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Pesszimista az ország előmenetele
kapcsán a hazai lakosság
A romániai lakosság 80 százaléka 
szerint rossz irányba tart az ország – 
derül ki INSCOP felmérésének tegnap 
közzétett adataiból. A Strategic Thin-
king Group nevű agytröszt megren-
delésére készült közvélemény-kutatás 
eredményei azt mutatják, hogy nőtt 
az elégedetlenek tábora: júniusban a 
lakosság 68,1 százaléka, márciusban 
pedig 70,3 százaléka vélekedett úgy, 
hogy rossz irányba tart Románia. A 
válaszadók 48,8 százaléka szerint az 
illegális hazai fakitermelés hátterében 
román vállalatok és állampolgárok, 44,8 
százalékuk szerint külföldi cégek állnak. 
A megkérdezettek 64,2 százaléka véli 
úgy, hogy a Romániában befogadott me-
nekültek súlyos társadalmi problémákat 
okozhatnak, míg 30 százalékuk szerint 
jelenlétük pótolhatja a munkaerőhiányt. 
Remus Ştefureac, az agytröszt elnöke a 
koronavírus-járvány, illetve a politikai 
és a társadalmi-gazdasági válság rövid 
idő alatt kifejtett együttes hatásával ma-
gyarázza a romániaiak pesszimizmusát.

Hetvenmillió tesztet rendelnek
az iskolák számára
Az iskolák akkor zárnak be, amikor ezt 
karanténrendeletben előírják – jelentette 
ki tegnap a román tanügyminiszter. Sorin 
Cîmpeanu közölte: az országos gyógy-
szerügynökség néhány napon belül 
megszabja, milyen típusú noninvazív 
teszteket lehet használni a koronaví-
rus-fertőzés szűrésére az iskolákban, és 
mintegy 70 millió tesztet bocsátanak a 
tanintézetek rendelkezésére. A non-in-
vazív tesztelés nem orrnyálkahártyából, 
hanem nyálból történik. Hozzátette, a 
nyálteszt típusától függetlenül pozitív 
eredmény esetén PCR- vagy antigén gyor-
steszttel is igazolni kell a megfertőződést, 
mielőtt jelentik az új esetet.

Hét román áldozata van
a milánói gépbalesetnek
A Milánó közelében vasárnap történt re-
pülőgép-szerencsétlenség nyolc halálos 
áldozata közül heten román állampolgá-
rok voltak – közölte tegnap a bukaresti 
külügyminisztérium. A balesetben a gép 
hét utasa és a pilóta is életét vesztette. 
A tájékoztatás szerint az egyik áldozat 
a leggazdagabb román üzletemberek 
között számontartott Dan Petrescu 
ingatlanmágnás, akinek a felesége és a 
fi a is a fedélzeten tartózkodott. A Pilatus 
PC–12-es típusú repülő a milánói Linate 
repülőtérről szállt fel a szardíniai Olbia 
úti céllal vasárnap kora délután. A gép 
öt perccel a felszállás után zuhant le 
a lombard fővárostól délkeletre fekvő, 
mintegy 30 ezer lakosú San Donato Mi-
lanese településen. A lapnak nyilatkozó 
szemtanú szerint a gépnek zuhanás 
közben lángolt a motorja.

ELSŐ KÖRBEN „ÁLDOZATI JELÖLTET” BÍZHAT MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL AZ ÁLLAMFŐ

Cîțu nem izgul, de ma megbukhat
Ma eldől a parlamentben a Florin 
Cîțu vezette kormány sorsa, és a 
kabinet minden bizonnyal meg-
bukik a bizalmatlansági indítvány 
szavazásán. Megtörténhet, hogy 
Klaus Iohannis államfő előbb mást 
bíz meg kormányalakítással, hogy 
aztán ismét Cîțut jelölhesse minisz-
terelnöknek.
» ROSTÁS SZABOLCS

M inden lehetséges forgatókönyvet 
elképzelhetőnek tart a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke az általa 

vezetett kabinet valószínűsíthető mai bu-
kása után, azt viszont kizárja, hogy alaku-
lata együtt kormányozzon a továbbiakban 
a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel 
(USR), ha átmegy a bizalmatlansági indít-
vány. A pártelnök-kormányfő a PNL végre-
hajtó bizottságának tegnapi ülését követő-
en elmondta, a PNL megvárja, hogy mi a 
szándéka az ellenzéki Szociáldemokrata 
Pártnak (PSD), a Románok Egyesüléséért 
Szövetségnek (AUR) és az USR-nek, és eh-
hez igazítja a lépéseit. „Remélem, hogy a 
PSD-nek, az AUR-nak és az USR-nek van 
egy terve is, nem csupán az a szándékuk, 
hogy megbuktassák a kormányt és káosz-
ba taszítsák az országot” – jegyezte meg, 
hozzátéve: arra számít, hogy a PSD javasol 
majd kormányfőjelöltet, akit a másik két 
párt támogatni fog.

