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ELUTASÍTOTTA A PARLAMENT AZ EGYSZÍNŰ USR-KORMÁNYT, MA KONZULTÁL IOHANNIS A PÁRTOKKAL

Menetrend szerinti Cioloş-bukás
Továbbra sincs teljes jogkörökkel rendelkező kormánya
Romániának, miután a
parlament tegnap elutasította
a Dacian Cioloş USR-elnök
által összeállított, egyszínű
USR-kormányt. Ennek nyomán Klaus Iohannis államfő
ma délelőttre újabb egyeztetést hívott össze a parlamenti
pártokkal.
» BALOGH LEVENTE
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em Dacian Cioloşnak hívják Románia következő
miniszterelnökét, miután
a parlament két házának tegnapi együttes ülésén a többség
a várakozásoknak megfelelően
leszavazta a Mentsétek meg Románia Szövetség (USR) elnöke
által beterjesztett egyszínű, kisebbségi kormány névsorát. A
Cioloş-kormányra a beiktatáshoz
szükséges 234 helyett csupán 88an szavaztak, ellene 184-en. A
törvényhozás döntése már csak
azért is borítékolható volt, mert a
Cioloş által koalíciós partnernek
kiszemelt, de ajánlatát elutasító
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és
az RMDSZ is jelezte: a határozatképesség biztosítása érdekében

ugyan részt vesznek az ülésen,
de nem szavaznak. Cioloş az
ülés előtt „bölcsességet” kért a
parlament tagjaitól, mondván:
kormánya megszavazása szavatolná, hogy az ország kilábaljon
a válságból, mivel nincs több
vesztegetni való idő. A kijelölt
kormányfő azzal kért bizalmat
kormánya számára, hogy „a vihar közepén vagyunk, ezért nem
engedhetjük meg magunknak,
hogy felületesek és felelőtlenek
legyünk”, ennek nyomán „politikai fegyverszünetet” javasolt.
Kelemen Hunor az RMDSZ részéről kijelentette: a problémák
megoldása helyett a politikai osztály csupán botrányt és instabilitást „kínál” a polgároknak, majd
felrótta az USR-nek, hogy azt követően állnak a parlament elé egy
többségi támogatással nem rendelkező kormánnyal, hogy korábban a kormánykoalíció tagjai
voltak, amelyet felmondtak. Egyúttal felszólította a pártot, hogy a
kijelölt kormány bukása után vegyen részt a megoldásokról szóló
párbeszédben. Cioloş úgy értékelt a szavazás után, hogy a törvényhozás az egyetlen rendelkezésre álló megoldást utasította el.
Florin Cîțu ügyvivő kormányfő, a
PNL elnöke a voksolás után arról
beszélt: pártja készen áll az AUR

kivételével az összes parlamenti
párttal egyeztetni egy új koalícióról, de a kormánynak a PNL vezetésével kell megalakulnia. Kelemen Hunor viszont arról beszélt:
most az első számú megoldás a
PNL–USR–RMDSZ-koalíció „felélesztése”, ha pedig ez nem lehetséges, akkor más lehetőséget
kell keresni – akár a kisebbségi
kormány sem kizárható.
Mint ismeretes, Dacian Cioloş
azért kért egyszínű, kisebbségi
USR-kormány számára bizalmat
a parlamentben, mert a PNL
pénteken úgy döntött: nem támogatja, hogy ő alakítson kormányt,
miután az USR egy koalíciós
konfliktus nyomán előbb kilépett
a liberális Florin Cîțu vezette kor-

mányból, majd az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a
Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt meg is buktatta azt.
Az alkotmány értelmében a
kormány megbuktatását követően az államfő két ízben adhat
kormányalakítási megbízatást.
Ha a parlament mindkét kormányfőjelöltet elutasítja, az elnök előre hozott választást írhat
ki. Ennek nyomán most újabb
egyeztetések következnek Iohannis és a parlamenti pártok képviselői között, amely nyomán újabb
kormányalakítási megbízást ad –
várhatóan korábbi pártja, a PNL
jelöltjének. Iohannis ma 11 órától
hívta konzultációra a pártokat.

