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Egy nap után váltottak le 
egy államtitkárt
Menesztette tisztségéből pénteken Florin 
Cîţu miniszterelnök Cosmin Baciu egész-
ségügyi államtitkárt, akit csupán egy 
nappal korábban, csütörtökön neveztek 
ki a tisztségbe. A hivatalos indoklás sze-
rint erre azért volt szükség, mert előze-
tesen nem tartották be az előírt eljárást. 
Eszerint ugyanis előbb a kormánynak a 
Hivatalos Közlönyben közzé kellett volna 
tennie egy olyan rendeletet, amelyben 
rögzítik, hogy még egy államtitkári 
tisztség szükséges a tárcánál. A Ludovic 
Orban pártelnökhöz közel álló körök 
szerint a miniszterelnök valójában azért 
menesztette Baciut, mert azt a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) Bákó megyei 
szervezete jelölte a tisztségbe, amely nem 
őt, hanem Orbant támogatja a tisztújítás 
során a pártelnöki tisztségért folytatott 
küzdelemben.
 
Választások zajlottak Moldovában
Előre hozott parlamenti választások zaj-
lottak tegnap Moldovában. A 3,2 millió 
választónak arról kellett döntenie, hogy 
a Nyugat-párti vagy az oroszbarát oldal 
erői kormányozhatják tovább az orszá-
got. A romániai politikusok többsége az 
Európa-barát oldalra való voksolásra 
buzdított, akárcsak Donald Tusk, az 
Európai Néppárt elnöke.

Kövér: azok teszik tönkre az EU-t, akik
Magyarországtól akarják megvédeni
Az Európai Uniót azok teszik tönkre, 
akik Magyarországtól akarják most 
megvédeni – hangoztatta a magyar 
Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió 
Vasárnapi újság című műsorában. 
Kövér László az EU-ról szólva úgy fo-
galmazott: „néhány nagyarcú nyugati 
politikus szereti az orrunk alá dörgöl-
ni, hogyha most akarnánk belépni az 
unióba, akkor úgymond nem vennének 
fel bennünket az állítólagos jogállami 
problémáink, illetve a nézeteink és az 
értétekről vallott véleményünk miatt”. 
A házelnök erre reagálva azt mond-
ta: ha most lenne népszavazás, „én 
egészen biztosan nemmel szavaznék”. 
Hangsúlyozta, távolról sem gondolja 
úgy, hogy jobb lenne Magyarországnak 
az unión kívül. Álláspontja szerint 
„a nácik és a kommunisták után” 
egy újfajta totalitárius törekvés veri 
szét Európát, amit „nevezhetünk hol 
liberalizmusnak, hol poszthumaniz-
musnak, hol mit tudom én micsodá-
nak, tehát zöld őrületnek”.Hozzátette: 
„olyan mértékű agressziónak vagyunk 
kitéve”, a normalitástól való olyan 
mértékű eltávolodást követelnek meg 
szinte normatív módon, ami nemcsak a 
magyarok ellenérzését váltja ki, hanem 
azt szerinte az európai emberek döntő 
többsége „ellenszenvvel viseli el”.
 
Borrell: látszik a fény az alagút végén
Az elmúlt másfél év járványhullámai 
után már látszik a fény az alagút végén, 
de a vírus továbbra is tombol a világ 
többi részén, főleg délen – mondta Josep 
Borrell, az Európai Unió kül- és bizton-
ságpolitikai főképviselője szombaton, a 
14. Dubrovniki Fórum nemzetközi kül- és 
biztonságpolitikai konferencia zárónap-
ján. Borrell szerint a világ nem lesz képes 
2023-ig legyőzni a vírust. Hozzátette: 
még hosszú küzdelem elé néznek, a világ 
pedig meg fog változni. Többek között 
digitalizáltabb lesz és nagyobbak lesznek 
az egyenlőtlenség az országok között, de 
azokon belül is – hangoztatta, és hang-
súlyozta az oltások fontosságát a járvány 
elleni küzdelemben.

STELIAN ION IGAZSÁGÜGY-MINISZTER: FRONTÁLIS TÁMADÁST INTÉZTEK A DNA ELLEN

Kemény bírálat az RMDSZ-nek
Az igazságügyi reformok megvaló-
sításának hiánya miatt akár fel is 
bomolhat a bukaresti kormánykoa-
líció – vélekedik Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter. A tárcavezető kemé-
nyen bírálta az RMDSZ-t.

 » B. L.