Arra a kérdésre, miszerint elképzelhe-
tőnek tartja-e, hogy a kabinet bukása ese-
tén újra miniszterelnöknek jelöljék, Cîţu 
emlékeztetett, hogy az államfő hatásköre 
eldönteni, kit bíz meg kormányalakítás-
sal. Azt sem zárta ki ugyanakkor, hogy 
a PNL csak a második körben javasolja 
majd őt miniszterelnöknek. Ezt a lehet-
séges forgatókönyvet egyébként elem-
zők is „bedobták” az elmúlt napokban. 
Tekintettel az alkotmánybíróság korábbi 
határozatára, amely – éppen a Ludovic 
Orban vezette kormány tavaly januári 
megbuktatása nyomán – kimondja, hogy 
a parlament által menesztett miniszterel-
nököt nem lehet azonnal ismét kormány-
főnek jelölni, megtörténhet, hogy Klaus 
Iohannis első körben Nicolae Ciucă vé-
delmi vagy Lucian Bode belügyminisztert 
bízza meg kormányalakítással. Aki aztán 
– akárcsak Florin Cîţu 2020 januárjában 
– a bizalmi szavazás előtt nem sokkal 
visszalép, megteremtve a lehetőséget a 
jelenlegi kormányfő ismételt kinevezésé-
nek. Ennek kapcsán Cîţu tegnap annyit 
mondott: a liberálisok bármikor elő tud-
nak húzni a tarsolyukból egy kormány-

főjelöltet, de a gyakorlat az, hogy ez a 
tisztség a pártelnököt illeti meg. Szerinte 
erről majd a PNL vezetősége dönt. Kérdés-
re válaszolva elmondta azt is: nem izgul a 
bizalmatlansági indítvány miatt, szerinte 
izgulnia a „felelőtlenek koalíciójának” 
kellene, akiket a felelősség terhel majd 
amiatt, hogy olyan időszakban hagyják 
kormány nélkül Romániát, amikor az or-
szágnak fontos döntésekre van szüksége. 
Rareş Bogdan, a liberálisok első alelnöke 
korábban megerősítette az „áldozati kor-
mányfőjelölt” kinevezésének lehetőségét, 
leszögezte ugyanakkor: a PNL számára rö-
vid, közép- és hosszú távon egyaránt Cîţu 
marad a miniszterelnöki poszt valódi vá-
rományosa. A bizalmatlansági indítvány 
sikeréhez, a kormány megbuktatásához 
234 támogató szavazatra van szükség.

Közben a kormányból kilépett USR 
bejelentette, valamennyi törvényhozója 
részt vesz a mai plénumon, és meg fogja 
szavazni a PSD által benyújtott bizalmat-
lansági indítványt. Anca Dragu, a szená-
tus elnöke úgy vélekedett, a bizalmatlan-
sági indítvány valószínűleg sikeres lesz, 
és a kormány megbukik, ezt követően 

az államfő konzultálni fog a parlamenti 
pártokkal a kormányalakításról. Közben 
Sorin Grindeanu, a PSD első alelnöke úgy 
nyilatkozott, a szavazáson az egyetlen „bi-
zonytalansági” tényező az USR lesz. Mind-
ezt arra alapozta, hogy a párt honatyái 
nem vettek részt az indítvány múlt heti 
felolvasásán, és Grindeanu szerint vissza-
térnének a kormánykoalícióba, ha a PNL 
lemond Cîţuról. Ezzel egy időben George 
Simion, az AUR társelnöke azt állítja: a 
PNL megkísérelte megvesztegetni pártja 
törvényhozóit, hogy ne vegyenek részt az 
indítványról szóló szavazáson. A politikus 
azt mondta, hang- és videofelvételekkel 
tudja bizonyítani, hogy a PNL törvényho-
zói a dekoncentrált intézményeknél ígér-
tek közhivatali tisztségeket az AUR-os kép-
viselők és szenátorok családtagjainak, ha 
azok nem voksolnak. Hozzátette, az AUR 
törvényhozói valamennyien ott lesznek 
az indítvány megszavazásakor. Simion 
azt is közölte: az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészségen (DNA) tesznek panaszt 
a vesztegetést megkísérlő liberális párti 
politikusok ellen, a bizonyítékokat pedig 
nyilvánosságra fogják hozni.
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Ludovic Orban kész új liberális pártot alapítani

