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Kevéssel 3000 fölött az új fertőzöttek száma

Alig több mint 3000 új koronavírusról érkezett hír 24 óra alatt: a csütörtöki adatok szerint 44 
736 tesztből 3076 lett pozitív, míg múlt csütörtökön ez a szám még 5416 volt. Az igazolt fertő-
zöttek száma ezzel 1 755 179, míg a gyógyultaké 6763 fővel 1 613 583-ra nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 24 óra alatt 256-an hunytak el, 76 korábbi halott esetében pedig mostanra nyert 
megerősítést, hogy haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. A halálos áldozatok száma 
ezzel 54 343. A kórházakban 12 599 fertőzöttet ápoltak, közülük 1632-t intenzív osztályon.

A MANDÁTUMÁT EGYSZER MÁR VISSZAADÓ VÉDELMI MINISZTERT JELÖLI KORMÁNYFŐNEK A PNL

Beáldozták Cîţut, Ciucă a befutó
Beáldozta Florin Cîţu pártelnököt a 
PNL vezetősége: a PSD által elutasí-
tott politikus helyett Nicolae Ciucă 
ügyvivő védelmi minisztert nevezte 
meg a párt miniszterelnök-jelöltje-
ként. Ennek nyomán folytatódhattak 
a kormányalakítási tárgyalások.
» BALOGH LEVENTE

N icolae Ciucă tartalékos tábornokot, 
ügyvivő védelmi minisztert válasz-
totta meg a párt miniszterelnök-je-

löltjévé a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
országos végrehajtó bizottsága csütörtö-
ki ülésén Florin Cîţu pártelnök helyett, 
miután nem csupán a PNL és a leendő 
koalíciós partner Szociáldemokrata Párt 
(PSD) között gerjesztett feszültséget, hogy 
képtelenek voltak megegyezni a minisz-
terelnök személyéről, illetve arról, hogy 
rotáció esetén melyikük töltse be először 
a tisztséget, hanem a PNL-en belül is. 

A kiszivárgott hírek szerint a miniszterel-
nöki tisztséget a PSD ellenkezése ellenére 
magának akaró Florin Cîţu pártelnök azt 
követően adta be a derekát, hogy szerdán 
este Klaus Iohannis államfővel egyezte-
tett a jelölt személyéről. Cîţu a találkozón 
biztosítékokat kért arra nézvést, hogy ha 
nem is ő lesz a miniszterelnök, minden, 
a kormánytagokat érintő kinevezésbe tel-
jes körű beleszólása lesz, és a pártelnöki 
tisztsége sem kerül veszélybe. Cîţu „vi-
gaszdíjként” a szenátus elnöki tisztségét 
kaphatja meg – ez az államfői után a má-
sodik legfontosabb tisztség Romániában. 
Bár Ciucát pártelnöki minőségében Cîţu 
javasolta a PNL miniszterelnök-jelöltjé-
nek, a mindössze öt perc alatt megejtett 
szavazás eredményét nem ő jelentette be, 
mivel nem személyesen, hanem internetes 
kapcsolaton keresztül vett részt az ülésen. 
Így annak végén a párt két első alelnöke, 
Rareș Bogdan és Gheorghe Flutur tudatta, 
hogy a tartalékos tábornok mellett dön-
töttek, ugyanakkor továbbra is azt akar-
ják, hogy először az ő jelöltjük töltse be a 
kormányfői tisztséget. Flutur elmondta, 
már a párt koalíciós tárgyalásokon részt 
vevő küldöttségét is Ciucă vezeti. Bogdan 
szerint a döntést az indokolta, hogy Ciucă 
jól ismeri az állam működését, és jó mene-

dzser, amit vezérkari főnökként is bizonyí-
tott. Mint ismeretes, Ciucát néhány héttel 
ezelőtt egyszer már megbízta kormányala-
kítással Klaus Iohannis államfő, ám nem 
sokkal később visszaadta a megbízatást, 
miután egyértelművé vált, hogy nem tud 
többségi parlamenti támogatást összeko-
vácsolni egy, a PNL és az RMDSZ alkotta 
kisebbségi kormány számára. Ciucă jelö-
lése mindazonáltal nem jelentette auto-
matikusan a patthelyzet feloldását, mivel 
a PSD is megnevezte saját jelöltjét Marcel 
Ciolacu pártelnök személyében, és a PNL-
hez hasonlóan magának követelte az első-
séget a rotációs miniszterelnöki rendszer-
ben. Ciolacu csütörtökön leszögezte: nincs 
változás, a PSD-nek saját jelöltje van. Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök nem kívánta 
kommentálni a PNL döntését, de emlé-
keztetett, korábban már elfogadták Ciucát 
kormányfőjelöltként. Úgy vélekedett, ha 
a koalíciós tárgyalások jól haladnak, jövő 
hétre felállhat az új kormány. A PNL ülése 
után a párt képviselői délután folytatták a 
szerdán megszakadt kormányalakítási tár-
gyalásokat a PSD és az RMDSZ politikusai-
val, és az információk szerint megállapod-
tak arról, hogy a minimálnyugdíjat 800-ról 
1000 lejre növelik. A lapzártánk után zárult 
egyeztetéseken az is szóba került, hogy a 
PNL vagy a PSD jelöltje töltse be először 
másfél évig a miniszterelnöki tisztséget, 
de az értesülések szerint döntést még nem 
ígértek. Kiszivárgott hírek szerint ugyanak-
kor a PSD is elfogadja Ciucát. A csütörtöki 

