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Bepereli Johannist Adrian Năstase 
Pert indít Klaus Johannis államfő ellen 
Adrian Năstase volt szociáldemokrata 
miniszterelnök, amiért az visszavonta 
tőle a Románia Csillaga kitüntetést. Năs-
tase csütörtökön este közölte, előzetes 
panaszt nyújtott be Johannis ellen, és per 
következik az „önkényes és kicsinyes” 
döntés miatt. Mint megírtuk, Johannis 
azt követően döntött úgy, hogy több, 
jogerősen elítélt politikustól is vissza-
vonja az állami kitüntetést, hogy botrány 
robbant ki, miután az államfői hivatal 
december elsejei ünnepi fogadására az 
érdemrend birtokosaként a börtönviselt 
Năstase is meghívást kapott.

Migránsokat szállító gumicsónakkal
ütközött a török parti őrség hajója
Migránsokat szállító gumicsónakkal 
ütközött tegnap az Égei-tengeren, a 
nyugat-törökországi Dikili partjainál a 
török parti őrség egyik hajója. A baleset-
ben négy migráns meghalt. A hatóságok 
azonnal további két hajót vezényeltek 
a helyszínre, így 51 migráns életét meg 
tudták menteni, de négynek már csak a 
holttestét tudták kiemelni a vízből.

Autó hajtott egy német
turistacsoportba Olaszországban
A főutcán várakozó német turisták közé 
hajtott egy autó az észak-olaszországi 
Lutago – németül Luttach – városkában 
tegnap hajnalban. A balesetben hat 
német fi atal a helyszínen életét vesztette, 
tizenegyen pedig megsérültek. Az autót 
vezető 28 éves férfi  véralkoholszintje a 
megengedettnél jóval magasabb volt. 
A sofőr a közeli Chienes településről 
származik, és túlélte a balesetet.

A belga bíróság felfüggesztette a
katalán vezetők elleni bírósági eljárást
Az illetékes belga bíróság csütörtökön  fel-
függesztette Carles Puigdemont és Antoni 
Comin katalán szakadár vezetők spanyol  
kiadatási kérelmével kapcsolatos bírósági 
eljárást. „A belga igazságszolgáltatás 
elismeri mentelmi jogunkat és úgy hatá-
rozott, hogy felfüggeszti a letartóztatási és 
kiadatási  eljárást” – erősítette meg maga 
Puigdemont Twitter-üzenetében.

Lemondott a balesetet okozó államtitkár

Lemondott pénteken tisztségéből Valeriu Lupu közlekedési államtitkár, miután 
balesetet okozott Temesváron, utána pedig nem volt hajlandó belefújni az alkohol-
szondába, és a vérvizsgálatnak sem vetette alá magát. Lupu pénteken délután egy 
parkoló autónak ütközött neki járművével, és nem volt hajlandó együttműködni a 
kiérkező rendőrökkel, ezért bűnvádi eljárás indult ellene. Ludovic Orban miniszterel-
nök az incidens nyomán közölte: meneszti tisztségéből a Népi Mozgalom Párt (PMP) 
politikusát, azonban Lupu megelőzte: ő maga mondott le.

WASHINGTONNAK NEM TETSZIK, HOGY KÍNAIAK ÉPÍTENÉK AZ ÚJ ATOMREAKTOROKAT

Kifogásolt cernavodăi bővítés
Megtorpanhat Romániában a 
cernavodăi atomerőmű bővítésének 
folyamata, miután Washington egy-
re nyilvánvalóbban aggódik amiatt, 
hogy egy kínai állami tulajdonú 
vállalat építené a két új reaktort. 
A szakértő szerint az új bukaresti 
kormány várhatóan a halogatás 
politikáját választja az ügyben.
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E lővigyázatosságra intette a Ludovic 
Orban vezette román kormányt a cer-
navodăi atomerőmű, valamint az 5G 

telekommunikációs technológia ügyében 
a román–amerikai stratégiai partnerségre 
hivatkozva Adrian Zuckerman, az Ameri-
kai Egyesült Államok új bukaresti nagy-
követe. Rick Perry amerikai energetikai 
miniszter korábban azt mondta, aggódik, 
amiért Bukarest két új reaktort kíván építe-
ni Cernavodában egy kínai állami tulajdo-
nú társasággal. 

Barabás T. János, a budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet (KKI) vezető 
kutatója szerint a nagyköveti nyilatko-
zat azt jelenti, hogy amerikai nyomásra 
a színfalak mögött élénk tárgyalások 
kezdődtek a kínai üzletekről. Megke-
resésünkre a szakértő arra emlékezte-
tett, hogy a cernavodăi erőmű látja el 
jelenleg Románia energiaszükségleté-
nek húsz százalékát, így nagyban hoz-
zájárul az energiabiztonságához. „Az 
atomerőművet kanadai technológiával 
kezdték építeni még a Ceaușescu-rend-
szerben, bővítéséről 2019 májusában, 
tehát még Vio rica Dăncilă volt szociál-
demokrata miniszterelnök idején írtak 
alá előszerződést a kínai állami céggel. 
A megállapodás titkos, nem tudni, mi-
lyen szankciókat nevez meg a román ki-
hátrálás esetében” – ismertette a hely-
zetet az elemző.