Ludovic Orban képviselőházi elnök, a PNL nemrég leváltott elnöke kĳ elentette: 
mihelyt meggyőződik róla, hogy „a PNL egy üres vázzá vált, amelynek semmi köze 
már a történelmi párthoz”, készen áll egy új politikai konstrukció létrehozására, 
amely továbbviszi a párt múltját. „A párt jelenlegi vezetőinek semmi közük a PNL-hez, 
azokhoz a dolgokhoz, amelyekben én hiszek” – fejtette ki a politikus a Realitatea Plus 
hírtévé műsorában. Orban szerint „hatalmas pimaszság” lenne, ha a kormány bukása 
után az államfő újfent Cîţut jelölné miniszterelnöknek. A PNL volt elnöke úgy vélte, 
ha a Cîţu-kormány megbukik, annak nem az lesz az oka, hogy az ő táborába tartozó 
törvényhozók vagy jómaga megszavazza az indítványt, hanem az, hogy a miniszterel-
nök „elhamarkodott, önkényes döntéseket” hozott, a párttársaival való konzultáció 
nélkül. Orban közölte, a PNL végrehajtó bizottsága szankciókat helyezett kilátásba a 
bizalmatlansági indítványt megszavazó liberális honatyákkal szemben.

Tarka tandem. Klaus Iohannis egyelőre nem kíván megválni Florin Cîțutól

Bár a bukaresti kormány szombaton el-
fogadott határozatában kötelezővé tette 

a szabadtéri védőmaszkviselést a fertőzöt-
tebb településeken, módszertan hiányában 
ezt még sehol nem ültették gyakorlatba. A 
Florin Cîțu vezette kabinet az országos jár-
ványügyi operatív törzs (CNSU) javaslata 
alapján szigorított a járványügyi intézke-
déseken, és az új rendelkezések hatályba 
is léptek, miután a határozatot szombaton 
közzétették a hivatalos közlönyben. Többek 
között határozatba foglalták, hogy ezentúl 
nem csak zárt nyilvános helyen, hanem köz-

területen is védőmaszkot kell viselni azokon 
a településeken, ahol a megelőző két hétben 
a lakosság több mint 6 ezrelékénél diagnosz-
tizálták a fertőzést. Ám mivel a módszertant 
nem tették közzé, ezt egyelőre sem Buka-
restben, sem Kolozsváron, sem Temesváron 
nem alkalmazzák, holott a fővárosban 9,64, 
a kincses városban 7,90 ezrelékre nőtt a fer-
tőzöttségi ráta tegnap, a bánsági nagyváros-
ban pedig már meghaladja a 10 ezreléket. 
Lucian Bode belügyminiszter tegnap közöl-
te, az egészségügyi és a belügyi tárca közös 
rendeletben fogja tisztázni, pontosan milyen 

körülmények között lesz kötelező a maszk a 
szabadban a fertőzött településeken. „Ma, 
legkésőbb holnap (kedden – szerk. megj.) ki-
bocsátjuk a két minisztérium közös rendele-
tét, amelyben tisztázzuk, milyen esetek szá-
mítanak kivételnek a kültéri maszkviselési 
kötelezettség alól. Nem tartom normálisnak, 
hogy akkor is maszkot hordj, amikor a park-
ban sétálsz, vagy amikor legtöbb tíz barát 
társaságában sporttevékenységet folytatsz” 
– jelentette ki a belügyi tárca vezetője.

Közben Nelu Tătaru volt egészségügyi mi-
niszter szerint a hivatalosan bejelentett 10–

12 ezer napi esetszám helyett a valóságban 
mintegy 50 ezer személy fertőződhet meg 
naponta koronavírussal Romániában. Az 
egészségügyi tárca egykori vezetője tegnap 
közölte, sokan nem fordulnak orvoshoz eny-
he Covid-tüneteikkel, így nem is szerepelnek 
a statisztikában. Emlékeztetett, hogy az Or-
szágos Egészségügyi Intézet (INSP) napi 30 
ezer aktív esetet jósol a következő időszakra. 
A tegnapi jelentések szerint 8292 új korona-
vírusos megbetegedést igazoltak az ország-
ban, több mint 32 ezer teszt eredményének 
feldolgozása nyomán. (R. Sz.)

Totojáznak a hatóságok a kültéri maszkviselés kötelezővé tételével




