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Rekordot döntött az elhunyt fertőzöttek száma

 Bár tovább csökken a koronavírus-járvány intenzitása, a tegnapi adatok szerint rekor-
dot döntött a 24 óra alatt a kórban elhunytak száma. A 35 746 tesztből – amihez még 
hozzáadódik 424, az előző napokban elvégzett teszt eredménye – 2931 lett pozitív, 
ami 8,11 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel a1 034 003. A gyógyultak 
száma 5468 fővel 950 242-re nőtt. A kór szövődményeiben rekord számú, 237 fertőzött 
hunyt el – közülük 220 igazoltan krónikus beteg volt –, így az elhunytak száma 26 618. A 
kórházakban 12 113 fertőzöttet ápoltak, közülük 1432-t intenzív osztályon. Az aktív esetek 
száma 57 143-ra csökkent – egy héttel korábban még 71 468 volt.

ÚJABB TANÁCSKOZÁSI FORDULÓ KELLETT A KORMÁNYPÁRTOK KÖZÖTTI VISZÁLY RENDEZÉSÉRE

Nehezen leküzdhető ellentétek
Tegnap is folytatódott az egyeztetés 
a koalíciós pártok között, miután a 
hétfői fordulóban nem sikerült meg-
állapodásra jutniuk a Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter meneszté-
se miatt kirobbant konfl iktusban.

 » BALOGH LEVENTE

F olytatódott, és lapzártánkkor még tar-
tott a kormányt alkotó koalíciós pártok 
tegnapi válságtanácskozása, miután 

az első, hétfő esti forduló közel négy órányi 
tárgyalás után sem vezetett eredményre. 
Az álláspontok ugyanis nehezen közeled-
tek: az USR–PLUS hétfőn továbbra is Flo-
rin Cîțu miniszterelnök távozását követelte 
Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter 
leváltása miatt, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) és az RMDSZ viszont kiállt a kor-
mányfő mellett.

Ennek nyomán tegnap kiszivárgott in-
formációk szerint kompromisszum lát-
szott körvonalazódni: az USR–PLUS már 
nem követelte a miniszterelnök leváltását, 
ugyanakkor azt szeretnék, ha a kormányfő 
csak a koalíció jóváhagyásával alakíthassa 
át kormányát. Ehhez kompromisszumos 
megoldásként egy olyan új koalíciós meg-

állapodás aláírását szorgalmazták, amely-
ben rögzítik, hogy a miniszterek leváltása 
előtt a kormányfőnek konzultálnia kell 
koalíciós pártok vezetőivel. Az USR–PLUS 
a kiszivárgott hírek szerint azt is szeretné, 
ha írásban rögzítenék a közeljövőben meg-
valósítandó reformokat, és több hatalmat 
kapnának a kormányban a miniszterel-
nök-helyettesek.

 A PNL és az RMDSZ eleinte nem fogadta 
el a miniszterelnök jogkörének korlátozá-
sát, mondván, hogy a kormányfő alkot-
mányos joga a miniszterek visszahívásáról 
dönteni, és lapzártánkkor még kérdéses 
volt, hogy belemennek-e a dokumentum 
aláírásába annak érdekében, hogy a koa-
líció folytathassa a kormányzást.

Dan Barna, az USR elnöke a hétfői meg-
beszélések után csak annyit mondott: re-
ményei szerint így vagy úgy, de hamarosan 
sikerül döntésre jutniuk. Kelemen Hunor 
szerint a PNL–USR– PLUS–RMDSZ-koa-
líció alig négy hónapja alakult, így „nem 
engedhet meg magának” egy nagyobb fe-
szültséget, konfl iktust. 

Florin Cîțu a Digi 24 hírtelevíziónak szin-
tén hétfőn este kifejtette: a maga részéről 
folytatni akarja a munkát, a koalíciós 
partnerekkel közösen meg akarja valósí-
tani azokat a célkitűzéseket és reformokat, 

amelyeket a kormányprogramba foglal-
tak. Hozzátette: az ország partnerei és a 
külföldi befektetők egyértelmű jelét adták 
annak, hogy bíznak a decemberi válasz-
tások nyomán alakult koalíciós kormány-
ban. A kormányfő azt is bejelentette, hogy 
– ügyvivő egészségügyi miniszterként – el-
rendelte egy szakértői bizottság megala-
kítását, amely kivizsgálja, valósak-e a ko-
ronavírusos elhalálozási statisztikákban 
szereplő adatok. Mint megírtuk, Cîțut és 
a PNL-t pénteki sajtóértekezletén vádolta 
meg az egészségügyi tárca éléről leváltott 
Vlad Voiculescu azzal, hogy valótlan ada-
tokat közölnek a koronavírusban elhuny-
tak számáról.