Barabás T. János arra emlékeztetett, 
hogy az Európai Unió aktuális energiastra-
tégiája az atomerőműveket vissza akarja 
szorítani a gázerőművek és a zöldenergia 
javára. Ugyanakkor Kína máris a Balkán 
fő infrastruktúra-építője. „Az atomenergia 
ügyében nem tartom valószínűnek, hogy a 
bukaresti kormány dönteni fog, már csak 
azért sem, mert az amerikai Westinghouse 
esetleges ellenajánlatára biztos nincs pénz 
elkülönítve a költségvetésben, és még a 
tartalékalapból sem telne rá. Az egyéves 
mandátummal rendelkező Ludovic Or-
ban-kabinet várhatóan a ködösítés és a 
halogatás politikáját folytatja majd ebben 
az esetben, akárcsak a hadi helikopterek 
beszerzésének ügyé ben, amelynek vonat-
kozásában amerikai–francia érdekellentét 
van” – hangsúlyozta a KKI vezető kutatója.

A román–kínai előzetes megállapodás 
alapján a China General Nuclear Power 
Corporation kínai vállalatnak kellene 
megépítenie a 3-as és a 4-es reak tort. Az 
egyeztetések már 2013-ban elkezdődtek, 
akkor szándéknyilatkozatot írt alá a két 
ország kormánya, de a tárgyalások elakad-

tak. A cernavodăi atomerőmű bővítéséről 
aláírt májusi megállapodás után Anton 
Anton akkori energetikai miniszter remé-
nyét fejezte ki, hogy ha minden a tervek 
szerint halad, két-három év múlva elkez-
dődhet az új reaktorok építése. Júniusban 
az energiaügyi tárca államtitkára, Doru 
Vișan kijelentette: a Nuclearelectrica nevű 
román állami atomenergetikai társaság 
kész egymaga is belevágni a cernavodăi 
atomerőmű egy új reaktoregységének 
megépítésébe, amennyiben a kínai céggel 
nem sikerülne véglegesíteni a megállapo-
dást. A román médiában megjelent koráb-
bi híradások szerint a Dunában nincs elég 
víz négy reaktor hűtéséhez, ezért a beru-
házásnak igen magas költségei vannak, 
a befektetők pedig pluszgaranciá kat kér-
nek Románia kormányától. A cernavodăi 
atomerőműben az eredetileg tervezett öt 
reaktor közül eddig kettő épült meg: az 
elsőt 1996-ban, a másodikat 2007-ben he-
lyezték üzembe. A 3-as és a 4-es reaktorok 
kapacitása 1400 megawatt (MW) lenne, 
így megkétszereződne az atomerőmű tel-
jesítménye. 
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Várhatóan kihallgatja az ügyészség Da-
niel Chiţoiu volt minisztert, aki csütör-

tökön hagyta el a kórházat, miután még 
december 26-án két halálos áldozattal járó 
autóbalesetben volt érintett, amely ügyében 

gondatlanságból elkövetett emberölés gya-
núja miatt nyomoznak a hatóságok. A volt 
gazdasági minisztert mellkasi sérülésekkel 
kezelték Bukarestben, majd miután csütör-
tökön kiutalták az egészségügyi intézmény-
ből, az épület hátsó bejáratán távozott, hogy 
elkerülje a kórház előtt várakozó újságírókat. 

A december 26-án, Piteşti és Râmnicu 
Vâlcea közötti 7-es főúton történt baleset-
ben két jármű volt érintett: az egyiket egy 82 
éves, piteşti-i férfi  vezette, a másikat Chiţoiu, 
aki a Liberálisok és Demokraták Szövetsé-
gének (ALDE) főtitkára, korábban pedig a 
gazdasági tárca élén állt. Az ütközésben a 
82 éves férfi  életét vesztette, a mellette utazó 
felesége pedig súlyosan megsérült, később 
pedig ő is elhunyt. Az esettel kapcsolatban 
több központi és helyi sajtóorgánum is arról 
számolt be, hogy a szemtanúk vallomása 
szerint Chiţoiu idézte elő a balesetet, miután 
autójával áthajtott a szemközti sávra. 

Igazságügyi források szerint Chiţoiu a 
kórház elhagyása után arra számíthat, hogy 
beidézik ügyészségi kihallgatásra, mivel a 

gyanú szerint a baleset bekövetkeztekor ép-
pen telefonált. A rendőrség közölte, egyelőre 
in rem, azaz a bűncselekmény elkövetésére 
irányuló gyanú megalapozottságát vizsgá-
ló eljárás zajlik az ügyben gondatlanságból 
elkövetett emberölés és testi sértés miatt. 
A tájékoztatásban hangsúlyozták, több ta-
nút is kihallgattak már az ügyben, az eljárás 
azonban még folyamatban van, és arról, 
hogy melyik fél hibájából következett be a 
szerencsétlenség, csak a vizsgálat lezárása 
után nyilatkoznak. Daniel Chiţoiu nem fo-
gyasztott alkoholt a baleset előtt. 

A közvetlenül a baleset után készült felvé-
telek szerint Daniel Chiţoiu saját lábán távo-
zott a gépjárműből, később azonban hordá-
gyon vitték el a Floreasca kórházba. 

A gyanú árnyéka vetül Daniel Chiţoiu volt miniszterre

Nem hasad tovább? Az új reaktorok építése Amerika rosszallása miatt késhet

Halálos utazás. Daniel Chiţoiu (balra) még saját erőből szállt ki a gépkocsiból




