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Háromszáz embert bocsát el a Tarom
Több mint háromszáz alkalmazottjától 
válik meg a Tarom állami légitársaság, a 
közúti infrastruktúráért felelős országos 
társaságban (CNAIR) pedig csökkentik a 
vezető beosztások számát – közölte teg-
napi sajtóértekezletén Răzvan Cuc közle-
kedési miniszter. A Taromnál elsősorban 
a kereskedelmi, beszerzési és gazdasági 
osztályon csökkentik a személyzetet, a 
CNAIR-nál ezután kevesebb lesz a vezető. 
A miniszter szerint „ha az elbocsátottak 
jó szakemberek, akkor találnak maguk-
nak máshol munkát”.
  
Román diplomáciai prioritás
az energetikai biztonság
Minden támogatást megkapnak ahhoz, 
hogy az energetikai biztonság stratégiai 
és létfontosságú területén érvényesítsék 
a kormány politikáját – jelentette ki teg-
nap Viorica Dăncilă kormányfő a román 
diplomáciai testületek vezetőinek éves 
találkozóján Bukarestben. A miniszterel-
nök emlékeztetett: az energiabiztonság 
Románia prioritásai közé tartozott addig 
is, míg az ország az Európai Unió Taná-
csának soros elnöki tisztségét töltötte 
be. Ramona Mănescu külügyminiszter 
a tanácskozáson úgy fogalmazott, hogy 
Romániának „tisztábban, artikuláltab-
ban és kifi nomultabban” kell hallatnia 
a hangját az Európai Unióban és a 
NATO-ban egyaránt.
 
Sértegette Macron nejét Bolsonaro
Emmanuel Macron francia elnök élesen 
elítélte, hogy Jair Bolsonaro brazil 
államfő tiszteletlen megjegyzést tett a 
feleségére, Brigitte Macronra. „Bolsonaro 
rendkívül tiszteletlen megjegyzéseket 
tett a feleségemről. Mit mondhatnék 
Önöknek? Szomorú, szomorú, de még 
szomorúbb mindenekelőtt neki és a bra-
ziloknak” – mondta a francia államfő a 
hét legfejlettebb ipari ország (G7) biarritzi 
csúcstalálkozóján tartott sajtótájékozta-
tóján. A brazil államfő a Facebook közös-
ségi oldalon az egyik felhasználó bejegy-
zésénél tette a szóban forgó megjegyzést. 
A bejegyzés szerint a két elnök közötti 
szóbeli vita „valójában” abból ered, hogy 
Macron „irigy” Bolsonaróra feleségének 
szépsége és fi atalsága miatt. A felhasz-
náló egymás mellé helyezte Bolsonaro 
és – a nála 27 évvel fi atalabb – felesége, 
illetve a francia államfő és – a nála 24 
évvel idősebb, 66 éves – Brigitte Macron 
fényképét. „Ne alázd már meg. Hahaha” 
– írta reagálásában a brazil elnök.

Trump atombomba bevetését javasolta?
Atombomba bevetését javasolta többször 
is Donald Trump amerikai elnök a hurri-
kánok ellen egyes források szerint, akik 
fültanúi voltak az elnök nem nyilvános 
megjegyzéseinek, és akiket tájékoztattak 
az amerikai nemzetbiztonsági tanács 
ülésein elhangzottakról. Az Axios hírpor-
tál által idézett források szerint az elnök 
hivatali ideje első évében többször is 
javasolta bel- és nemzetbiztonsági tiszt-
ségviselőknek, akik tájékoztatást adtak 
neki a hurrikánokról, hogy vizsgálják 
meg atombomba bevethetőségének lehe-
tőségét az Egyesült Államok területe felé 
közeledő trópusi viharok szétoszlatására. 
Arra a kérdésre, hogy az illető tisztség-
viselők hogyan reagáltak az elnöki ja-
vaslatra, egy forrás felidézett egy esetet: 
döbbenet és csend volt a teremben, egy 
tisztségviselő pedig azt mondta: meg 
fogják vizsgálni a lehetőségeket. Trump 
elnök tegnap nevetségesnek nevezte a 
Twitteren az értesülést, állítása szerint 
soha nem beszélt ilyenről, az Axios jelen-
tése csak egy újabb „hamis hír”.