H a a bírák és ügyészek által elköve-
tett bűncselekményeket vizsgáló 
ügyészség felszámolása kapcsán 

nem is, az igazságügyi reformok terén 
vállalt kötelezettségek megszegése miatt 
felbomolhat a bukaresti kormánykoalíció 
– jelentette ki tegnap Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter, aki bírálta az RMDSZ-t az 
ügyészség felszámolása kapcsán elfoglalt 
álláspontja miatt. Mint ismeretes, Stelian 
Ion pártja, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (USR-PLUS) tandem kormányra 
lépésekor az egyik legfőbb célkitűzése az 
ügyészség felszámolása volt, ami a kor-
mányprogramba is bekerült.

Az RMDSZ koalíciós pártként ezzel 
egyetért, ugyanakkor azt szeretné, ha nem 
ismét a korrupcióellenes ügyészség (DNA), 
hanem a legfőbb ügyészség egy már létező 
részlege vizsgálná a bírák és ügyészek bűn-
cselekményeit. Ion tegnap a Prima TV-nek 
nyilatkozva bírálta az RMDSZ-t álláspontja 
miatt. „Mindennek a teteje, hogy az AUR-
ral együtt szavaztak, vagyis testvériség 
van köztük…. Csak hogy ne menjen jól a 

korrupcióellenes küzdelem. A PNL-lel egy 
hullámhosszon vagyunk, de ez nem elég. 
Az RMDSZ szavazataira is szükségünk van 
a koalícióban, így ezúton is felkérem, hogy 
tartsa tiszteletben az adott szavát és a sza-
vazás eredményét” – hangoztatta Ion. A 
tárcavezető szerint ami most zajlik, ellen-
tétes Románia érdekeivel. „Aki így áll hoz-
zá az ügyhöz, és folyamatosan támadja a 
DNA-t, az – nem habozok kijelenteni – Ro-
mánia érdekeivel ellentétesen cselekszik. 
Nem tudom, ki milyen érdekeket követ, de 
kijelenthetem: ha ezek a dolgok nem tör-
ténnek meg, búcsút mondhatunk a CVM 
feloldásának, márpedig sokan a CVM fel-
oldásához kötik a schengeni csatlakozás 
jóváhagyását” – utalt a miniszter a román 
korrupcióellenes és igazságügyi reformok 
ellenőrzését szolgáló uniós Együttmű-
ködési és Megfi gyelési Mechanizmusra. 

Leszögezte: konkrétan csak emiatt nem 
biztos, hogy felbomolhat a koalíció, de az 
igazságügyi reformok terén vállalt kötele-
zettségek be nem tartása miatt igen. Ion 
szerint a különleges ügyészség felszámo-
lása a DNA-ról szól, és elfogadhatatlannak 
tartja, hogy az RMDSZ nem bízik a korrup-
cióellenes ügyészségben. Szerinte ugyanis 
az igazságszolgáltatásban nem követtek el 
olyan súlyos visszaéléseket, hogy szükség 
legyen a bírákat és ügyészeket vizsgáló 
ügyészségre. Ion szerint az RMDSZ „durva, 
frontális támadást” intézett a DNA ellen.

Annak kapcsán, hogy az RMDSZ az igaz-
ságügyi felügyelet egy jelentésére hivatko-
zik, amely súlyos visszaélésekről szól, Ion 
azt állította: a jelentést egy olyan ellenőr 
írta alá, akit politikai alapon neveztek ki, 
és egyébként is, bíróságon is megfelleb-
bezték. 
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Feszültség. Stelian Ion (jobbra) szerint az RMDSZ nem tartja tiszteletben az ígéreteket
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Nem nyeli le szó nélkül Ludovic Orban, a 
kormány vezető erejét adó Nemzeti Li-

berális Párt (PNL) elnöke, hogy Florin Cîţu 
miniszterelnök menesztette tisztségéből 
Alexandru Nazare pénzügyminisztert, aki 
Orban bizalmasának számít. Orban pénte-
ken este közölte, a párton belül megvitat-
ják Nazare menesztésének körülményeit, 
mint ahogy azt is, hogy kit nevezzenek ki 
utódául. Hozzátette: elégedett volt Nazare 
miniszteri tevékenységével, ugyanakkor a 
párt „messze áll” attól, hogy megvonja a 
bizalmat Cîţutól a döntés miatt. Mint arról 

