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FLORIN CÎŢU KORMÁNYFŐ KISZOLGÁLTATOTT AZ ŐT BÁBKÉNT KEZELŐ ERŐS PÁRTEMBEREKNEK

Viccé vált a beígért reformforradalom
Szinte minden kormányzati tevé-
kenység alárendelődött a pártokon 
belüli és pártok közötti pozíció- és 
forrásharcnak, s ez eddig a poli-
tikai vicc kategóriájába sorolta a 
választási kampányban beharan-
gozott reformforradalmat – így 
összegezte a Florin Cîţu vezette 
kormány első fél évét a Krónikának 
nyilatkozó szakértő.

 » PATAKY ISTVÁN 

A politikai elemző úgy véli, „égi 
áldásnak” bizonyult a korona-
vírus-járvány a tavaly december 

23-án hivatalba lépett Cîţu-kormány szá-
mára. A pandémia leküzdésével kapcso-
latos, a közvélemény és a média fi gyelmét 
teljesen lefoglaló lépések ugyanis elfed-
ték azt a tehetetlenkedést, ami a kabine-
tet összességében. s az azt alkotó pártokat 
külön-külön is jellemzi. Pászkán Zsolt, a 
budapesti Külügyi- és Külgazdasági In-
tézet Románia-szakértője szerint ebből 
fakad az a paradox helyzet, hogy a Florin 
Cîţu által vezetett jobbközép kabinet első 
fél évére visszatekintve ugyanaz nevezhe-
tő a legfontosabb eredménynek, ami egy-
ben az egyik legnagyobb kudarc is.

„Az oltáskampányról van szó, amely 
kizárólag a Cîţu-kormány teljesítményét 
mutatja. Egészen ígéretesen indult, de 
siralmas eredményekhez vezetett. Mi-
közben az oltási kapacitást viszonylag 
gyorsan sikerült elfogadható méretre 
növelni, az a tény, hogy az oltóanyagok 
éppen a meggyőzhetőség szempontjából 
legkritikusabb január–április időszak-
ban nem álltak rendelkezésre elegendő 
mennyiségben, kudarccá változtatta a 
kampányt” – hangsúlyozta a Krónikának 
a szakértő. Hozzátette: jelenleg szinte 
megvalósíthatatlannak tűnik Florin Cîţu 
ígérete a szeptemberre beoltott tízmillió 
személyről, ami ősszel előidézheti egy ko-
molyabb negyedik hullám berobbanását.

Pászkán szerint a bukaresti kormány 
képtelen szembenézni azzal, hogy ez a 

kudarc elsősorban az „eurokráciával” 
szembeni szolgalelkűség egyenes követ-
kezménye. Az elemző úgy véli, a tavalyi 
választások megtarthatósága érdekében 
„kreatívan könyvelt” halálesetek ügye 
világossá tette, hogy a Cîţu-kormány az 
ortodox húsvét és a nyári idegenforgalmi 
idény közelében szinte bármilyen körül-
mények között nyitni fog, ezért számára 
elengedhetetlen lett volna az oltási kam-
pány február–március „felpörgetése”. De 
ezt az „eurokrácia” kudarcos oltási stra-
tégiája keresztülhúzta és a megfelelési 
kényszer miatt a Cîţu-kormány képtelen 
volt külpolitikai ütemváltásra, EU- és 
önkritikus refl exióra – tette hozzá Pász-
kán Zsolt.

A nagybányai származású elemző a 
koalíció működésére vonatkozó kérdé-
sünkre elmondta: beigazolódtak az elő-
rejelzések, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR–PLUS) közötti politikai, gazdasági 
érdekellentétek komoly szakítópróbát je-
lentenek. „Az elmúlt fél év szinte minden 
kormányzati tevékenysége alárendelődött 
a pártokon belüli és pártok közötti pozí-
ció- és forrásharcnak, s ez eddig gyakorla-