Bizonytalanság-spirál. Csak 88-an támogatták a Cioloș javasolta kormányt
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» RÖVIDEN
Figyel az Egyesült Államok
a Fekete-tenger térségére
Az Amerikai Egyesült Államok
nemzeti érdekének tartja a Fekete-tenger térsége biztonságát
és stabilitását, amely kritikus
fontosságú a NATO teljes
keleti szárnyának biztonsága
szempontjából – hangoztatta
Lloyd Austin amerikai védelmi
miniszter tegnap Bukarestben,
ahol Nicolae Ciuca román védelmi miniszterrel tartott közös
sajtóértekezletet. Úgy értékelte:
nyilvánvaló, hogy a térséget
Oroszország veszélyezteti, ezt
bizonyítják a kelet-ukrajnai
katonai akciók, Georgia több
térségének megszállása, a
Fekete-tenger militarizálása, a
légi és tengerészeti provokációk.
Az amerikai védelmi miniszter
úgy vélekedett: a Fekete-tenger
destabilizálását célzó műveletek
azt jelzik, hogy Oroszország
vissza akarja szerezni uralmát a
térség felett, meg akarja akadályozni a békés, szabad Európa
kiegészülését. Lloyd elmondta:
az Egyesült Államok, partnereivel együtt, meg akarja védeni a
térséget a kártékony orosz akcióktól, ezért továbbra is támogatja a román, a bolgár, az ukrán
és a georgiai haditengerészet
megerősítését. Az amerikai katonák jelenléte hiteles elrettentő
tényező Oroszország számára,
illetve hatékonyabb fellépést
tesz lehetővé, ha jelenlétük
mégis hatástalannak bizonyul –
magyarázta a Pentagon vezetője.

Uniós segítséget kért Cseke Attila a súlyosbodó járvány miatt
» B. L.

E

urópai támogatást kért a koronavírus-járvány negyedik hullámával egyre súlyosabb küzdelmet vívó romániai egészségügyi
rendszer számára Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter Sztel-

la Kiriakídisz uniós egészségügyi
biztostól. A tárcavezető telefonon
arról tájékoztatta a biztost, hogy
Románia még mindig nem érte el
a járvány negyedik hullámának
csúcsát, az oltási hajlandóság pedig nőtt ugyan az elmúlt időszakban, de nem elegendő mértékben.

Több mint 43 ezer halálos áldozat
Bár az előző napi, közel 19 ezres rekordtól elmaradt, a tegnapi adatok
szerint is meghaladta a 17 ezret a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel
diagnosztizáltak száma: 28 251 PCR- és 45 013 antigéntesztből 17 058
lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 503 422, a gyógyultaké
pedig 14 084 fővel 1 275 351-re nőtt. A kór szövődményeiben 424-en
hunytak el, míg kilenc korábbi halott esetében nyert megerősítést, hogy
elhalálozásuk a koronavírushoz köthető. Az elhunytak közül 390-en
oltatlanok voltak, a 33 oltottból 32-en krónikus betegek voltak. Ezzel a
halálos áldozatok száma meghaladta a 43 ezret: 43 039. A kórházakban
19 728 fertőzöttet ápoltak, közülük 1799-et intenzív osztályon.

Cseke a súlyos állapotban levő
fertőzöttek kezelésére szolgáló Tocilizumab gyógyszert kért, illetve
orvosi csapatokat, amelyek az első
vonalban dolgozó romániai egészségügyi dolgozókat támogatják.
Eközben lapzártánkkor még
tartott az az egyeztetés, amelyet
Klaus Iohannis államfő hívott öszsze a járvány elleni küzdelemben
érintett kormányzati illetékesekkel a negyedik hullám berobbanása nyomán bevezetendő esetleges
újabb korlátozásokról. Az egyeztetésen Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök, Cseke Attila ügyvivő
egészségügyi és Lucian Bode ügyvivő belügyminiszter, Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős
belügyi államtitkár, valamint az
Országos Közegészségügyi Intézet
járványos betegségek kezelésével
foglalkozó igazgatója, Adriana

Pistol vett részt. Raluca Turcan
ügyvivő munkaügyi miniszter a
lehetséges intézkedések kapcsán
elmondta: többek között ki kell
terjeszteni a zöldigazolvány kötelező használatát. Turcan szerint a
közintézmények dolgozói számára „a munkához való hozzáférést
szavatoló útlevéllé” kell tenni a
védettségi igazolványt, vagyis a
közalkalmazottak csakis ennek
birtokában dolgozhatnának. Az
ügyvivő tárcavezető emellett a
távmunka ismételt bevezetéséről
beszélt azon területeken, ahol
ez megvalósítható, és fölvetette
annak lehetőségét is, hogy ismét
korlátozzák az emberek közötti találkozásokat, a nem létfontosságú
tevékenységeket. Emellett előfordulhat, hogy kéthetes rendkívüli
tanítási szünetet rendelnek el az
iskolákban.

Az ország kórházaiban egyébként egyre súlyosabb a helyzet,
szinte már háborús állapotok
uralkodnak, az intenzív osztályok túlzsúfoltak, sok helyen már
ágy sem jut a betegeknek. Emilian Popovici, a járványügyi társaság alelnöke felhívta a figyelmet, hogy egy hét alatt többen
vesztették életüket a betegség
szövődményeiben, mint ahányan
az 1989-es forradalomban vagy
az 1977-es földrengésben haltak
meg. A szakember szerint már
három hónapja meghaladja az
1,1-et a reprodukciós ráta, amely
azt mutatja, hogy egy fertőzött
hány másiknak adja át a fertőzést. Popovici szerint „két hét is
sok lett volna”, és a döntéshozóknak ilyen körülmények között
már rég szigorítaniuk kellett volna a járványügyi korlátozásokat.

