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Elbukott polgármesteri tisztség után miniszteri bársonyszék

A 41 éves Ioana Mihăilă államtitkár váltja a menesztett Vlad Voiculescut az egészségügyi 
minisztérium élén. Nagyváradon tevékenykedett endokrinológus főorvosként, illetve 
az USR–PLUS-pártszövetség politikusaként, mielőtt az év elején államtitkárrá nevezték 
ki a tárcánál. Az USR–PLUS tegnapi ülésén nevesített miniszterjelölt közölte, prioritása 
az egészségügyi válság megoldása a kórházaknak nyújtott konkrét támogatás révén. 
Kifejtette, újra kell építeni az egészségügyi infrastruktúrát, támogatni kell a járóbeteg-ke-
zelést és a háziorvosi hálózatot, objektív kritériumok alapján kell anyagi forrásokat biz-
tosítani az egészségügy számára. Céljai között szerepel az egészségügy politikamentes-
sé tétele is. Vagyonbevallása szerint több házzal és telekkel rendelkezik Nagyváradon, 
számláin több mint 400 ezer lejt tart. 2011-ben férjével együtt klinikát hozott létre. A 
tavalyi önkormányzati választáson az USR–PLUS színeiben indult el Nagyvárad polgár-
mesteri tisztségéért, ám csupán a voksok 3,03 százalékát sikerült megszereznie.

KOMPROMISSZUMOS MEGÁLLAPODÁSSAL SIMÍTOTTÁK EL A KOALÍCIÓS VÁLSÁGOT A PÁRTELNÖKÖK

Cîţu vezetésével marad a kormány
Sikerült egyelőre elsimítani a kor-
mánykoalíció román pártjai között fe-
szülő ellentétet. Az USR–PLUS ennek 
nyomán Ioana Mihăilă személyében 
új egészségügyi minisztert jelölt.

 » BALOGH LEVENTE

K éső estébe nyúló tárgyalások után 
sikerült egyben tartani a bukaresti 
kormánykoalíciót: a Nemzeti Liberá-

lis Párt (PNL), az USR–PLUS és az RMDSZ 
vezetői kedden este tíz órakor jelentették 
be, hogy kompromisszumos megállapo-
dással vetettek véget a Vlad Voiculescu 
USR–PLUS-os egészségügyi miniszter me-
nesztése miatt kirobbant válságnak. En-
nek nyomán tegnap az USR–PLUS meg is 
nevezte új jelöltjét az egészségügyi tárca 
élére Ioana Mihăilă egészségügyi államtit-
kár személyében, Klaus Iohannis államfő 
pedig alá is írta a kinevezéséről szóló ren-
deletet, és este az eskütételre is sor került.

Mint ismeretes, az USR–PLUS Voicu-
lescu menesztését követően jelezte: csak 
akkor marad kormányon, ha Florin Cîţu 
liberális miniszterelnök távozik. Mivel ezt 
sem a PNL, sem az RMDSZ nem fogadta el, 
végül kompromisszumos megoldásként 
egy, a koalíciós megállapodáshoz fűzött 
kiegészítést terjesztettek elő, amely nyo-
mán a kormányfő a helyén marad, de töb-
bek között előírja, hogy a kormányfőnek 
egy miniszter menesztése előtt egyeztetnie 
kell annak pártjával és a koalícióval is.

Ludovic Orban, a PNL elnöke az ülés 
után azt mondta, a megállapodás az egy-
más közötti bizalmat hivatott erősíteni, 
illetve elősegíti majd a kormány jobb mű-
ködését. „Azok, akik arra fogadtak, hogy 
nem fogunk megállapodni, hiú ábrán-
dokat kergettek. Olyan koalíció a miénk, 
amelynek tagjai együttműködnek egymás-
sal, kölcsönös tiszteletre, bizalomra, szoli-
daritásra alapuló párbeszédet folytatnak” 
– mondta. Dan Barna, az USR–PLUS társ-
elnöke elismerte, a koalíció kényes hely-
zeten van túl. Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke szerint a koalíción belüli harmónia 
megteremtése „türelmet, kiegyensúlyo-
zottságot és empátiát igényel”. Rámuta-
tott: az új dokumentumban foglaltak biz-
tosítják a koalíció koherens működését, 
a koherens döntések meghozatalát a kor-
mányban és a parlamentben egyaránt, és 
a kormányprogram néhány hangsúlyos 
pontját anélkül, hogy bármit is hozzáten-
nénk a kormányprogramunkhoz.