A kormányfő elutasította és felelőtlen-
nek minősítette Voiculescunak a – vírus-
tagadó összeesküvés-elméleteket tápláló, 
a szociáldemokrata ellenzék által azonnal 
felkapott és a kormány támadására kihasz-
nált – vádaskodását, de azt ígérte: kivizs-
gálják, hogy volt-e bármilyen alapja. 

Cîțu megismételte: arra vár, hogy az 
USR–PLUS új személyt javasoljon az 
egészségügyi miniszteri posztra, mivel az 
országnak működő kormányra van szük-
sége. A jelölt egyes hírek szerint a Nagy-
váradról Bukarestbe került orvos, Ioana 
Mihăilă államtitkár lehet. 

 » B. L.

Mától elkezdenek működni a koronaví-
rus elleni mobil oltópontok – jelentette 

be tegnap Valeriu Gheorghiță, az oltási kam-
pány koordinátora. Többek között Arad, Má-
ramaros és Szeben megyében is megkezdik 
a munkát a mobil egységek. Ezek elsősorban 
a vidéki településeket szolgálják majd ki, és 
a vidéki lakosok könnyebb vakcinához jutá-
sát segíti az a módosítás is, hogy hamarosan 
nem lesz szükséges online oltási időpontot 
foglalni, hanem lehetőség lesz telefonon 
keresztül is bejelentkezni a kiválasztott oltó-
ponton. Emellett a hétvégétől elkezdhetik a 
működést az autós, angol kifejezéssel drive 
through oltópontok is.

Florin Cîțu miniszterelnök eközben ar-
ról beszélt: kizárólag az oltások révén lehet 
legyőzni a koronavírus-járványt, ha pedig 
elegendő számú ember beoltatja magát jú-
niusig, június elsejétől jöhetnek a lazítások. 
A kormányfő hétfőn este a Digi 24 hírcsator-
nának nyilatkozva leszögezte: gyorsan visz-
szatérhetünk a normalitáshoz, csak el kell 
mennünk oltakozni, ez az egyetlen megol-
dás. „Ha koncertekre akarunk menni, be kell 
oltatnunk magunkat, ha a tengerre akarunk 
menni, be kell oltatnunk magunkat. Ha 
utazni akarunk az országban, be kell oltat-
nunk magunkat, ha el akarunk utazni Ro-
mániából, be kell oltatnunk magunkat. Ha 
azt akarjuk, hogy nyitva legyenek az étter-
mek, mozik, be kell oltatnunk magunkat. Ha 
vissza akarunk térni a normalitáshoz, ha azt 
akarjuk, hogy ne kelljen viselni a maszkot, 
be kell oltatnunk magunkat” – szögezte le.

A kormányfő azzal biztat: ha május végéig 
a beoltottak száma eléri az ötmilliót, jöhet 
a lazítások első szakasza. „Ötmillió beoltott 
május végéig, és lazíthatunk a korlátozáso-
kon” – mondta. Jelezte: egy minisztérium-
közi bizottsággal készítik elő a június elseje 
utáni időszakot arra a forgatókönyvre, ha 
addig meglesz az 5 millió beoltott. Aztán jön 
még két hónap, elérjük a 60–70 százalékos 

átoltottságot, és beszélhetünk a második 
szakaszról, talán arról is, hogy letehetjük a 
maszkot” – hangsúlyozta Cîțu. Megjegyezte: 
fölmerült, hogy a vendéglők működése ne 
függjön többé attól, hogy az illető települé-
sen mekkora a koronavírussal fertőzöttek 
aránya. „A vendéglők esetében arról egyez-
tetünk, még nincs döntés, hogy amennyi-
ben valamennyi alkalmazott megkapja a 
vakcinát, akkor ne függjenek a fertőzöttségi 
rátától, hanem legyen különleges státusuk” 
– mondta a kormányfő. Cîțu arról is beszélt, 
hogy könnyebben elérhetővé kell tenni a 
vakcinákat az emberek számára. Ez már 

csak azért is indokolt, mert tegnap a rendel-
kezésre álló oltási időpontok száma első íz-
ben meghaladta a várólistákon levőkét: míg 
mintegy 211 ezer helyre lehetett jelentkezni, 
az oltásra várók száma 179 ezer volt. A mi-
niszterelnök egyébként tegnap a vállalkozók 
képviselőivel megállapodott arról, hogy a cé-
gek is létesíthetnek oltópontokat az alkalma-
zottaik és azok családtagjai részére. Valeriu 
Gheorghiță egyébként a várólistások számá-
nak csökkenése kapcsán úgy vélekedett: az 
nem az oltási kampány megtorpanásának a 
jele, hanem azé, hogy megkétszerezték a na-
ponta beoltottak számát.