beszámoltunk, Orban azt mondta, sem ő, 
sem a párt erre hivatott fórumai nem hagy-
ták jóvá Nazare leváltását. Mint ismeretes, 
a PNL szeptemberben tisztújító kongresz-
szust tart, amelyen az újrázni készülő Orban 
legfőbb kihívója a pártelnöki tisztségért zajló 
csatában Cîţu. Ennek nyomán a két politikus 
között megromlott a viszony. Klaus Iohan-
nis államfő egyébként úgy kommentálta 
az ügyet, hogy a kormányfőnek jogában áll 
leváltani kormánya tagjait. Florin Cîţu kor-
mányfő egyébként Nazare menesztése kap-
csán leszögezte: a miniszterek kiértékelése 
folytatódik. Hozzátette: azzal a miniszterrel 
kezdte kabinetje tevékenységének kiértéke-

lését, akit ő maga javasolt a tisztségre. Mind-
eközben Raluca Turcan, a párt alelnöke a 
belső konfl iktus elmélyülésének veszélyeire 
fi gyelmeztetett. Szombaton rámutatott: a 
PNL-en belül élet-halál harc zajlik, kemény 
szavakat vágnak egymás fejéhez, és meg-
kérdőjelezik a közösen elért eredményeket. 
Ezért arra kérte párttársait, hogy ne akadá-
lyozzák a kormány tevékenységét, különben 
a párt parlamenti súlya is csökken. „Ha most 
törésvonalakat hozunk létre a PNL-ben, Isten 
őrizz, de fennáll a veszélye, hogy oda jussunk, 
mint a PSD, amely a saját kormányát váltotta 
le, ezt pedig soha, senki nem bocsátja meg” – 
hangoztatta a Turcan. 
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Jelenleg nincs szükség a koronavírus del-
ta variánsának terjedése miatt a megszo-

rító intézkedések szigorítására, de az oltá-
sokra igen – jelentette ki Klaus Iohannis 
államfő. Az elnök pénteken Szófi ában, a 
Három Tenger Kezdeményezés találkozó-
ján a koronavírus sokkal fertőzőbb, indiai 
eredetű delta variánsának terjedése kap-
csán leszögezte: másfél éve tart a járvány, 
ezért ismét csak azt mondja, amit eddig: a 
pandémia legyőzése, illetve megelőzése az 
oltások révén elérhető. 

Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora tegnap a MedLife 
magánklinika-hálózat kutatásának ered-
ményei kapcsán, amelyek szerint a városi 
lakosság körében jelentős, 60 százalék 
fölötti a védettség mértéke, arról beszélt: 

ez a szint országosan 40-50 százalékos le-
het. A pénteken közzé tett eredmények az 
ország lakosságának 54 százalékának ott-
hont adó városokra vonatkoznak. A kuta-
tást 943 fős reprezentatív mintán végezték 
el, az érintettek Bukarestben, Kolozsvá-
ron, Konstancán, Temesváron, Giurgiun, 
Suceaván illetve Piatra Neamțon élnek. 
Az eredmények szerint a városi lakosság 
körében meghaladja a kollektív immuni-
tás a 60 százalékos szintet, ami 6-7 millió 
védett személyt jelent. Ha az adatokat a 
vidéki településekre is kiterjesztik, az 
azt jelenti, hogy 10-12 millió állampolgár 
lehet védett a koronavírussal szemben – 
vagy azért, mert megkapta az oltást, vagy 
azért, mert átesett a fertőzésen. 

Gheorghiţă egyébként tegnap leszögez-
te: a cél az, hogy rábírják a még oltatla-
nokat az oltás felvételére, nem az, hogy 

az oltottak harmadik oltást kapjanak, és 
kijelentette: az oltás továbbra is önkéntes 
marad. 

Feszültség a PNL-ben Nazare leváltása miatt

Járvány: most nincs szükség megszorításokra

Kevés új fertőzött

A hétvégén is meglehetősen alacsonyan 
alakult a 24 óra alatt felfedezett koro-
navírus-fertőzések száma: tegnap 8244 
PCR- és 9714 antigéntesztből csupán 26 
lett pozitív. Szombaton 36, pénteken pe-
dig 54 volt ez a szám. Az igazolt fertőzöt-
tek száma ezzel 1 081 236, a gyógyultaké 

1 045 351. A kór szövődményeiben 24 
óra alatt 1 idős, krónikus beteg fertőzött 
hunyt el, az elhalálozások száma ezzel 
34 217. A kórházakban 284 fertőzöttet ke-
zeltek, közülük 56-ot intenzív osztályon.




