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Blinken: elérkezett az idő, hogy
kivonjuk erőinket Afganisztánból
Együtt mentünk Afganisztánba, most 
pedig eljött az ideje, hogy közös terv 
alapján,  közösen vonjuk ki erőinket az 
országból – jelentette ki Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter Brüsszel-
ben tegnap. „Elértük azokat a célokat, 
amelyeket kitűztünk magunk elé, ezért 
most itt az ideje, hogy hazahozzuk 
erőinket” – fogalmazott Antony Blinken, 
aki kétnapos tanácskozásra érkezett a 
NATO brüsszeli központjába. Az amerikai 
külügyminiszter újságíróknak nyilatkoz-
va közölte, a katonai szövetség közös terv 
kidolgozásán fog fáradozni a haderő kö-
zös, összehangolt kivonására Afganisz-
tánból. „Együtt mentünk Afganisztánba, 
hogy megbirkózzunk azokkal, akik meg-
támadtak minket. Megbizonyosodtunk 
arról, hogy Afganisztán nem válik ismét 
a terroristák menedékévé, akik  bármikor 
támadást indíthatnak ellenünk” – tette 
hozzá Blinken.

Biden találkozót javasolt Putyinnak
Találkozót javasolt Joe Biden amerikai 
elnök orosz kollégájának, Vlagyimir 
Putyinnak egy kedd esti telefonbeszél-
getés során. Közleményében a Fehér 
Ház részletezte: az ukrajnai konfl iktus-
ról és egyéb regionális, illetve globális 
ügyekről egyeztettek. Mint az amerikai 
elnöki hivatal írta: a beszélgetés során 
Joe Biden hangsúlyozta az Egyesült Ál-
lamok elkötelezettségét Ukrajna területi 
integritása mellett, és aggodalmának 
adott hangot a jelentős orosz had-
erő-összevonás miatt a Krím félszigeten 
és Ukrajna határán. Felszólította Orosz-
országot, hogy szüntesse meg a feszült-
séget. A kelet-ukrajnai Donyec-meden-
cében a helyzet március 26-án éleződött 
ki ismét, gyakorivá váltak a tűzpárbajok 
az ukrán kormányerők és a szakadár 
milíciák között. Ezekért a felek egymást 
teszik felelőssé. Kijev a szakadár terü-
letek demarkációs vonalánál, Oroszor-
szág pedig az Ukrajnával közös határa 
közelében hajtott végre csapaterősítést. 
Az amerikai elnök ezen kívül azt is 
világossá tette, hogy az Egyesült Álla-
mok határozottan fel fog lépni nemzeti 
érdekeinek védelmében, „reagálva az 
orosz lépésekre, mint például a kiber-
támadások, vagy a választási beavatko-
zás.” Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője 
tegnap közölte: Oroszország tanulmá-
nyozni és elemezni fogja a Vlagyimir Pu-
tyin orosz és Joe Biden amerikai elnök 
csúcstalálkozójára vonatkozó washing-
toni javaslatot. „Egyelőre korai még 
ennek a találkozónak a konkrétumairól 
nyilatkozni” – mondta Peszkov a csúcs 
lehetséges helyszínére és időpontjára 
vonatkozó kérdésre válaszolva. Az orosz 
tisztségviselő tárgyilagosnak nevezte a 
két elnök „időben meglehetősen hosz-
szú” tárgyalásának hangnemét.

4000 fölött az új fertőzöttek száma, de jóval több a gyógyult

Ismét 4000 fölé kúszott az egy nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma a tegnapi adatok szerint: több mint 37 ezer tesztből 4076 lett pozitív, ami 
10,96 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 016 449. A gyógyultak 
száma 5189 fővel 920 653-ra nőtt. A kór szövődményeiben 154 fertőzött hunyt el – 
közülük 153 igazoltan krónikus beteg volt –, ezzel az elhunytak száma 25 605. A kór-

házakban 13 360 fertőzöttet ápoltak, közülük 1521-et intenzív osztályon.