Florin Cîţu miniszterelnök leszögezte: 
a koalíció megy tovább, és az azt alkotó 

pártok a két napon át tartó megbeszélé-
sek eredményeként fontos lépést tettek 
egy sokkal hatékonyabb kormányzás irá-
nyába. Tegnap a konfl iktus kitörése óta 
először Klaus Iohannis államfő is kom-
mentálta a válságot, kifejtve: mindkét fél 
részéről elhangzottak kevésbé szerencsés 
nyilatkozatok, a mostani megállapodás 
viszont egyik fél hatáskörét sem csorbítja. 
Úgy vélte, mostantól a koalíció jobban mű-
ködik majd. Egyúttal helyesnek nevezte 
Vlad Voiculescu leváltását.

A kedden aláírt „bizalomerősítő” ki-
egészítés szerint a miniszterelnök ezentúl 
csak a koalícióval egyeztetve alakíthatja 
át kormányát. A dokumentum nem fosztja 
meg a kormányfőt a miniszterek visszahí-
vásának alkotmányos jogától, de előírja 
számára, hogy – még mielőtt egy miniszter 
felmentését kérné az államfőtől – szándé-
kának okairól egy „tárgyilagos értékelő-
ben” tájékoztassa az érintett koalíciós pár-
tot, és kikérje a teljes koalíció véleményét.

 A pártvezetők leszögezték, hogy a koalí-
ció működése a szolidaritás és összetartás 
elvére alapul, és minden nagyszabású po-
litikai döntést a koalíciós pártok egyetérté-
sével hoznak meg. A koalíció és a kormány 
tagjai vállalják, hogy tartózkodnak egy-

más nyilvános bírálatától, a nyilvánosság 
felé a kölcsönös támogatás és szolidaritás 
jegyében kommunikálnak.

A dokumentum a koalíciós egyeztetések 
menetrendjét is megszabja, a kormány-
ülések prioritásairól pedig a liberális 
kormányfő az USR–PLUS, illetve RMDSZ 
által jelölt miniszterelnök-helyettessel kö-
zösen dönt.  A parlament napirendjét a 
közös kormányprogramnak és a koalíciós 
egyeztetéseken kialakított konszenzus-
nak megfelelően alakítják ki, ugyanakkor 
a dokumentum felhatalmazza a koalíciós 
pártokat, hogy a partnerek által nem tá-
mogatott törvénykezdeményezéseikhez 
– fi gyelmeztetés után – az ellenzéki pár-
toknál keressenek alkalmi támogatást.  A 
dokumentum a koalíció prioritásai közé 
sorolja a koronavírus elleni oltási kam-
pányt, a közpénzek elköltésével kapcsola-
tos adatok átláthatóvá tételét, az egészség-
ügyi reform folytatását, a „kiváltságosok” 
speciális nyugdíjainak reformját, és az 
igazságügyi törvények módosítását az eu-
rópai intézmények elvárásai alapján. Az 
intézményrendszer hatékonyabbá tétele, 
illetve egy új választási törvénykönyv ki-
dolgozása érdekében a koalíció munka-
csoportokat hoz létre.

 » B. L.

Megkezdték tegnap tevékenységüket a 
koronavírus elleni oltási kampány ki-

terjesztését szolgáló mobil oltópontok. Az 
erre a célra kialakított, speciális konténe-
reket hét megyében – köztük Arad, Mára-
maros és Szeben megyében is – állították 
üzembe első körben, de hamarosan további 
megyékre is kiterjesztik a gyakorlatot. Eze-
ken az oltópontokon a Moderna kétdózisú 
vakcináját használják, amelyek két adagja 
között 28 napnak kell eltelnie.

Az egyik ilyen, az Ilfov megyei Afumați-on 
felállított oltópontra tegnap Klaus Iohannis 

államfő is ellátogatott. Az államfő közölte: 
elégedett az oltási kampány ütemével, és úgy 
vélte, hamarosan elérhető a napi 100 ezer 
beoltott személy. Közölte, az oltókonténere-
ket számos településen alkalmazzák majd, 
és nagy előnyük, hogy előjegyzés nélkül is 
lehet oltakozni bennük.

A járványhelyzet kapcsán leszögezte: a ta-
vasz sem vet véget a járványnak, és a korlá-
tozások is csak lassítani tudják. „Az egyetlen 
mód a pandémiából való kilábalásra az ol-
tás, csak ez teszi lehetővé, hogy nyáron oda 
utazhassunk, ahova akarunk, hogy koncer-
tekre, színházban menjünk” – hangoztatta, 
hozzátéve, csak így oldhatók fel nyártól a 

korlátozások, ezért mindenkit arra biztatott, 
hogy oltassa be magát.

Egyébként a tegnapi adatok szerint közel 
35 ezer tesztből – ebből 24 562 PCR-, 10 282 
pedig antigénteszt – 3006 lett pozitív, ami 
8,63 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertő-
zöttek száma 1 037 009. A gyógyultak száma 
4626 fővel 954 868-ra nőtt. A kór szövődmé-
nyeiben elhunyt újabb 175 fertőzött – közü-
lük 160-an igazoltan krónikus betegek voltak 
–, ezzel az elhunytak száma 26 793. A kórhá-
zakban 11 561 fertőzöttet kezeltek, közülük 
1436-ot intenzív osztályon. Az aktív esetek 
száma 55 348-ra csökkent – ez a szám múlt 
szerdán még 70 191 volt.

