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Amerikai szankciók Oroszország ellen
Joe Biden amerikai elnök csütörtökön 
bejelentette, hogy pénzügyi szankció-
kat léptet életbe Oroszország ellen, és 
kiutasít az országból tíz orosz diploma-
tát válaszul a Moszkva részéről érke-
zett kibertámadásokra és az amerikai 
elnökválasztásokba történt orosz 
beavatkozásra. Az amerikai elnök  által 
aláírt rendelet értelmében az Egyesült 
Államok olyan büntető intézkedéseket 
hoz, amelyek „stratégiai és gazdasági 
következményekkel” járnak majd Orosz-
országra, ha ez utóbbi folytatja vagy 
fokozza a nemzetközi helyzet destabi-
lizálására irányuló akcióit. Washing-
ton ezenkívül kiutasít tíz olyan orosz 
személyt, aki az orosz hírszerzésnek 
dolgozik amerikai területen diplomáciai 
fedettség alatt – fogalmaz a rendelet. A 
szankciók bejelentése nyomán az orosz 
diplomáciai tárca bekérette a moszkvai 
amerikai nagykövetet – jelentette be 
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.     
„Oroszország külügyminisztériumába 
meghívták az amerikai nagykövetet. 
További információt önökkel a megbe-
szélés után osztunk meg, amely az ame-
rikai fél számára nehéz lesz” – mondta. 
„Az eff éle agresszív magatartás kétség-
telenül határozott visszautasításban 
fog részesülni, a szankciókra adandó 
válasz elkerülhetetlen lesz” – tette hoz-
zá. Az észak-atlanti katonai szövetség 
közleményében tudatta: a NATO-szö-
vetségesek  szolidaritásukat fejezik ki 
az Egyesült Államokkal a csütörtökön 
bejelentett, Oroszország destabilizáló 
tevékenységeire adott válaszlépések 
kapcsán.

Szerbiában megkezdődött
a Szputnyik V előállításának próbája
Megkezdődött Szerbiában az orosz 
Szputnyik V, koronavírus elleni oltó-
anyag előállításának próbája, a tényleges 
gyártás május 20-án indul meg – idézte 
csütörtökön a szerb sajtó Nenad Popovic 
innovációért és technológiai fejlesz-
tésért felelős minisztert. A Szputnyik 
V vakcinát január 6-tól alkalmazzák a 
nyugat-balkáni országban, és a gyártás 
megkezdését követően várhatóan a kör-
nyező országokba is nagy mennyiségben 
tud majd szállítani Szerbia.

Charles Michel bocsánatot kért Ursula
von der Leyentől a kanapégate miatt
Az Európai Parlament (EP) elnökéből és 
frakcióvezetőkből álló, az EP házbizott-
ságaként működő úgynevezett Elnökök 
Értekezletének brüsszeli tanácskozásán 
Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke bocsánatot kért Ursula von der 
Leyentől, az Európai Bizottság elnöké-
től a múlt héten Ankarában elkövetett 
udvariatlansága miatt – derült ki az 
ülés részleteit ismerő uniós források 
beszámolójából szerdán. Az Európai 
Tanács elnöke és Ursula von der Leyen 
április 6-án közösen tárgyalt Recep 
Tayyip Erdogan török államfővel. A 
találkozó kezdetekor kiderült, hogy csak 
két fő részére készítettek ki karosszéket, 
amelyeken Erdogan és Michel foglalt 
helyet, miközben az EB elnökének csak 
egy távolabbi díványon jutott hely. A 
kanapébotrányként elhíresült eset szóba 
került a szerdai európai parlamenti 
tanácskozáson is. Michel bocsánatot 
kért a „durva udvariatlanság” miatt, 
amit azzal követett el, hogy nem reagált 
a helyzetre, és nem kért még egy széket 
Von der Leyen számára. Michel az uniós 
bizottság elnöke mellett bocsánatot kért 
minden nőtől, akit esetleg megbántha-
tott udvariatlanságával.

HAJLANDÓK VOLTAK RÉSZT VENNI AZ USR–PLUS MINISZTEREI A CSÜTÖRTÖKI KORMÁNYÜLÉSEN

Tovább izzik a kormányválság
Bár az USR–PLUS miniszterei hajlan-
dók voltak részt venni a csütörtöki 
ülésen, a pártszövetség jelezte: Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter 
menesztése miatt továbbra is Florin 
Cîţu miniszterelnök távozását akarja.

