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Biden: kiállunk Ukrajna területi integritása mellett
Az Egyesült Államok továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna euroatlanti törekvései, szu-
verenitása és területi integritása mellett az orosz agresszióval szemben – jelentette ki 
szerdán Joe Biden amerikai elnök, mielőtt a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij 
ukrán államfőt. „Megvitatjuk, hogy az Egyesült Államok miképpen tudja ezután is 
támogatni Ukrajnát demokratikus reformjai keresztülvitelében” –tette hozzá az ame-
rikai elnök. A Biden-kormány még a hivatalos találkozó előtt újabb 60 millió dolláros 
katonai támogatást ígért Ukrajnának, egyebek között „a határai mentén jelentősen 
megnövekedett orosz katonai tevékenység, a kelet-ukrajnai tűzszünet megsértése, és 
egyéb provokációk miatt”. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön mindezt úgy 
kommentálta: sajnálatos, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna azzal a szándékkal 
akarja kiépíteni baráti kapcsolatait, hogy szembeszálljon Oroszországgal.

A tálibok támadást indítanak a „lázadófészek” Pandzsir-völgy ellen
Az Afganisztán szinte teljes területét uraló tálibok úgy döntöttek, hogy katonai hadműve-
letet indítanak a Pandzsír-völgy elfoglalására – jelentette az al-Dzsazíra pánarab televízió 
a táliboktól származó forrásokra hivatkozva. A híradás szerint a tálibok azután hozták 
meg ezt a döntést, hogy kudarcba fulladtak szerdán a Pandzsír-völgyi ellenállókkal foly-
tatott tárgyalások, amelyek Parvan tartomány székhelyén, Csirikarban zajlottak.

 » B. L.

Leleplezték az első olyan háziorvost Ro-
mániában, aki koronavírus elleni fi ktív 

oltási igazolásokkal próbálta megtéveszteni 
a hatóságokat: a rendőrség közlése szerint 
a Dâmboviţa megyei rendőrök csütörtökön 
három helyi településen, Pucioasán, Corbii 
Mari-on és Aninoasán hajtottak végre ház-
kutatásokat az ügyben. A gyanú szerint egy 
aninoasai háziorvosnőről van szó, aki a férje 
által edzett, harmadosztályú pucioasai lab-
darúgócsapat tíz tagja számára állított ki úgy 
oltási igazolást, hogy azok valójában nem 
kapták meg a vakcinát. A Ezek után még az 
oltások beadásáért járó 400 lejes honorá-
riumot is felvette. Emiatt csalás, okirat-ha-
misítás és számítógépes csalás miatt indult 

eljárás. Az utóbbi időben a rendőrség szerint 
egyes orvosok a „kagylós oltásnak” elneve-
zett gyakorlatot alkalmazzák, ami abban áll, 
hogy – általában kenőpénz fejében – hamis 
oltási igazolást állítanak ki olyanok számá-
ra, akik nem akarják felvenni a vakcinát, az 
oltóanyagot pedig kiöntik a mosdókagylóba. 
Lucian Bode belügyminiszter csütörtöki köz-
lése szerint eddig mintegy 200 esetben, 400 
személy ellen indult büntetőeljárás hamis 
oltási igazolások miatt. Eközben a csütörtöki 
adatok szerint 16 293 PCR- és 24 384 antigén-
tesztből 1470 lett pozitív, ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 1 101 678, a gyógyultaké 
pedig 1 056 922-re nőtt. A kór szövődményei-
ben 26-an hunytak el. Ezzel az elhalálozások 
száma 34 617. A kórházakban 2642 fertőzöt-
tet ápoltak, közülük 322-t intenzív osztályon. 

Csak papíron oltott egy háziorvos

„Aranybarna” szövetség. Dan Barna és az USR–PLUS George Simion AUR-jával foghat össze

A KORMÁNYFŐ MENESZTETTE STELIAN IONT, DAN BARNA AZ AUR-RAL KÖZÖS BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNNYAL FENYEGET

Totális háború a PNL és az USR–PLUS között
Súlyos válsággá mélyült a Florin 
Cîţu és az USR–PLUS között a vidék-
fejlesztési program miatt kirobbant 
válság. A kormányfő menesztette a 
program jóváhagyását szabotáló Ste-
lian Ion igazságügy-minisztert, emi-
att az USR–PLUS a miniszterelnök 
lemondását követeli, és bizalmatlan-
sági indítványt hirdetett, amihez az 
AUR-t nyerné meg partnernek.