Számottevő mozgások mentek végbe 
tegnap a bukaresti politikai poron-
don, ahol a Călin Popescu-Tăriceanu 
vezette kisebbik kormánypárt újfent 
kifejezte a hatalomból való kilépési 
szándékát. Az ALDE ugyanakkor vá-
lasztási szövetségre törekszik Victor 
Ponta alakulatával, és Mircea Diaco-
nu államfőjelöltségét támogatja.
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B ár lapzártánkig senki nem mondta 
ki hivatalosan, minden jel arra utal, 
hogy meg vannak számlálva a ro-

mán szociálliberális koalíció napjai, órái. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD), valamint 
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) vezetői tegnap ismét összeültek, 
hogy megvitassák az elmúlt időszakban 
hangsúlyosan felszínre került nézetelté-
réseket. Mint ismeretes, a két alakulat kö-
zött az vezetett nyílt konfl iktushoz, hogy 
a szociáldemokraták nem voltak hajlan-
dóak a koalíció közös államfőjelöltjeként 

indítani Călin Popescu-Tăriceanu szená-
tusi elnököt. Az ALDE vezetője már koráb-
ban a bukaresti kormány összetételének 
és programjának megújítására szólította 
fel Viorica Dăncilă miniszterelnököt, aki 
azonban többször koalíciós partnere ér-
tésére adta, hogy nem hajlandó átfogó 
szerkezeti átalakításra. Sőt a PSD azáltal 
is ignorálta Tăriceanut, hogy Viorica Dăn-
cilă pártelnök-kormányfőt nevezte meg az 
alakulat államelnök-jelöltjeként (a döntést 
a PSD szombati rendkívüli kongresszusán 
erősítették meg). A PSD és az ALDE tegnap 
sem jutott közös nevezőre, emiatt délután 
mindkét alakulat vezetősége külön-külön 
vonult el tanácskozni a várható lépések-
ről. Bár lapzártánkig nem született hiva-
talos bejelentés, sajtóértesülések szerint 
Tăriceanu liberális alakulata várhatóan 
ma bejelenti kilépését a kormányból: 
az ALDE négy miniszteréhez hasonlóan 
ugyanakkor a pártvezető is lemond a fel-
sőház elnöki tisztségéről a parlament őszi 
ülésszakának kezdetén. Tăriceanu állító-
lag már államelnökjelöltként sem kíván 
indulni, pártja inkább a függetlenként 
megméretkező Mircea Diaconu színmű-

vész, volt európai parlamenti képviselő 
mögé kíván felsorakozni. (Diaconu 2014-
ben függetlenként szerzett brüsszeli man-
dátumot). A Victor Ponta volt kormányfő 
irányította ellenzéki Pro Románia párt 
mindenesetre már megtette ez irányba az 
első lépést, és tegnap bejelentette, hogy 
támogatja Diaconu államfőjelöltségét. 
Sőt az ALDE arra is hajlandónak mutatko-
zik, hogy megszavazzon egy esetleges el-
lenzéki bizalmatlansági indítványt, ezen 
túlmenően a liberális alakulat választási 
szövetségre lép Ponta Pro Romániájával. 
A PSD vezetőségének délutáni ülését 
megelőzően Viorica Dăncilă miniszter-
elnök úgy foglalt állást, hogy az alaku-
lat folytatja a kormányzást. A pártelnök 
közösségi oldalán leszögezte: számít az 
ALDE és a Pro Románia tagjai közül mind-
azok támogatására, akik belátják, hogy 
„a gyávaság és a felelősség előli menekü-
lés soha nem fogja előrevinni Romániát”. 
A miniszterelnök szerint egy szűk csoport 
választási érdekeinél fontosabb, hogy 
ne okozzanak csalódást azoknak, akik 
megválasztották. „Ha az ALDE néhány 
tagja nem érti ezt, akkor végérvényesen 
veszítenek a románok előtt, a jóhiszemű 
kollégák előtt, akiket kicsinyes érdekek 
mentén feláldoztak, a román állam más 
intézményei előtt és a külső partnereink 
előtt” – sorolta Facebook-bejegyzésében 
Dăncilă. Alaposan megnehezíti azonban 
a kormányfő és pártja helyzetét, hogy teg-
nap a PSD négy honatyája bejelentette az 
alakulatból való távozását és beiratkozá-
sát Ponta alakulatába. Ezzel egy időben 
Ludovic Orban, az ellenzéki Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) bejelentette: alakulata 
bizalmatlansági indítványt nyújt be a par-
lamentben a Dăncilă-kabinet ellen.