 » BALOGH LEVENTE

K itartott csütörtökön a Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter meneszté-
se miatt kirobbant koalíciós feszült-

ség a kormány vezető erejét adó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség, valamint a Szabad-
ság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta 
USR–PLUS pártszövetség között.

Miközben egy nappal korábban még az 
USR–PLUS miniszterei megtagadták, hogy 
részt vegyenek az aznapra meghirdetett 
kormányülésen, csütörtökön végül arra a 
döntésre jutottak, hogy ott lesznek a ka-
binet tanácskozásán. Az USR–PLUS-on 
belül még maguk a kormánytagok sem vé-
lekednek egységesen arról, mi a teendő, a 
kiszivárgott hírek szerint több miniszterük 
is amellett tört lándzsát, hogy mindenkép-
pen kormányon kell maradni. Elsősorban 
az USR-esek ellenzik a kilépést. Mindemel-
lett Dan Barna miniszterelnök-helyettes, 
az USR elnöke a kormányülésen a kiszi-
várgott hírek szerint egyértelműen közöl-
te Florin Cîţu miniszterelnökkel, hogy az 
USR–PLUS megvonta tőle a bizalmat.

Cîţu ugyanakkor a kormányülés után 
leszögezte: nem tett mást, csupán al-
kotmányos jogköreivel élt Voiculescu le-
váltásakor, és a koalíciós pártok vezetői 
hétfői ülésükön még elismerték, hogy a 
kormányfő alkotmányos joga a minisz-
terek tevékenységének kiértékelése és 
menesztése. Arra a kérdésre, hogy fon-
tolgatja-e a lemondást, illetve tart-e egy 
bizalmatlansági indítványtól, kijelentette: 
a kormányzás folytatódik. A sikerek közt 
azt említette, hogy az ország 4. az EU-ban 
a beadott második oltások arányát tekint-
ve. Arra nem tért ki, amit Barna egy nappal 
korábban felrótt, hogy a legalább egyszer 
beoltottak arányában viszont az ország a 
sereghajtók között van.

 Mint arról beszámoltunk, az USR–PLUS 
még szerdán azt a feltételt szabta a koalí-
cióban maradáshoz, hogy a Vlad Voicu-
lescut leváltó Florin Cîţu miniszterelnök 
távozzon hivatalából. Ő azonban erre nem 
hajlandó, sőt miután az USR–PLUS nem 
akart új egészségügyi minisztert jelölni, 
ügyvivőként ő vette át a tárca irányítását.

Cîţu csütörtökön a közegészségügyi 
hatóság vezetőivel és a Covid-kórházak 
igazgatóival tartott távértekezletet, legsür-
gősebb célkitűzésként pedig az intenzív 
terápiás ágyak számának növelését ha-

tározta meg. A kormányfő közölte, addig 
fogja ellátni az egészségügyi miniszteri 
tisztséggel járó feladatokat, amíg a koalíci-
ós partner USR–PLUS nevesít egy minisz-
terjelöltet. Mindazonáltal csupán névleg 
vezeti majd a tárcát, a miniszteri teendőket 
az új tárcavezető kinevezéséig Andrei Ba-
ciu államtitkár látja el. 

A miniszterelnök egyik első döntése 
egyébként ügyvivő egészségügyi miniszte-
ri tisztségében a koalíciós válságot kirob-
bantó államtitkári rendelet visszavonása 
volt, amely szigorította volna a karantén 
elrendelésének szabályait.

Folytatódó bírálatok és vádaskodás
Az USR–PLUS egyébként annak ellené-
re sem fukarkodott a miniszterelnökkel 
szembeni bírálatokkal, hogy miniszterei 
részt vettek a csütörtöki kormányülésen. 
Alfred Bulai USR-es parlamenti képviselő 
a nap folyamán azzal vádolta meg Cîţut, 
hogy az urambátyám alapon alkalmazta 
egy fontos állami ügynökségnél Marcel 
Vela volt belügyminiszter lányát, miköz-
ben az elismert szakértőt, Andreea Moldo-
van orvost leváltotta az államtitkári tiszt-
ségből. Ezért Bulai szerint Cîţunak minél 
hamarabb távoznia kell tisztségéből.

Dan Barna kormányfőhelyettes, az USR 
elnöke azt írta szerda este a Facebook-ol-
dalára: a miniszterelnök nagyszabású po-
litikai válságot idézett elő „a hiúság apró 
diadala” kedvéért, noha ez a krízis tökéle-
tesen elkerülhető lett volna.