tilag a politikai vicc kategóriájába sorolta 
a választási kampányban beharangozott 
reformforradalmat. Úgy néz ki, a román 
kormánypártokon belüli, őszre várható 
tisztújításokig ezen a téren nem lehet a 
helyzet jobbulására számítani” – fogal-
mazott lapunknak Pászkán Zsolt. Ami a 
miniszterelnök teljesítményét illeti, Az 
EuroCom romániai sajtófi gyelőt is igazga-
tó elemző úgy látja, Cîţu kormányfőként 
eddig nem volt képes kedvező irányban 
módosítani azt az önmagába szerelmes, 
személyes hiúsága által vezérelt politiku-
si képet, amit pénzügyminiszterré történt 
első kinevezésekor alakított ki magáról, 
amikor önfeledten készítgetett szelfi ket a 
parlamenti ülésteremben. „Úgy vág neki 
a PNL elnökválasztási kampányának, 
hogy nem rendelkezik párton belüli há-
tországgal, teljesen kiszolgáltatott az őt 
bábnak tartó erős embereknek – Klaus 
Iohannis, Emil Boc, Ilie Bolojan és más 
hasonlók. Nem tűnik elég erősnek ahhoz, 
hogy irányt mutató, nem pedig utasítá-
sokat végrehajtó kormányfővé váljon” – 
állapította meg a hivatalban lévő román 
miniszterelnök aspirációiról lapunknak 
Pászkán Zsolt.
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 » KRÓNIKA

Ú jabb lazító intézkedések bevezetéséről 
döntött csütörtöki ülésén a kormány – 

jelentette be a kabinet ülését követően a 
miniszterelnök. Florin Cîţu szerint többek 
között arról határoztak, hogy mind a zárt 
térben tartott, mind a szabadtéri sportren-
dezvények esetében a helyek 50 százalékát 
foglalhatják el a nézők. Egy másik, ugyan-

csak július elsejétől hatályba lépő intézke-
dés értelmében a szabadtéri előadásokon, 
koncerteken, fesztiválokon és kulturális 
rendezvényeken legtöbb 2500-an vehetnek 
részt. Ez a létszám csak abban az esetben 
haladható meg, ha valamennyi résztvevő 
be van oltva koronavírus ellen. Emellett 
kötelező a védőmaszk viselése, és szemé-
lyenként 1 négyzetméteres helyet kell biz-
tosítani a résztvevőknek. Az esküvőkön, 

keresztelőkön és más magánrendezvénye-
ken szabadtéri helyszín esetében 150-en, 
zárt térben legtöbb 100-an vehetnek részt 
korlátozások nélkül. Zárt térben 300-ra nö-
velhető a létszám, ha a meghívottak meg-
kapták az oltást, negatív tesztet tudnak 
felmutatni, vagy igazolják, hogy átestek a 
betegségen.

A gazdasági egységek hajnali 2 óráig 
tarthatnak nyitva, ugyanakkor a bárok, 
klubok, diszkók kapacitásuk 70 százalé-
kával működhetnek, amennyiben minden 
vendég be van oltva. Egy másik döntés 
értelmében a szállodák, panziók és más 
kereskedelmi szálláshelyek befogadóké-
pességük 100 százalékát kihasználhatják, 
megszűnnek az ezzel kapcsolatos eddigi 
korlátozások – számolt be a miniszterel-
nök. Raed Arafat belügyi államtitkár hoz-
zátette, a különböző képzések, worksho-
pok esetében zárt térben 150, szabadtéren 
200 fő a megengedett maximális létszám, 
a konferenciákon pedig legtöbb 150-en ve-
hetnek részt, ha biztosított a 2 négyzetmé-
teres felület személyenként.

További lazítások jönnek július elsejétől

A kormányzati tevékenység alárendelődött a koalíció pártjai közötti pozícióharcnak

Áldozatot szedett a delta variáns Romániában

Meghalt egy Argeş megyei nő, akinél utólag kimutatták a koronavírus delta variánsát. Ez 
az első haláleset Romániában, amelyet ennek a vírustörzsnek tulajdonítanak. A 72 éves 
– társbetegségként elhízással és magas vérnyomással küzdő – nő légzési elégtelenség-
gel került kórházba június 7-én. Állapota rohamosan romlott, majd június 18-án elhinyt. 
A bukaresti Cantacuzino Intézet csütörtökön közölte, hogy kimutatták az áldozattól vett 
mintában a koronavírus delta variánsát. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvé-
delmi Központ (ECDC) előrejelzése alapján augusztus végére a koronavírus Indiában 
azonosított delta változata okozza majd a fertőzések 90 százalékát az EU országaiban. 
Romániában tegnap 68 új koronavírusos megbetegedést igazoltak 28 ezer teszt alapján; 
az elmúlt 24 órában 7, koronavírussal diagnosztizált személy halt meg. (Hírösszefoglaló)