MENESZTETTÉK A MINISZTERT ÉS AZ ÁLLAMTITKÁRT – AZ USR–PLUS CÎȚU TÁVOZÁSÁT KÖVETELI

Kormányválság Voiculescu miatt
Koalíciós válsághoz vezetett, hogy 
Florin Cîțu miniszterelnök tegnap 
menesztette tisztségéből Vlad 
Voiculescu egészségügyi minisz-
tert és Andreea Moldovant, a tárca 
államtitkárát. Az USR–PLUS emiatt 
megvonta a bizalmat a liberális 
kormányfőtől.
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K ormányválságot robbantott ki Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter 
és Andreea Moldovan, a tárca ál-

lamtitkára, és mindketten elvesztették a 
tisztségüket amiatt, hogy utóbbi minisz-
terelnöki jóváhagyás és előzetes egyeztetés 
nélkül, egy kedd esti rendeletben módosí-
totta a koronavírus-járvány miatti karan-
tén bevezetésének kritériumait. Florin Cîțu 
nemzeti liberális párti (PNL) miniszterel-
nök tegnap egyeztetett Dan Barna minisz-
terelnök-helyettessel, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnökével, miután 
az egészségügyi tárca az USR és a Szabad-
ság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta 
USR–PLUS pártszövetség irányítása alatt 
áll, és ezen a találkozón közölte: Moldo-
van döntése miatt a miniszternek és az ál-
lamtitkárnak is távoznia kell tisztségéből. 
Bár kiszivárgott hírek szerint Barna nem 
szerette volna, ha Voiculescunak is men-
nie kell, Florin Cîțu hajthatatlan maradt. A 
kormányfő azzal indokolta a menesztést, 
hogy ezzel kívánja megőrizni az állami in-
tézményekbe vetett bizalmat. A kormányfő 
már délelőtt el is küldte a miniszter és az 
államtitkár menesztésének indítványozá-
sáról szóló dokumentumot Klaus Iohan-
nis államfőnek, aki alá is írta azt. Ám az 
USR–PLUS politikusai nem fogadták el a 
döntést, egyes vezetők a kormányból való 
kilépést javasolták. A PLUS politikusai azt 
is sérelmezték, hogy Barna nem konzultált 

velük a menesztés elfogadásáról. Dacian 
Cioloş, a PLUS elnöke elfogadhatatlannak 
nevezte Voiculescu előzetes egyeztetés 
nélküli menesztését, míg Ionuţ Moşteanu, 
az USR–PLUS képviselőházi frakcióveze-
tője „koalíción belüli erőszaknak” minő-
sítette a kormányfő döntését. A kormány 
tegnapra tervezett ülését el is halasztották, 
miután az USR–PLUS miniszterei jelezték: 
nem hajlandóak részt venni rajta.

USR–PLUS: már nem támogatjuk Cîțut
Az USR–PLUS vésztanácskozást tartott, 
amelyen eldőlt, azt szabják a koalícióban 
maradás feltételéül, hogy Cîțu távozzon a 
kormányfői tisztségből. A tanácskozást kö-
vetően Dan Barna közölte: Cîțu már nem 
élvezi az USR–PLUS támogatását, miután 
előzetes konzultáció nélkül hozta meg 
„számos kérdőjelet fölvető” döntését. Sze-
rinte Cîțu nem értékelte ki a miniszter tevé-
kenységét, mielőtt meghozta volna „egyol-
dalú és politikai éretlenségről tanúskodó” 
döntését. Emiatt a koalíció vezetőinek 
összehívását kezdeményezték, hogy az 
ülésen megvonják a politikai támogatást 
a kormányfőtől. Barna szerint azt róják fel 
Voiculescunak, amire nem is volt ráhatás-
sal, mivel az oltási kampányt a miniszter-
elnök irányítja, e téren pedig az ország a 
sereghajtók között kullog. Ludovic Orban, 
a PNL elnöke azonban jelezte: a párt támo-
gatja a miniszterelnököt, és csakis a koalí-
ció jelenlegi formája elfogadható számára. 
A koalíció vezetőinek egyeztetésére legha-
marabb ma kerülhet sor, ugyanakkor nem 
zárható ki, hogy Klaus Iohannis államfő is 
konzultál a pártelnökökkel.

