti irányba távolodik Brazí-
lia partjaitól.hí
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Kelemen Hunor: az új választási rendszer révén a szövetség megőrizheti jelenlegi súlyát a parlamentben