 » RÖVIDEN

Gyorssegély az árvízkárosultaknak
Gyorssegélyben részesíti a kormány az 
árvizek, földcsuszamlások és egyéb ve-
szélyes időjárási jelenségek miatt károkat 
szenvedett családokat. Florin Cîţu mi-
niszterelnök csütörtökön közölte, 5 millió 
lejt különítenek el erre a célra. Azok a 
családok, amelyek lakása 75 százalékban 
vagy ennél nagyobb mértékben károsult, 
6 ezer lejes támogatásban részesülnek, 
4000 lejt kapnak, akiknek az otthona 50-
75 százalékban károsult, 25-50 százalékos 
kár esetén 2500 lejes, 25 százalék alatti 
kár esetén 1500 lejes támogatás jár. A 
lakásban levő javak károsodása esetén 
1000 lejes gyorssegély jár családonként. 
Ha az áradás, földcsuszamlás vagy más 
veszélyes időjárási jelenség halálos 
áldozatot is követelt, az elhunyt családja 
7500 lejes többlettámogatásban része-
sül – ismertette a kormány döntését a 
miniszterelnök.

Orbán Viktor: küzdöttem
a homoszexuálisok jogaiért is
Az új magyar szabályozás arról szól, 
hogy a gyermek hogyan és miképpen 
ismerkedik meg a szexualitás egyébként 
nehéz és bonyolult kérdéskörével, ennek 
eldöntése kizárólag a szülő dolga; ez 
egy gyermek- és szülővédelmi törvény – 
hangsúlyozta Orbán Viktor Brüsszelben 
csütörtökön, az uniós tagállamok vezető-
inek kétnapos tanácskozását megelőző-
en. A miniszterelnök újságírói kérdésre 
válaszolva azt mondta: Magyarország 
számára megtiszteltetés, ha bármelyik 
miniszterelnök vagy az Európai Tanács 
elnöke érdeklődik egy magyar törvény 
iránt. „Szívesen elmondom nekik, hogy 
szó sincs semmilyen törvényről, ami a 
homoszexualitásra vonatkozna. Ez a tör-
vény nem erről szól, ez a törvény a gyer-
mekek neveléséről, bármilyen szexuális 
tartalmú neveléséről szól” – fogalmazott 
a kormányfő, kiemelve, a szabályozás 
arról szól: a szülők dolga annak eldönté-
se, hogy a gyermek hogyan és miképpen 
ismerkedik meg a szexualitás kérdéskö-
rével. „Én a jogok harcos védelmezője 
vagyok. Szabadságharcos voltam a kom-
munizmus alatt, amikor a homoszexuali-
tás büntetendő volt. A szabadságért és a 
jogokért küzdöttem, ami azt jelenti, hogy 
küzdöttem a homoszexuálisok jogaiért 
is” – fogalmazott Orbán Viktor.

Brüsszelnél panaszkodik a PSD
Az Európai Bizottság (EB) vezetőihez in-
tézett levelet Marcel Ciolacu, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, aki 
szerint a román kormány „antidemok-
ratikus intézkedései veszélybe sodorják 
a jogállamiságot”. Az Ursula von der 
Leyen EB-elnök és Frans Timmermans 
EB-alelnökhöz intézett levélben Ciolacu 
felidézte, hogy a jobbközép parlamenti 
többség alkotmányellenesen nevezte ki a 
közszolgálati televízió és rádió ideiglenes 
vezetőit, a beruházásokért és európai 
projektekért felelős miniszter elleni egy-
szerű indítvány parlamenti szavazásán 
„törvénytelenül” számolták meg a szava-
zatokat, ugyanakkor szerinte a hatályos 
törvények megsértésével menesztették 
a nép ügyvédjét. „Az elmúlt időszakban 
történtek miatt kötelességemnek érzem, 
hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy 
a kormánypártok veszélybe sodorják a 
demokráciát és a jogállamiságot, ezért 
az Európai Bizottság támogatását kérem, 
állítsuk meg ezeket a visszaéléseket” – 
írta Ciolacu, aki szerint a kormánypártok 
módosítani akarják az alkotmánybíróság 
összetételét és a választási törvényeket, 
hogy számukra kedvezően befolyásolják 
a következő választásokat.