KILÉPHET A KOALÍCIÓBÓL TĂRICEANU PÁRTJA, ÉS INKÁBB VICTOR PONTÁVAL SZÖVETKEZIK

Felbomlóban a balliberális hatalom

Dana Gârbovan kilépett a bírói testületből

Benyújtotta tegnap a bírói tisztségről való lemondását az igazságügyi tárca élére 
jelölt Dana Gârbovan. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói szakosz-
tálya tudomásul vette döntését. „Bírói pályafutásom alatt mindig azt mondtam, amit 
gondolok, és hittem abban, amit mondtam, bár sokszor ez nem volt a többség ínyére. 
Mivel elviekben elfogadtam az igazságügyi miniszteri tisztségre való jelölést, úgy 
tartom természetesnek, hogy mondjak le bírói tisztségemről, hogy kezdődhessen el 
a kinevezési eljárás” – írta Facebook-bejegyzésében Gârbovan. A CSM bírói szakosz-
tálya később közölte, tudomásul vette a kolozsvári ítélőtábla alkalmazásában álló 
bírónő lemondását, és elküldte Klaus Johannis államfőnek a Gârbovan tisztségből 
való felmentésére vonatkozó igénylést.
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Evo Morales bolíviai elnök Twitter-üzene-
tében meghívta a G7-országok vezetőit, 

hogy látogassanak el hazájába és segítse-
nek az amazonasi esőerdőt pusztító tüzek 
megfékezésében. „Üdvözöljük a G7-ek állás-
pontját, amellyel kifejezték sürgős segítség-
nyújtási szándékukat az Amazonas-vidék 
erdőtüzekkel küzdő országainak. Egyúttal 
meghívjuk Emmanuel Macron francia ál-
lamfőt és kollégáit Bolíviába, hogy közvet-
lenül teljesíthessék az együttműködésre vo-
natkozó ígéretüket” – írta a bolíviai államfő. 
Emmanuel Macron francia államfő, Angela 
Merkel német kancellár, valamint Boris Joh-
nson brit kormányfő is aggodalmának adott 
hangot pénteken a brazíliai esőerdőkben 
pusztító rekordszámú tűz miatt a G7 csoport 
biarritzi csúcstalálkozóján. Macron közölte, 
sikerült az Amazonas-vidék erdőtüzek által 
érintett országainak nyújtandó haladéktalan 
segítségről egyezségre jutni. Bejelentette: 
azonnali 20 millió dolláros segélyt nyújtanak 
a G7-országcsoport tagjai az Amazonas-me-
dencében fekvő országoknak az erdőtüzek 
megfékezésére, illetve hosszú távú globális 
projektet kezdeményeznek az amazóniai 
esőerdő védelmére.

Az Amazonas-medencében pusztító erdő-
tüzek miatt Ferenc pápa is aggodalmát fe-
jezte ki vasárnapi úrangyala imádságában. 
A katolikus egyházfő arra kérte a híveket, 
imádkozzanak a lángok mielőbbi eloltásá-
ért, mert az amazóniai erdőségek létfon-

tosságúak a bolygó számára. Az Amazonas 
vidékének mintegy három hete lángoló 
dzsungelében több száz újabb helyen ész-
leltek erdőtüzeket a napokban a hivatalos 
adatok szerint. Január óta 78 383 erdőtüzet 
jegyeztek fel szerte Brazíliában, ami önma-
gában is több éves rekord, és a szakértők 
szerint elsősorban az erdőirtásra és a nagy 
szárazságra vezethető vissza. A brazil kor-
mány bejelentette, 44 ezer katonát és kato-
nai repülőgépeket vet be a tomboló erdő-
tüzek megfékezése érdekében, miután Jair 
Bolsonaro államfő pénteken felhatalmazást 
adott a hadsereg bevetésére. A jobboldali el-

nök azért áll a kritikák kereszttüzében, mert 
korábban kijelentette, hogy a Föld tüdejének 
is nevezett esőerdő védelmében tett lépése-
ket a gazdasági növekedés gátjának tekinti.

Az Amazonas medencéje nyolc ország 
területén fekszik, és 6,3 millió négyzetkilo-
méteres területével Dél-Amerika több mint 
harmadát foglalja el, a legnagyobb részét 
esőerdő borítja. Az esőerdőben pusztító tü-
zek tetemes részét nem villámcsapás vagy 
egyéb természeti csapás okozza, hanem 
emberek gyújtják fel az erdőt, hogy így nyer-
jenek nagyobb megművelhető, legelőként 
használható vagy beépíthető területet.

Globális összefogás a Föld tüdeje megmentéséért

Hetek óta pusztítanak az erdőtüzek az Amazonas medencéjében