 » BALOGH LEVENTE

T otális háborúba torkollt csütörtökre 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 
Mentsétek meg Romániát Szövet-

ség – Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (USR–PLUS) pártszövetség között 
az Anghel Saligny mérnökről elnevezett 
50 milliárd lejes vidékfejlesztési program 
miatt kirobbant koalíciós válság, amely-
nek immár „áldozata” is van: Florin Cîțu 
miniszterelnök szerdán este menesztette 
tisztségéből Stelian Ion igazságügyi mi-
nisztert a program elfogadásának boj-
kottálása miatt. Az USR–PLUS emiatt be-
jelentette: megvonja a bizalmat Cîțutól, 
és új miniszterelnök kijelöléséről kezde-
ményez koalíciós tárgyalást. Dan Barna 
társelnök eközben már bizalmatlansági 
indítványt is bejelentett, amiben az AUR 
lehet a partnerük, ha Cîțu nem mond le. 
A PNL viszont kiállt a kormányfő mellett.

Mint arról beszámoltunk, a liberális párti 
kormányfő és az USR–PLUS között amiatt 
robbant ki konfl iktus, mert Cîțu előzetes be-
jelentés nélkül a szerda délelőtti kormány-
ülés napirendjére tűzte a vidékfejlesztési 
programot, amely kapcsán az USR–PLUS 
már korábban jelezte, hogy a PNL és az 
RMDSZ által kidolgozott formában nem fo-
gadja el. Szerintük ugyanis az egyenes foly-
tatása a szociáldemokrata kormányok által 
kitalált fejlesztési programnak (PNDL), és 
akárcsak az, csak arra jó, hogy közpénze-
ket juttassanak a helyi pártklientúrának, 
miközben értelmetlen projektekre juttat-
nak pénzeket. Ezért a pénzek szétosztására 
vonatkozó döntések meghozatalának átlát-
hatóságát biztosító módosító javaslatokkal 
állt elő, megakadályozandó, hogy az össze-
geket önkényesen osszák szét.

Ugyanakkor Dacian Cioloș, az USR–PLUS 
társelnöke egy másik okot is megnevezett: 
szerinte korábban megállapodás született 
arról a koalícióban, hogy a programot ad-

dig nem tűzik napirendre, amíg nem szü-
letik megállapodás a bírák és ügyészek ál-
tal elkövetett bűncselekményeket vizsgáló 
ügyészség (SIIJ) megszüntetéséről. A SIIJ 
felszámolását és a hatáskörei korrupcióel-
lenes ügyészségnek való átadását erőltető 
Stelian Ion igazságügy-miniszter ezek után 
formai okokkal indokolta, hogy tárcája 
nem hajlandó jóváhagyni a fejlesztési prog-
ramot. Állítása szerint ezt azért nem teheti 
meg, mert nem kapta meg annak eredeti 
példányát. Kiderült azonban, hogy Cseke 
Attila fejlesztési miniszter már augusztus 
25-én megküldte a tárcának a tervezet ere-
deti példányát, ennek nyomán négy mun-
kanapja lett volna a jóváhagyásra.

Cîțu: Ion szembefordult
az ország korszerűsítésével
A konfl iktus miatt Cîțu felfüggesztette a 
kormányülést, és szerda este hét órára 
tűzte ki annak folytatását. Az USR–PLUS 
azonban bojkottálta az esti ülést, amelyen 
így csupán a PNL és az RMDSZ miniszterei 
vettek részt, az USR–PLUS miniszterei által 
vezetett tárcáktól a miniszterelnök hívá-
sára a PNL által jelölt államtitkárok jelen-
tek meg. A kormány végül nem döntött a 
fejlesztési program elindításáról. A meg-
hiúsult kormányülés után Florin Cîțu mi-
niszterelnök bejelentette, hogy Stelian Ion 
igazságügy-miniszter leváltását kezdemé-
nyezte, és az erre vonatkozó kérést elküldte 
Klaus Iohannis államfőnek. „Nem fogadok 
el Románia kormányában olyan miniszte-
reket, akik szembefordulnak Románia kor-
szerűsítésével” – jelentette ki. Klaus Iohan-
nis államfő csütörtökön jóvá is hagyta Ion 
leváltását, ami azt jelzi, hogy a kormányfő 
mögött áll a koalíciós partnerrel fennálló 

konfl iktusban. Ion helyét ideiglenesen Lu-
cian Bode belügyminiszter tölti be.

