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Már több mint 500 fertőzött
az intenzív osztályokon
Tovább nőtt a csütörtöki adatok szerint a 
24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diag-
nosztizáltak száma: 15 261 PCR- és 23 967 
antigéntesztből 2226 lett pozitív. Ezzel 
az igazolt fertőzöttek száma 1 113 381, a 
gyógyultaké pedig 1 062 366-ra nőtt. A 
kór szövődményeiben 39-en hunytak 
el, és az előző hónapokból 40 további 
elhalálozás kapcsán erősítették meg, 
hogy a koronavírushoz kapcsolható. 72 
elhunyt krónikus beteg volt. Az elhalálo-
zások száma ezzel 34 871. A kórházakban 
3985 fertőzöttet ápoltak, közülük 523-at 
intenzív osztályon. A kormány eközben 
csütörtöki ülésén péntektől kezdődően 
újabb 30 nappal meghosszabbította a 
tavaly május 15-én meghirdetett, és 30 
naponként meghosszabbított veszély-
helyzetet. Florin Cîţu kormányfő közölte: 
a korábbiakhoz képest az egyetlen 
változás az, hogy 48 órásra növelik az 
antigéntesztek érvényességét.
 
Halálos tűzvész egy
észak-macedóniai Covid-kórházban
Tizennégy ember meghalt, tizenkettő 
pedig súlyosan sérült abban a tűzben, 
amely szerda este ütött ki az észak-ma-
cedóniai Tetovo Covid-kórházában – 
közölte az egészségügyi minisztérium 
csütörtökön. A kórházban 26, intenzív 
ápolásra szoruló beteg feküdt. A sérül-
teket a tetovói kórházban kezelik. A tűz-
oltósághoz szerda este kilenc óra körül 
érkezett bejelentés arról, hogy lángok 
csaptak fel a modulokból tavaly épített, 
koronavírusos betegeket ellátó tetovói 
kórházban. Venko Filipcse tárcavezető a 
Twitteren először tíz ember halálát erősí-
tette meg, azóta további négy haláleset-
ről érkezett hír. Az ország nyugati részén 
fekvő Tetovo polgármestere háromnapos 
gyászt rendelt el. A vizsgálatot végző 
ügyészség közleménye szerint néhány 
páciens azonosításához DNS-vizsgálatra 
lesz szükség. Zoran Zaev miniszterelnök 
a sajtónak elmondta, a tüzet robbanás 
okozta. Részleteket nem közölt, a helyi 
sajtó értesülései szerint gáz- vagy oxigén-
palack robbanhatott fel.

Provokált Abdeslam
a párizsi merényletek perén
Salah Abdelam, a 2015. november 13-i, 
130 halálos áldozatot követelő párizsi 
merényletsorozatot elkövető terror-
kommandó egyetlen életben maradt 
tagja csütörtökön a vádlottak elleni 
per második napján ismét provokatív 
módon magához ragadta a szót a párizsi 
esküdtszéken, és megpróbálta tisztára 
mosni azokat a társait, akik a támadást 
követő éjszaka visszavitték őt Párizsból 
Brüsszelbe. „Nekem tettek szívességet, 
semmit sem tudtak a merényletekről” – 
mondta a terrorista a vádlottak padján 
mellette helyet foglaló Mohammed Amri, 
Hamza Attou és Ali Oulkadi keresztnevét 
felsorolva. „Ők semmit sem csináltak” 
– kiabálta Salah Abdeslam, mielőtt az 
esküdtszék elnöke, Jean-Louis Péries 
kikapcsolta a fővádlott mikrofonját. 
Salah Abdelam az első tárgyalási naphoz 
hasonlóan csütörtökön is már a tárgyalás 
kezdetén provokatív módon magához 
ragadta szót, miközben az esküdtszék 
a civil felperesek névjegyzékét állította 
össze. A per első két napján ugyanis a 
civileknek, illetve az őket képviselő több 
száz ügyvédnek meg kell indokolnia az 
érintettségét az ügyben. A támadások 
helyszíneit jogi személyként, úgy mint 
Párizs és Saint-Denis városát, a Batac-
lan koncerttermet és a kávéházakat az 
ügyészség képviseli.