Barna szerint Florin Cîţu miniszterelnök 
„látványos ütésre” készült, amely azonban 
„hihetetlen éretlenségre” utal és kárté-
kony a koalíció stabilitása szempontjából.

Minderre reagálva Florin Roman, a PNL 
parlamenti képviselője leszögezte: szó sem 
lehet Cîţu menesztéséről, az egész párt tel-
jes mellszélességgel kiáll a miniszterelnök 
mellett. A válsághelyzet megoldásaként 
egyúttal azt javasolta, hogy az USR–PLUS 

adja át az egészségügyi tárcát a PNL-nek. 
Emil Boc liberális párti kolozsvári polgár-
mester is nyugalomra intette a koalíciós 
partnert, kifejtve: a miniszterelnök me-
nesztése egy miniszter leváltása miatt nem 
csupán precedenst teremtene, de káoszba 
is taszítaná az országot, hiszen a bizalom 
megvonása a miniszterelnöktől az egész 
kormány bukását jelenti. Kiszivárgott in-
formációk szerint a PNL egy hétig hajlandó 
arra várni, hogy az USR–PLUS megnevez-
ze Voiculescu utódját.

Kelemen: nem kell távoznia Cîţunak
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ugyan-
akkor védelmébe vette a miniszterelnököt. 
Kelemen, aki a koalíció harmadik tagját 
adó szövetség vezetőjeként miniszterel-
nök-helyettesi tisztséget is betölt, csütörtö-
kön leszögezte: semmi sem indokolja Cîţu 
távozását. „Nem sodorhatják az országot 
négy hónap után kormányválságba” – szö-
gezte le a Digi FM-nek nyilatkozva.

Hozzátette: szerinte előbb utóbb az 
USR–PLUS is belátja, hogy elsiették a dol-
got, és jelenleg nem aktuális a kormány-
fő távozásának követelése. Rámutatott: 
elfogadhatatlan lenne, hogy ismét egy új 
kormányfőt kelljen jelölni, ezzel ugyanis a 
kormánypártok azt az üzenetet küldenék 
a polgároknak és a külföldi partnereknek, 
hogy Romániában nem elég érett a poli-
tikai osztály. Megjegyezte, a kormányfő 
annyi kormányülést szervezett Voicules-
cu kezdeményezésére, ahányat az akart, 
vagyis nem jelenthető ki, hogy nem volt 
kommunikáció és egyeztetés.

Kelemen leszögezte: akkor sem követel-
né a kormányfő távozását, ha RMDSZ-es 
minisztert váltott volna le.

A koalíciós válságban a kiszivárgott hí-
rek szerint Klaus Iohannis államfő hajlan-
dó közvetíteni, lapzártánkig azonban nem 
került sor az elnök és a koalíciós pártok 
vezetői közötti egyeztetésre.

 » B. L.

Normálisnak nevezte Florin Cîţu minisz-
terelnök, hogy jelentősen csökkent a 

koronavírus elleni oltások várólistáira fel-
iratkozott személyek száma. A kormány-
fő a csütörtöki kormányülést követően 
mindezt azzal indokolta, hogy növelték az 
oltási kapacitást, így már naponta elvileg 
115 000 embert is be lehet oltani, sőt 20-
ától 120 000-et is – igaz, jelenleg ennek 

ellenére csak 80 ezer embert oltanak be 
naponta. Annak kapcsán, hogy már csak 
valamivel több, mint 300 000-en voltak vá-
rólistán, közölte: épp ez a kormány célja, 
van oltás, azt felhasználják, az emberek-
nek pedig nem kell hetekig várniuk.

Egyébként 4000 alá csökkent az egy nap 
alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizál-
tak száma a csütörtöki adatok szerint: 37 517 
tesztből – ebből 26 132 PCR-, míg 11 385 an-
tigénteszt – 3852 lett pozitív, ami 10,27 szá-

zalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma 
ezzel 1 020 301. A gyógyultak száma 4742 
fővel 925 395-re nőtt. A kór szövődményei-
ben elhunyt újabb 195 fertőzött – közülük 
183-an igazoltan krónikus betegek voltak –, 
ezzel az elhunytak száma 25 800. A kórhá-
zakban 13 050 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1518-at intenzív osztályon. Az aktív fertő-
zöttek száma eközben országos szinten to-
vább csökkent: 69 106 volt, miközben egy 
héttel korábban még 78 352. 

Cîţu: normális, hogy csökken a várólistások száma
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Tartja a frontot. Florin Cîţu szerint a kormányzás folytatódik




