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Koronavírus: rekordok dőltek meg
Megdőlt az egy nap alatt jegyzett új 
koronavírusos fertőzések, a járvány 
miatti elhalálozások és a kórházban 
kezelt koronavírusos betegek rekord-
ja Romániában. A tegnap közölt, egy 
nap alatt diagnosztizált 15 037 új eset 
jelentősen felülmúlja a múlt szombaton 
jegyzett 12 590-es korábbi csúcsértéket. A 
járványnak tulajdonított, és az elmúlt 24 
órában jegyzett 252 halálesethez hasonló 
magas számot csak a járvány harmadik 
hullámában, április 20-án jegyeztek. 
Akkor 235 személy halt meg egy nap 
alatt. A koronavírus hazai megjelenése 
óta most vannak a legtöbben, 14 402-en 
kórházban a kór miatt. Legutóbb április 
elején nehezedett a mostanit megközelítő 
nyomás a kórházakra. A csúcsértékekhez 
közelít az intenzív terápián kezelt súlyos 
esetek száma (1480) is. A hatóságok 
közölték: már egyetlen szabad ágy sincs 
az országban a súlyos esetek kezelésére. 
Vélhetően megdőlt az aktív esetek csúcsa 
is, hiszen a kórházban ápoltak mellett 
85 339 fertőzött van lakhelyi, és további 
12 829 beteg intézményi elkülönítésben. 
A hivatalos adatok szerint szinte az egész 
ország bevörösödött, a fertőzöttségi ráta 
a 41 megye és Bukarest közül 35-ben 
meghaladja a három ezreléket (vörös be-
sorolás), Maros megyében és négy másik 
megyében kettő és három ezrelék közötti 
(sárga besorolás), és csak a székelyföldi 
Hargita és Kovászna megyében két ezre-
lék alatti (zöld besorolás).

Szĳ jártó: közös érdek a magyar–
szlovák együttműködés erősítése
Közös érdek az együttműködés erősítése 
Magyarország és Szlovákia között, és a 
kormány ebben a konkrét, kézzelfog-
ható eredményekre helyezi a hangsúlyt 
– jelentette ki a tárca szerint Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter 
tegnap Pozsonyban. Ivan Korcok szlovák 
külügyminiszterrel tartott sajtótájékoz-
tatóján Szijjártó elmondta, a magyar 
külpolitika középpontjában a visegrádi 
együttműködés folyamatos erősítése áll. 
„Szlovákia Magyarország harmadik leg-
fontosabb kereskedelmi partnere, illetve 
a magyar vállalatok második legnagyobb 
exportpiaca. Idén eddig 26 százalékkal 
nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, 
amely az év végére meg fogja haladni a 
12 milliárd eurót. A magyar tőke negye-
dik legfontosabb célországa Szlovákia, 
ahol 13 800 olyan cég működik, amely 
valamilyen módon magyar tulajdonosi 
háttérrel rendelkezik” – közölte a tárca-
vezető. Ivan Korcok közölte: megegyez-
tek arról, hogy évente legalább kétszer 
tárgyalni fog Szlovákia és Magyarország 
külügyminisztere kifejezetten a kétoldalú 
kapcsolatokról, keresve az együttműkö-
dés további lehetőségeit. Azt is fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy el kellene 
kerülni azokat a helyzeteket, amikor a 
felek a sajtóból kénytelenek értesülni 
bizonyos, őket is érintő döntésekről.

Védőoltást vagy szűrővizsgálatot
követelhet alkalmazottaitól a Vatikán
A Vatikán tegnap bejelentette, rövidesen 
minden alkalmazottjától megköveteli 
a védőoltást vagy a rendszeres szűrő-
vizsgálatot – adta hírül a Daily Mail. A 
bejelentés szerint a katolikus egyház 
legmagasabb rangú tagjai sem mentesül-
nek az utasítás alól. A bejelentés szerint 
azokat a vatikáni alkalmazottakat, 
akik nem teszteltetnek vagy oltatják be 
magukat, akár még állásukból is elbo-
csáthatják. Különben a pápai testőrség 
három katonája már távozott, mivel nem 
kívántak egy oltást sem felvenni.