A PSD TÁMOGATÁSÁVAL KITOLTÁK A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY VITÁJÁNAK IDŐPONTJÁT

Halogatott bizalmi szavazás
Bizonytalan ideig halasztódik a 
Florin Cîţu vezette kormány ellen 
benyújtott bizalmatlansági in-
dítványról szóló parlamenti vita, 
miután a parlament házbizottságai 
úgy döntöttek: arra csak az alkot-
mánybíróságon az indítvány miatt 
benyújtott panaszról szóló döntés 
nyomán kerülhet sor.
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C sak az ellene az alkotmánybírósá-
gon benyújtott panasz elbírálása 
után vitatják meg és bocsátják sza-

vazásra a parlamentben a bizalmatlansá-
gi indítványt, amelyet a koalícióból kilé-
pett Mentsétek meg Romániát Szövetség 
– Szabadság, Egyenlőség és Szolidaritás 
Pártja (USR–PLUS) és a Románok Egyesü-
léséért Szövetség (AUR) azért nyújtott be 
a kormány ellen, mert a korábbi koalíciós 
partner USR–PLUS követelése ellenére 
Florin Cîţu miniszterelnök nem mondott 
le tisztségéről. Erről a parlament két há-
zának egyesített házbizottságai döntöttek 
csütörtök délelőtti ülésükön, majd a parla-
ment két házának délutáni ülésén kisebb 
botrány közepette ismertették az indítvány 
szövegét. A kormány mihamarabbi meg-
buktatását célzó erők szempontjából ked-
vezőtlen döntés azáltal vált lehetségessé, 
hogy az ellenzéki, de a legnagyobb frak-
cióval rendelkező Szociáldemokrata Párt 
(PSD) a házbizottsági ülésen a kormány-
pártok mellé állt.

Az RMDSZ állt elő a „mentőötlettel”
Az ülésen Nemzeti Liberális Párttal (PNL) 
együtt kormányzó RMDSZ szenátusi 
frakcióvezetője, Turos Loránd állt elő a 
javaslattal, hogy az indítványról csak az 
alkotmánybíróság döntését követően sza-
vazzon a parlament, míg az USR–PLUS 
azt szerette volna, ha a bizalmi szavazás-
ra már jövő héten sor kerül. Ezzel a Florin 
Cîţu vezette kormány minden bizonnyal a 
PNL szeptember 25-én esedékes tisztújító 
kongresszusáig a helyén marad, ezzel nö-
velve Cîţu esélyét arra, hogy kormányfői 
pozícióból indulva megszerezze a párt 
elnöki tisztségét az újrázni készülő, és a 
bizalmatlansági indítvány sikeréért ak-
tívan közbenjáró jelenlegi pártelnökkel, 
Ludovic Orbannal szemben. A PSD vélhe-
tően taktikai okokból segített Cîţunak: az 
ellenzéki párt vezetői minden bizonnyal 
úgy értékelik, hogy a jelenlegi kormányfő 
hivatalban maradásával csökken az esély 
a PNL és az USR–PLUS kibékülésére, a 
bizalmi szavazásig pedig a kisebbségben 

kormányzó kabinet a PSD parlamenti 
támogatásáért cserében kénytelen lesz 
gesztusokat tenni a PSD-nek.

PSD: „óvintézkedés” a halasztás
Turos Loránd, az RMDSZ szenátusi frakci-
óvezetője cáfolta, hogy a halasztás célja a 
PNL tisztújító kongresszusának megvárá-
sa. Ehelyett azzal indokolta az RMDSZ ha-
lasztásra vonatkozó javaslatát, hogy várni 
kell az alkotmánybíróság ítéletére, hiszen 
a kormány arra kérte: állapítsa meg, hogy 
alkotmányos természetű konfl iktus áll 
fenn a parlament és a kormány között. Lu-
cian Romaşcanu, a PSD szenátusi frakció-
vezetője szerint már csak azért is meg kell 
várni a talárosok döntését, hogy ne álljon 
elő olyan helyzet, amikor megbuktatták 
a kormányt, de az alkotmánybíróság utó-
lag alaptörvény-ellenesnek nyilvánítja az 
indítványt, így aztán két hivatalban levő 
miniszterelnök is van.

Ludovic Orban, a képviselőház és a PNL 
elnöke – aki nem vett részt a parlament 
délutáni ülésén – viszont úgy értékelt: az 
indítvány vitájának halasztása „mélysé-
gesen alkotmányellenes”. Ezzel arra utalt, 
hogy az alkotmány IV. fejezetének 113. sza-
kasza úgy rendelkezik: a bizalmatlansági 
indítványt a parlament két háza együttes 
ülésén való bemutatásának időpontjától 
számított három nap eltelte után kell meg-
vitatni. Alfred Simonis, a PSD képviselőhá-
zi frakcióvezetője viszont a Digi 24 szerint 
kijelentette: ez nem jelenti azt, hogy köte-
lező három nap elteltével szavazni, az idő-
tartam három naptól többig is terjedhet. 
Az AUR ugyanakkor alkotmányellenesnek 
tartja a házbizottságok döntését, és közöl-
te, alkotmánybírósághoz fordul miatta.