Kelemen Hunor: folytatni kell
a koalíció munkáját
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, 
a harmadik koalíciós partner RMDSZ elnö-
ke eközben a koalíció munkájának folyta-
tását tartja fontosnak a válság után. „Egy 
miniszter visszahívása a kormányfő kizá-

rólagos alkotmányos joga, amelyet nem 
kommentálunk. Ezt a döntést elfogadja az 
RMDSZ, és támogatjuk a koalíciót abban, 
hogy tovább folytassa a munkát, hiszen 
közös felelősséget vállaltunk az ország ve-
zetéséért. A tennivaló sok, mihamarabb új 
minisztert kell kinevezni az egészségügyi 
tárca élére, a kormányprogramban meg-
határozott célkitűzések szerint haladunk 
tovább” – fogalmazott közösségi oldalán. 
Marcel Ciolacu, az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke eközben úgy 
véli, „nagyon későn született meg Vlad 
Voiculescu tisztségéből történő visszahívá-
sáról szóló döntés azon románok számára, 
akik életüket vesztették vagy tönkretették 
egészségüket”. Az USR egyébként Adrian 
Wiener aradi orvost, a párt parlamenti 
képviselőjét javasolná Voiculescu utódjá-
nak, ezt azonban a PLUS ellenzi.

A tegnapi döntés indokául szolgáló 
egészségügyi minisztériumi rendelet ér-
telmében egyébként már nem csupán a 
fertőzöttek száma, hanem több más szem-
pont alapján döntenének a vesztegzár el-
rendeléséről. Az Andreea Moldovan által 
aláírt, kedden este nyilvánosságra került 
módosítás értelmében az előző két hétben 
az adott településen ezer főre eső fertő-
zések száma mellett az elvégzett tesztek 
száma és az intenzív osztályok telítettsé-
ge is beszámít majd azon tényezők közé, 
amelyek alapján az esetleges karanténról 
döntenek. Így nagyvárosok esetében a 
tesztek száma mellett a pozitivitási rátát, 
a járvány tendenciáját, a fertőzési gócok 
számát, a megye kórházi helyeinek szá-
mát és az intenzív osztályok telítettségét 
veszik fi gyelembe. A 100 000-nél kevesebb 
lakosú településeken csak öt szempontot 
vesznek fi gyelembe, a tesztek számát és 
a pozitivitási rátát nem. A Hivatalos Köz-
lönyben kedden este megjelent rendelet 
értelmében pontrendszert dolgoztak ki, 
így a több mint 100 ezer lakos fölötti me-
gyei jogú városok és metropoliszövezetek 
60, a többi település pedig 70 pont elérése 
esetén kerül karanténba.

Andreea Moldovan régóta a szigorúbb 
korlátozások mellett kardoskodik, múlt 
héten azzal a kijelentéssel borzolta fel a 
kedélyeket, hogy két hét országos karan-
tén „csodát tenne”. Szerinte egyébként 
a rendelet „nem szigorúbb, csak objektí-
vebb”, és például Bukarestben a régi sza-
bályok szerint is vesztegzárat kellett volna 
elrendelni. Voiculescu közösségi oldalán 
magyarázkodott a rendelet miatt. Szerinte 
nem állt elő „új valóság”, csupán tisztáz-
ták és naprakésszé tették azon kritériumo-
kat, amelyek alapján javasolható a karan-
tén elrendelése. A rendeletet egyébként 
várhatóan visszavonják.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megérkezett az országba tegnap a John-
son & Johnson gyógyszergyártó által 

gyártott, egydózisú koronavírus elleni vak-
cina első, 60 ezer darabos adagja – éppen 
akkor, amikor az Egyesült Államokban vér-
rögképződéssel való összefüggés gyanúja 
miatt felfüggesztették az oltás alkalmazá-
sát, emiatt pedig a cég jelezte, hogy a to-
vábbi európai szállítmányok késni fognak. 
Eközben az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) kedden azt közölte: nincs bizonyíték 

arra, hogy összefüggés lenne a Johnson & 
Johnson koronavírus elleni vakcinája és a 

nagyon ritka vérrögképződéses esetek kö-
zött. Az ügynökség pénteken kezdte meg 

a Johnson & Johnson csoportba tartozó 
Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógy-
szeripari vállalat által az új típusú koro-
navírus ellen kifejlesztett oltóanyagával 
végzett beoltást követően jelentett nagyon 
ritka vérrögképződéses estek kivizsgálását, 
miután az Egyesült Államokban addig négy 
erre utaló esetet jelentettek. Elmondták, a 
négy szokatlan véralvadással járó esetből 
egy a klinikai vizsgálat szakaszában, három 
pedig a vakcina beadását követően fordult 
elő az Egyesült Államokban. Az egyik eset 
halálos kimenetelű volt.

Megérkeztek az első egydózisú vakcinák Romániába
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ROEnnyi volt. Voiculescut és Moldovant „tandemben” menesztették a kormányból