KISEBBSÉGI KORMÁNY ALAKULHAT A BUKARESTI KABINET MENESZTÉSE NYOMÁN

Superman fejre állt, Cîțu megbukott
A várakozásoknak megfelelően 
átment az ellenzék bizalmatlansági 
indítványa tegnap a bukaresti parla-
menten, ezáltal kevesebb mint egy 
évvel hivatalba lépése után megbu-
kott a Florin Cîțu vezette kormány. 
Ezt követően Klaus Iohannis térfelén 
pattog a labda, az államfő máris 
konzultációra hívta a parlamenti 
pártok vezetőit.
» ROSTÁS SZABOLCS

M egbukott a román Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) és az RMDSZ Flo-
rin Cîțu miniszterelnök vezette 

kormánya tegnap a parlamenti szavazá-
son. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) bizalmatlansági indítványát 281 
képviselő és szenátor szavazta meg (a ro-
mániai bizalmatlansági indítványok tör-
ténetében ez a legnagyobb arányú támo-
gatottság), a kormány megbuktatásához 
legkevesebb 234 voksra volt szükség. A 
Cîțu-kabinetet beiktatása után 11 hónap-
pal, pontosabban 278 nappal váltották le, 
egy hónappal azután, hogy a miniszter-
elnökkel nyílt konfl iktusba került Ment-
sétek meg Romániát Szövetség (USR) 
visszalépett a kormányzástól. Az Állítsuk 
meg a szegénységet, a drágulásokat és a 
büntetőügyeseket. Le a Cîţu-kormánnyal! 
címet viselő bizalmatlansági indítvány 
megszavazásával az USR bebizonyította, 
hogy nélküle a Cîțu-kabinet maradéká-
nak nincs parlamenti támogatása. Ezek 
után Klaus Iohannis államfőnek kell 
egyeztetnie a pártokkal egy új kormány 
beiktatásáról, addig a mostani ügyvivő-
ként vezeti az országot.

Ciolacu: „Florin, repülj haza!”
A bizalmatlansági indítvány vitáján az 
ellenzék szószólói élesen bírálták a jobb-
közép kabinetet. Marcel Ciolacu, a PSD 
elnöke szerint a Cîţu-kormány hazudott, 
lopott, tönkretette Romániát, Cîțu pedig 
nem a kormányzással foglalkozott, ha-
nem a PNL elnöki tisztségéért folyó küz-
delemmel volt elfoglalva az elmúlt kilenc 
hónapban. „Florin, Superman, fejre estél! 
Repülj haza!” – fogalmazott az ellenzéki 
pártelnök, arra utalva, hogy a kormányfő 
közösségi oldalán nemrég a fi lmhősként 
ábrázolta magát. George Simion, a Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társ-
elnöke kijelentette, alakulata egyetlen 
pillanatot sem hajlandó már Cîţura vesz-
tegetni. Dan Barna, az USR társelnöke kö-
zölte:   Cîţu bebizonyította, hogy képtelen 
a koalíciós együttműködésre, „túl nagy 
neki a kormányfői kalap”.

Közben Szabó Ödön, az RMDSZ képvi-
selőházi frakcióvezető-helyettese úgy vé-
lekedett, továbbra is a koalíció helyreállí-

tását támogatja, ha azonban a parlament 
elfogadja a bizalmatlansági indítványt, 
és a kormány megbukik, politikai meg-
állapodásra van szükség a következő hat 
hónapra egy teljes jogkörű kormány felál-
lítása érdekében. Felszólalásában ugyan-
akkor a miniszterelnök össztüzet zúdított 
a volt partner USR-re, amely szerinte el-
árulta a román állampolgárokat, amikor 
„szövetségre lépett” a PSD-vel és a szél-
sőségesekkel, és úgy döntött, hogy meg-
szavazza a bizalmatlansági indítványt az 

ellen a kormány ellen, amelynek maga is 
tagja volt. „Ma meghalt az erkölcs, kedves 
románok, elárultak titeket! Az USR, az a 
párt, amelyet azért szavaztatok meg, hogy 
jót tegyen, meg akarja buktatni azt a kor-
mányt, amelynek maga is része, amelybe 
az önök bizalmának köszönhetően került 
be. Lehetnek ennél aljasabbak ennek a 
pártnak a vezetői?” – tette fel a kérdést 
Cîțu, hozzátéve: túl elnéző volt az USR 
minisztereivel szemben, akiket sokkal ko-
rábban menesztenie kellett volna.

Szakértői kormány?
Előre hozott választás?
A szavazás eredményének kihirdetése 
után Cîţu – immár ügyvivő miniszterel-
nökként – elmondta, sem szakértői, sem 
nemzeti egységkormány alakításának 
lehetőségét nem támogatja. Arra a kér-
désre, lát-e esélyt előre hozott választá-
sok kiírására, úgy válaszolt: „minden 
lehetséges forgatókönyv elképzelhető”. 
A nemzeti egységkormány alakításának 
lehetőségét a PNL irányítását ellátó poli-
tikus arra hivatkozva utasította el, hogy 
alakulata nem fog „a szélsőségesekkel” 
közösen kormányozni. Hozzátette, várják 
a bizalmatlansági indítványt támogató 
PSD, USR és AUR következő lépését.