Cîțu: ötmillió beoltott hozhatja el az enyhítést
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Oltás nélkül nincs lazítás. Cîțu és Gheorghiță is az oltási kampány további bővítésén dolgozik

Lezuhant egy MiG-21-es
vadászgép

Lezuhant tegnap Maros megyében, a 
Szászrégennel határos Dedrád közelében 

a román légierő egyik MiG-21-es vadász-
repülőgépe. A gép az aranyosgyéresi légi 
támaszpontról szállt fel gyakorlórepülésre, 
a pilótának pedig sikerült időben katapul-
tálnia. A közlések szerint megsérült, ezért 
helikopterrel Marosvásárhelyre szállították 
kórházba, de sérülése nem súlyos, öntuda-
tánál van. Egy szemtanú, Dumitru Cotoi, 
Bátos község polgármestere elmondta, a 
pilóta földet éréskor belegabalyodott az ejtő-
ernyő zsinórjába, ő segített kiszabadítani, 
majd autóval vitték el a mentőig. A baleset 
nyomán egyelőre nem engedik fölszállni 
a román légierő MiG-21-es gépeit. Mint 
ismeretes, a szovjet gyártmányú, de izraeli 
közreműködéssel felújított MiG-21 LanceR 
gépek közül – a közel 400 vadászgép közül 
111-et tettek NATO-kompatibilissé – már 
többet is elveszített a román légierő hasonló 
balesetekben. Jelenleg 24–26 röpképes MiG-
21 LanceRe lehet a román légierőnek. (B. L.)

 » RÖVIDEN

Moszkva kiutasított
két bolgár diplomatát
Oroszország válaszintézkedésként 
nemkívánatos személynek nyilvánította 
a moszkvai bolgár nagykövetség két 
munkatársát – közölte tegnap az orosz 
külügyminisztérium. A tárca kedden 
bekérette Atanasz Krisztin nagykövetet, 
és közölte vele, hogy a bolgár konzulá-
tus első titkárát, N. Panajtonovot és a 
kereskedelmi-gazdasági ügyekért felelős 
első titkárt, Cs. Hrisztozovot utasította 
ki. A két diplomatának 72 órán belül kell 
elhagynia az országot. A bolgár külügy-
minisztérium március 22-én adott három 
napot két, kémkedéssel meggyanúsított 
orosz diplomatának, hogy elhagyja az 
országot.

Megegyeztek a CDU/CSU német
pártszövetségben a kancellárjelöltről
Elfogadja a Keresztényszociális Unió 
(CSU) a testvérpárt Kereszténydemokrata 
Unió (CDU) választmányának javasla-
tát, hogy Armin Laschet CDU-elnök, 
észak-rajna-vesztfáliai kormányfő legyen 
a pártszövetség közös kancellárjelöltje a 
szeptemberi németországi szövetségi par-
lamenti (Bundestag) választáson – jelen-
tette be Markus Söder CSU-elnök, bajor 
miniszterelnök tegnap Münchenben. „A 
kocka el van vetve, Armin Laschet lesz az 
uniópártok kancellárjelöltje”– mondta 
Markus Söder. Bejelentésével véget ért a 
testvérpártok között és a CDU-ban folyta-
tott vita a kancellárjelölt személyéről.

EMA: okozhat vérrögöt
a Johnson & Johnson oltása
Rendkívül ritka esetekben kapcsolat áll-
hat fenn a Johnson & Johnson csoportba 
tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV 
gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni 
vakcinája és az ugyancsak nagyon ritka 
vérrögképződéses esetek között, az ed-
digi eredmények azonban azt mutatják, 
hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a 
lehetséges mellékhatások kockázatait – 
közölte az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) tegnap. Az Európai Unió gyógy-
szerfelügyeleti hatóságának szerepét be-
töltő amszterdami ügynökség április első 
felében kezdte meg a Janssen által az 
új típusú koronavírus ellen kifejlesztett 
oltóanyaggal végzett beoltást követően 
jelentett nagyon ritka vérrögképződéses 
esetek kivizsgálását, miután az Egyesült 
Államokban addig négy, később további 
két erre utaló esetet jelentettek.