Kormánybuktatással fenyeget és
Cîţu távozását követeli az USR–PLUS
Dan Barna miniszterelnök-helyettes, az 
USR–PLUS társelnöke csütörtökön közös-
ségi oldalán mindezek miatt már azt kö-
zölte, hogy a pártszövetség honatyáinak 
80, eddig a kormányt támogató szavazata 
immár egy bizalmatlansági indítványon 
szerepel aláírásként. Barna visszaélésnek 
nevezte Ion menesztését, és az indítvány-
hoz való csatlakozásra hívta az ellenzéket. 
Ionuț Moșteanu képviselőházi frakcióveze-
tő szerint az indítvány benyújtásához első-
sorban a szélsőséges Románok Egyesülésé-
ért Szövetség (AUR) támogatására számít. 
A két pártnak összesen 122 honatyája van 
a szükséges 234-ből. A szociáldemokraták 
ugyanakkor saját indítványuk támogatásá-
ra szólították az USR–PLUS-t, George Simi-
on AUR-társelnök viszont a pártja által az 
USR–PLUS-szal együtt benyújtandó indít-
vány támogatását kérte a PSD-től.

Barna még szerdán este úgy vélte: a mi-
niszterelnök cinikusan és rosszindulatúan 
becsapja a választókat, ezért mennie kell 
a kormány éléről. Az USR–PLUS másik 
társe lnöke, Dacian Cioloș szintén egy kö-
zösségi portálon úgy vélekedett, hogy ez 
már nem egy koalíciós kormány. Stelian 
Ion szerint Florin Cîţu ismét bebizonyítot-
ta, hogy nem tiszteli sem a törvényeket, 
sem az alkotmányt, de előéletét ismerve ez 
nem meglepő.  „Van a történetnek egy lát-
hatatlan mellékszála, amely a magas ran-
gú ügyészek folyamatban levő kinevezési 
eljárásához kapcsolódik. Ez itt a bujtatott 
tét” – fogalmazott. A menesztett miniszter 

szerint a fejlesztési programban számos 
alkotmányellenes és törvénytelen passzust 
találtak, többek között a köztulajdont érin-
tő ügyekben.

Az ügy nyomán az USR–PLUS szerda 
éjjel közleményt adott ki, amelyben le-
szögezte: megvonta a bizalmat Cîţutól, és 
tárgyalásokat kezdeményez a koalíción 
belül egy új miniszterelnök kijelöléséről, 
mivel az szerinte válságba taszította az 
országot. „Az USR–PLUS nem asszisztált 
és nem asszisztál a közpénzek szétlopásá-
hoz, semmilyen kormányban” – áll a köz-
leményben, amelyben fi gyelmeztetnek: 
ha nem sikerül a koalíción belül új minisz-
terelnök-jelöltet megnevezni, támogatni 
fognak egy, a Cîţu-kormány elleni bizal-
matlansági indítványt.

Ludovic Orban egységre int,
a PNL kompromisszumot ajánl
Ludovic Orban PNL-elnök mind a pártel-
nökit tisztségért a legfőbb riválisának szá-
mító Cîţut, mind az USR–PLUS-t bírálta, 
ugyanakkor egységre szólított. Rámutatott: 
a jelenlegi helyzet senkinek sem használ, 
a kormány programját az összes koalíciós 
pártnak támogatnia kell, ha bárki kilép a 
kormányból, a PSD kerül helyzetbe. Cîţut 
arra intette, hogy viselkedjen éretten, foly-
tasson párbeszédet, és tisztelje a koalíci-
ós partnert. Az USR–PLUS-t viszont arra 
fi gyelmeztette: ne gyakoroljon nyomást 
a kormányra, és ne szövetkezzen a PSD-
vel. Egyben ismét bírálta Cîţut, amiért az 
a megkérdezése nélkül hívta össze a PNL 
elnökségi ülését, és megjegyezte: nem sza-
bad konjunkturális okokból aláásni a koa-
líció egységét.

A PNL – amelynek Orban nélkül ülé-
sező elnöksége Rareş Bogdan első alel-
nök közlése szerint egyhangúlag kiállt 
a kormányfő hivatalban maradása mel-
lett – eközben Cîţu vezetésével komp-
romisszumos javaslatot dolgozott ki: az 
igazságügyi tárcáért cserében átadná az 
USR–PLUS-nak a belügyminisztériumot – 
amelyet Dan Barna vezetne –, elfogadnák 
a fejlesztési tervhez benyújtott módosítá-
sok egy részét, a közlekedési tárca pedig 
több pénzt kapna. Mindeközben Alina 
Gorghiu, a PNL szenátora és volt elnöke 
fi gyelmeztette az USR–PLUS-t: jelöljön új 
minisztert Ion helyébe, a PSD-vel és az 
AUR-ral való szövetkezés ugyanis a sza-
vazótáboruk elárulásával lenne egyenér-
tékű. Az USR–PLUS koalíciós egyeztetést 
kért, erre pénteken kerülhet sor.
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