Dacian Cioloş, az USR napokban megvá-
lasztott elnöke önmérsékletre szólította fel 

az ügyvivő kormányfőt, egyúttal higgadt-
ságra intette a PNL-t is. „Szeretnénk meg-
érteni, hogyan képzelik el a folytatást, és 
a Cotroceni-palotában tartott tárgyalások 
függvényében meglátjuk, hogy milyen 
irányba tartunk majd” – írta közösségi 
oldalán a politikus. Hozzátette, az USR 
kész újra tárgyalóasztalhoz ülni a PNL-
lel „civilizált” körülmények között. Dan 
Barna, az USR alelnöke ezt azzal toldotta 
meg: pártja részt vesz az elnöki hivatalban 
tartandó kormányalakítási tárgyalásokon, 

és kész egyezkedni a liberálisokkal a ko-
alíció helyreállításáról, ha Cîţu helyett 
egy másik miniszterelnököt javasolnak. 
Az USR további tárgyalási feltétele, hogy 
a koalíció vállaljon kötelezettséget a kor-
mányprogramba foglalt reformok végre-
hajtására. Barna hangsúlyozta, alakulata 
semmiképp nem kíván együtt kormányoz-
ni a PSD-vel és az AUR-ral.

Kétes a koalíció újraalakítása
Marcel Ciolacu leszögezte: a PSD sem-
miképpen nem fog egy kisebbségi, libe-
rális kormányt támogatni, legfeljebb egy 
szakértői kormány beiktatását hajlandó 
megszavazni, amely elvezeti az orszá-
got az előre hozott választásokig. „Most 
az államfő térfelén pattog a labda. Az 
alkotmány is így rendelkezik” – szögez-
te le a politikus. Az államfővel esedé-
kes kormányalakítási tárgyalásokról a 
pártelnök azt mondta, egyelőre várják a 
meghívást a Cotroceni-palotából, majd el-
döntik, elmennek-e a pártvezetőkkel zajló 
konzultációra. George Simion AUR-elnök 
úgy nyilatkozott, mivel Florin Cîţu már 
nem miniszterelnök, ügyvivő kormányfő-
nek sem kellene maradnia. Pártja szakér-
tői kormány felállítását támogatja, majd 
az előre hozott választások kiírását, és 
ha Klaus Iohannis „akaratoskodni fog”, 
számításba veszik az államfő tisztség-
ből való felfüggesztésének lehetőségét 
is. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint 
borítékolható volt a bizalmatlansági elő-
terjesztés sikere, egyúttal azzal vádolta az 
ellenzéki pártokat, hogy nem mutattak 
fel alternatívát a kormány megbuktatásá-
ra. A kabinetben miniszterelnök-helyette-
si tisztséget betöltő politikus szerint újra 
kell indítani a tárgyalásokat az USR-rel, 
ám szkeptikusnak mutatkozott a három-
párti jobbközép koalíció újraalakításával 
kapcsolatban, ennek nyomán szerinte a 
kisebbségi kormányzás maradt az egyet-
len járható út.
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Iohannis nem sieti el, csak jövő héten konzultál a pártelnökökkel

„Szomorú, de igaz: megbukott a kormány” – reagált a bizalmatlansági indítvány 
sikerére rövid nyilatkozatában az államfő. Klaus Iohannis szerint ma a válság kifejezés 
jellemzi leginkább Romániát. Megjegyezte: nem elég a koronavírus-járvány eldurvulá-
sa, a berobbanó energiaárak, „egyes politikusok” fontosnak tartották, hogy mindezt 
kormányválsággal is tetézzék. „Bonyolult helyzet, amelyet cinikus politikusok gerjesz-
tettek, egyesek a reformizmus maszkja mögé bújva” – jelentette ki az elnök, minden 
bizonnyal az USR-re utalva. Iohannis szerint ebben a helyzetben érettségre és felelős-
ségteljes magatartásra van szükség a pártok és a politikusok részéről. „Időt adok a 
pártoknak, hogy összeüljenek, és érett javaslatokkal álljanak elő” – közölte Iohannis, 
hozzátéve: csak a jövő hétre hívja konzultációra a parlamenti pártok vezetőit.

A parlamenti vita előtt a PSD-s törvényhozók kihelyeztek az ülésterem elé
egy fejre állított Supermant