Működnek a mobil oltópontok, Iohannis elégedett

FO
RR

ÁS
: 

AN
TE

NA
3.

RO

Nagy tervek. Ioana Mihăilă megoldást keresne az egészségügy válságos helyzetére

 » RÖVIDEN

Minden vádpontban bűnösnek találták
a Floyd-ügy első számú vádlottját
Mindhárom, ellene felhozott vádpontban 
bűnösnek találta az esküdtszék Derek 
Chauvin volt rendőrtisztet kedden, a 
Minneapolisban található Hennepin 
megyei bíróságon. A döntést – amelyet 
a két nap alatt 10 és fél órás tanácskozás 
után hozott meg az esküdtszék – Peter 
Cahill, az ügy bírája ismertette. A bíró, 
megköszönve a tizenkét tagú esküdtszék 
munkáját, bejelentette: a részletes ítélet 
8 héten belül várható. A volt rendőr 
akár 40 évig terjedő börtönbüntetésre is 
számíthat. Chauvin tavaly május 25-én, 
egy rendőri intézkedés során perceken 
keresztül térdelt az afroamerikai George 
Floyd nyakán, és ezzel a vád szerint a 
férfi  halálát okozta. Később a nyilvános-
ságra hozott boncolási jegyzőkönyvből 
kiderült, hogy az áldozat szívbetegség-
ben és az új típusú koronavírus okozta 
Covid–19-betegségben szenvedett, továb-
bá a szervezetében rengeteg kábítószer is 
volt. Az esetnek nagy visszhangja volt az 
Egyesült Államokban. Minneapolisban 
és számos más amerikai nagyvárosban 
hetekig tartó tüntetéseket tartottak a 
rendőri brutalitás és fajgyűlölet ellen, 
de más országokban is voltak tünteté-
sek.   Joe Biden amerikai elnök szerint a 
mai ítélet egy „ritka, de óriási lépés az 
amerikai igazságszolgáltatás felé vezető 
menetben”.

Megvonta a szenátus Florian Bodog
volt miniszter mentelmi jogát
Jóváhagyta tegnap a szenátus, hogy a 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűn-
vádi eljárást indítson Florian Bodog volt 
egészségügyi miniszter ellen. A voksolást 
megelőző felszólalásában Florian Bodog 
azt mondta, nem kéri kollégáitól, hogy 
ne szavazzák meg mentelmi jogának 
megvonását, mert nincs rejtegetniva-
lója. A volt tárcavezető ellen hivatali 
visszaélés és közokirat-hamisítás miatt 
vizsgálódna a DNA. A vádhatóság szerint 
Florian Bodog egészségügyi miniszter-
ként közbenjárt annak érdekében, hogy 
személyi tanácsadója egy éven át meg-
kapja a tisztsége után járó fi zetést, noha 
nem jelent meg a munkahelyén, és nem 
látta el a szerződésébe foglalt feladato-
kat. A DNA 2019 szeptemberében is kérte 
a szenátustól Florian Bodog mentelmi 
jogának megvonását, a felsőház akkor 
elutasította az erre vonatkozó igénylést.

Putyin: Oroszország megtalálja
a módját érdekei védelmének
Oroszország megtalálja a módját, hogy 
megvédje érdekeit, ha más országok 
megtagadják a párbeszédet vele – 
jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök a 
parlament két házához tegnap intézett 
éves üzenetében. Putyin szerint egyes 
országokban szokássá vált, hogy „spor-
tot űzzenek Oroszország ok nélküli pisz-
kálásából”. „Azok, akik provokációkat 
szerveznek Oroszország ellen, úgy meg 
fogják ezt bánni, ahogyan már régóta 
nem bántak meg semmit” – fi gyelmez-
tetett az orosz államfő. „Remélem, hogy 
senkinek nem jut eszébe Oroszország 
viszonylatában átlépni az úgynevezett 
vörös vonalat. Azt, hogy ez hol fog hú-
zódni, azt minden konkrét esetben mi 
magunk fogjuk meghatározni” – fogal-
mazott Putyin. Oroszország ugyanakkor 
nemkívánatos személynek nyilvánított 
tíz amerikai diplomatát. Eközben Volo-
dimir Zelenszkij ukrán elnök videón ke-
resztül azt üzente Putyinnak, hogy kész 
vele találkozni az ukrajnai Donyec-me-
dencei frontvonal bármely pontján, és 
Ukrajna nem fél Oroszországtól.