Az alkotmánybíróság egyébként szerdán 
úgy rendelkezett, hogy a felek szeptember 
15-ig fejtsék ki álláspontjukat Florin Cîţu 

miniszterelnök beadványáról, amely sze-
rint alkotmányos jellegű jogi konfl iktus 
áll fenn a parlament és a kormány között 
az USR–PLUS és az AUR bizalmatlansági 
indítványa ügyében. A taláros testület azt 
követően szögezi le a beadvány érdemi 
vitájának időpontját, miután a felek állás-
pontjukat kifejtették. Ez minden bizonnyal 
azt jelenti, hogy a végső döntést jóval a 
PNL szeptember 25-i kongresszusa után 
mondja majd ki a taláros testület.

Botrány a parlamentben
Így aztán a parlament hiába ült össze 
csütörtökön délután, és hiába olvasták 
fel a bizalmatlansági indítványt, arról 
nem három nap elteltével, hanem csak az 
alkotmánybíróság döntése nyomán sza-
vaznak majd. Az ülés egyébként kisebb 
botránnyal indult, mert a szándékosan 
távol maradó Ludovic Orban hatásköreit 
gyakorló liberális képviselőházi alelnök, 
Florin Roman akarta levezetni, azonban 
az USR–PLUS a házszabálya hivatkozva 
azt követelte, hogy a szenátus soraikból 
származó elnöke, Anca Dragu legyen az 
ülésvezető. Végül az AUR néhány tör-
vényhozója a pulpitus elhagyására kény-
szerítette Romant, akit George Simion 
AUR-társelnök maffi  ózónak nevezett. Ezt 
követően az USR–PLUS azt is el szerette 
volna érni, hogy a parlament mégiscsak 
szavazzon a bizalmatlansági indítvány 
vitájának menetrendjéről, ezt azonban a 
többség leszavazta. Florin Cîţu kormány-
fő egyébként csütörtökön kijelentette: ha 
az alkotmánybíróság neki ad igazat, a két 
házelnöknek le kell mondania. Eközben 
Klaus Iohannis államfő, aki csütörtökön 
svájci látogatáson vett részt, egy ottani 
nyilatkozatban arról beszélt: a romániai 
kormányzati helyzet „egyáltalán nem ag-
gasztó”, a kormány pedig „megy tovább”.

Mentesítette az USR–PLUS-tól kormányát Cîţu
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Botrány. Az ülésén az AUR-osok a pulpitus elhagyására kényszerítették Florin Romant

„T isztogatást” hajtott végre Florin 
Cîţu miniszterelnök, aki úgy dön-

tött: ha az USR–PLUS hivatalosan távo-
zott a kormányból, akkor nem csupán a 
minisztereinek, hanem a prefektusainak 
és az államtitkárainak is szedniük kell a 
sátorfájukat. Ennek nyomán a csütörtöki 
kormányülésen leváltották a párt által 
delegált 14 prefektust és 28 alprefektust, 
illetve előzőleg, szerdán este az államtit-
károkat menesztette. Cîţu a kormányü-
lést követően elmondta, a megyei kor-
mánymegbízottak helyét egyelőre nem 

töltök be, hatásköreiket az alprefektusok 
veszik át. A 26 államtitkár menesztéséről 
szóló rendelet szerdán este meg is jelent 
a Hivatalos Közlönyben. Cîţu egyébként 
az államtitkárok és megyei kormány-
megbízottak menesztése ellenére azt 
mondta: ha az USR–PLUS lemond a bi-
zalmatlansági indítványról, és hajlandó 
tárgyalóasztalhoz ülni, visszatérhet a 
kormányba, ugyanazokba a tisztségek-
be. Arra a felvetésre, hogy hajlandó len-
ne-e visszahelyezni tisztségébe Stelian 
Ion igazságügy-minisztert, akinek a me-

nesztése miatt az USR–PLUS benyújtot-
ta az indítványt, megjegyezte: előbb a 
volt partnernek tárgyalóasztalhoz kell 
ülnie, aztán „majd meglátjuk.” Cîţu 
szerint csakis az eddigi, „Európa-párti” 
koalíció képes az országot kormányozni. 
Ionuţ Moşteanu, az USR–PLUS szóvivő-
je ugyanakkor csütörtökön elutasította 
a kormányfő ajánlatát, mondván: már 
nincs alkupozícióban, és úgy vélte, meg 
vannak számlálva a napjai a politika 
csúcsán, függetlenül attól, hogy pártel-
nökké választják vagy sem.




