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A COVID-19 világjárvány okozta egészségügyi válság soha nem látott hatással volt a 

gazdaságra és a társadalomra. Ehhez társult még egy jelentős, tartósnak ígérkező energiaválság, 

amely szintén súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Az egymást követő évek 

éghajlati instabilitása rossz hatással van az életminőségre. Mindezeknek a problémáknak a 

kezeléséhez és megoldásához haladéktalanul szükség van egy stabil parlamenti többség 

kialakítására és a többség által támogatott kormány beiktatására. Csakis így lehet gyors ütemben 

megoldani a Románia előtt álló kihívásokat.  

 

Figyelembe véve, hogy szükség van a hatékony kormányzásra és annak széles körű parlamenti 

támogatására a 2021–2024-es időszakban, 

Figyelembe véve azt, hogy a koronavírus okozta világjárvány és az energiaválság okozta 

kihívások kezeléséhez teljes jogkörű kormányra van szükség, 

A válságkezelés, a gazdasági növekedés és Románia euro-atlanti térségen belüli fejlődésének 

biztosítása érdekében ma, 2021. november 25-én megkötöttük az alábbi 

 

POLITIKAI MEGÁLLAPODÁST 

 

a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciója között. 

 

1. Az aláíró felek megegyeznek az Országos Koalíció Romániáért - kormánykoalíció 

megalakulásáról a 2021–2024-es időszakra. 

 

2. A négy aláíró parlamenti alakulat által támogatott miniszterelnök-jelölt elsőként Nicolae 

Ionel Ciucă a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről, mandátuma 2023. május 25-ig tart. 

A második miniszterelnök-jelöltnek a Szociáldemokrata Párt (PSD) részéről a 2024-es 

választásokig tart a mandátuma. 

A közösen megegyezett rotációs elv szerint a kormányfő cseréjével a következő 

tárcavezetők is váltják egymást: a PSD kormányfőhelyettesét a PNL kormányfőhelyettese 

váltja; a PSD szállításügyi miniszterét a PNL által nevesített miniszter váltja, a PSD 

pedig átveszi az Európai Beruházások és Projektek szaktárcát; a PSD pénzügyminiszterét 

a PNL által nevesített tárcavezető váltja, a PSD pedig átveszi az Igazságügyi 

Minisztérium vezetését; a PSD által vezetett kormányfőtitkárságot váltja a PNL által 

nevesített képviselő, a PSD pedig átveszi a miniszterelnök kancelláriájának vezetését. 

Amennyiben a miniszterelnök-jelölt az alkotmányos előírásoknak megfelelően megbízást 

kap kormányalakításra, a parlament elé terjeszt egy 20 minisztériumból álló kormányt a 

következő struktúrával: 9 minisztérium a PSD-nek, 8 minisztérium a PNL-nek, 3 

minisztérium az RMDSZ-nek. A kormány része lesz két miniszterelnök-helyettes is, akik 

azokat a koalíciós alakulatokat képviselik, amelyek nem nevesítették a miniszterelnököt, 

de benne vannak a kormányban.  

 

3. A jelen megállapodás aláírói biztosítják a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciójának 

képviseletét a kormány struktúráiban a parlamenti súlyának megfelelően. 

 

4. Az Országos Koalíció Romániáért a kormányprogram, valamint a döntések végrehajtását 

nyomon követő és koordináló mechanizmus alapján működik, a jelen politikai 

megállapodásban meghatározott eljárások szerint. 

 

5. A koalíciós tárgyalásokra hetente sor kerül, szükség esetén akár többször is, az aláíró 

felek egyikének összehívására. Ezeken olyan döntések születnek, amelyek elősegítik a 

kormányprogramban foglalt vállalások megvalósítását. A koalíciós tárgyalásokon a 
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miniszterelnök és a kabinet tagjai vesznek részt. A tárgyalóbizottságok összetételéről a 

négy pártelnök dönt. A titkári szerepet a kormányzó pártok felváltva látják el. 

 

6. A koalíciós tárgyalások szerepe a kormányzati és parlamenti cselekvési terv 

megvalósításainak nyomon követése. A koalíciós döntéseket konszenzussal hozzák meg. 

 

7. A kormánykoalíció döntései kötelező érvényűek minden olyan személyre nézve, aki a 

koalíció támogatásával közfunkciót tölt be. Ezeket a személyeket csak az őket nevesítő 

politikai alakulatokkal való egyeztetés után lehet visszahívni funkciójukból. A koalíció 

döntései nyilvánosak, a döntéshozatal során kialakult viták a döntés meghozataláig 

titkosak. 

 

8. A koalíció munkáját a miniszterelnök, valamint a miniszterelnök-helyettesek hangolják 

össze, akik a delegált hatáskörüknek megfelelően véleményezik a jogszabálytervezeteket. 

A kormányülések napirendjét, a kormányzati közpolitikákat és azok előnyben részesítését 

a miniszterelnök dönti el azt követően, hogy minden héten a kormányfőtitkárság által 

szervezett heti előkészítő üléseket követően konzultál a miniszterelnök-helyettesekkel. 

 

9. Annak érdekében, hogy a koalíciós döntéseket a parlamentben gyakorlatba ültessék, az 

aláíró alakulatok képviselőházi és szenátusi frakcióvezetői hetente összeülnek. 

 

10. Annak érdekében, hogy a koalíciós döntéseket a parlamentben gyakorlatba ültessék, a 

frakcióvezetők találkoznak az Állandó Büró/Együttes Állandó Büró ülései előtt, valamint 

szükség esetén, egy frakcióvezető kérésére a parlament szakbizottságainak ülései előtt. 

 

11.  A kormányprogram végrehajtásával, a törvénykezdeményezések támogatásával 

kapcsolatos nézeteltéréseket, valamint az eltérő álláspontokat a koalíciós üléseken 

vitatják meg. 

 

12. Az Országos Koalíció Romániáért koalíciót létrehozó politikai megállapodás a 2021–

2024-es parlamenti mandátum idejére érvényes, és az aláírás pillanatában lép hatályba. A 

jelen politikai megállapodást konszenzussal módosíthatják az aláíró felek. 

 

A jelen politikai megállapodást ma, 2021. november 25-én írták alá Bukarestben, négy 

eredeti példányban. 

 

 

 

Ion-Marcel Ciolacu,     

a Szociáldemokrata Párt elnöke  

 

Florin-Vasile Cîțu,     

a Nemzeti Liberális Párt elnöke 

  

Kelemen Hunor,     

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke  

 

Varujan Pambuccian,       

a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciójának vezetője 

    

 

 