ülés előzményeként a PNL vezetése szer-
dán este vésztanácskozást tartott, miután 
a PSD aznap Marcel Ciolacu pártelnököt 
nevezte meg miniszterelnök-jelöltként, és 
közölte, magának követeli a jogot, hogy 
elsőként töltse be a kormányfői tisztséget, 
miután megnyerte a tavalyi parlamenti 
választást. Egyben azt is jelezték: nem fo-
gadják el, hogy a PNL jelöltje Florin Cîţu le-
gyen, mivel október elején bizalmatlansági 
indítvánnyal megbuktatták a kormányát. 
A PNL tanácskozásán értesülések szerint 
több vezető azt szorgalmazta, hogy a párt 
álljon elő új miniszterelnök-jelölttel. Cîţu 
azonban kezdetben nem támogatta ezt a 
megoldást, mivel úgy értékelte, hogy ez-
zel csökkenne a párton belüli befolyása. A 
koalíciós tárgyalások elakadásáért a PSD-t 
tette felelőssé, amiért az is magának akarja 
az első miniszterelnöki mandátumot. An-
nak kapcsán, hogy a PSD beleszólna abba, 
kit jelöljön kormányfőnek a PNL, Cîţu azt 
állította: azt javasolta Ciolacunak, hogy a 
PSD helyette Alexandru Rafi la orvos-po-
litikust jelölje kormányfőnek, Ciolacu vi-
szont ezt elutasította. Ezzel szemben Ciola-
cu csütörtökön erre szaván fogta a PNL 
elnökét, és úgy reagált: ha Cîţu ilyesmit 
mondott a nyilvánosság előtt, akkor ő is a 
nyilvánosság előtt jelenti be, hogy egyetért 
a javaslattal. Ciolacu egyébként szerdán 
este magabiztosan arról beszélt: Románi-
ának jövő héten meglesz a kormánya. „Ez 
egy kötelesség is, az embereknek elfogyott 
a türelme” – mondta a PSD elnöke. 

» B. L.

A koronavírus-járvány leküzdése érdeké-
ben élni kell az oltásokkal és a védett-

ségi igazolvánnyal – szögezte le csütörtökön 
Bukarestben Thierry Breton, az Európai 
Bizottság belső piacokért felelős biztosa. 
Breton azért érkezett a román fővárosba, 
hogy személyesen tárgyaljon a romániai 
politikai vezetőkkel az alacsony átoltottság 
miatti aggasztó helyzetről. A biztos bukaresti 

sajtónyilatkozatában kijelentette, a járvány 
elleni küzdelemben két fontos eszközzel 
rendelkezünk: az oltással, valamint a vé-
dettségi igazolvánnyal. Felrótta ugyanakkor, 
hogy Romániában az Unió többi országához 
képest lassan halad az oltási kampány, és 
fontosnak nevezte, hogy a képviselőház el-
fogadja a védettségi igazolvány kötelezővé 
tételét a munkahelyeken.

Emlékeztetett, az Európai Unió tagálla-
mai közül több is kemény intézkedéseket 

hozott a járvány visszaszorítására, Né-
metországban például az oltatlanok nem 
járhatnak munkába, Ausztriában pedig 
az otthonukat is csak bizonyos esetekben 
hagyhatják el.

„Az EU-ban mindenhol nehéz és bátor 
intézkedéseket hoznak. Politikai bátorságra 
van szükség” – mutatott rá, a bukaresti ille-
tékesekhez címezve mondandóját.

Az Európai Bizottság bukaresti képvise-
lete a látogatást megelőző közleményében 
leszögezte: az alacsony átoltottság minden 
korú és minden társadalmi kategóriához 
tartozó román állampolgár egészségét ve-
szélyezteti a tél közeledtével. „Ez a veszély 
ugyanakkor Románia és a teljes Európai 
Unió helyreállítása elé is akadályokat gör-
dít” – fi gyelmeztetett az uniós testület által 
kiadott közleményben Breton.

Az uniós biztos a nap folyamán Klaus Io-
hannis államfővel és Cseke Attila ügyvivő 
egészségügyi miniszterrel is találkozott.

EU-biztos: élni kell az oltással és a védettségivel

Újabb esély. Az államfő pártfogoltjának tartott Ciucă ismét a PNL miniszterelnök-jelöltje

» RÖVIDEN

Halálos robbanás egy fegyvergyárban
Négy munkás meghalt, amikor csütörtö-
kön délután robbanás következett be a 
Vâlcea megyei Băbeni településen műkö-
dő fegyvergyárban. Az áldozatok között 
három férfi  és egy nő van. További három 
személy megsebesült, őket kórházba szál-
lították. A beszámolók szerint a robbanás 
akkor következett be, amikor egy régi 
aknát próbáltak meg hatástalanítani.

Alapfokon felmentették Opreát
Felmentette a vádak alól Gabriel Oprea 
volt belügyminisztert, kormányfőhelyet-
test a legfelsőbb bíróság abban a perben, 
amelyben hivatali visszaélés miatt állítot-
ta bíróság elé a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA), amiért magáncélra használt 
egy hivatali luxusgépkocsit. Az ítélet nem 
jogerős. A DNA 2016-ban emelt vádat 
Gabriel Oprea ellen. A vádirat szerint 
Gabriel Oprea a belügyi titkosszolgálat 
(DIPI) akkori vezetője, Gheorghe Nicolae, 
illetve a jogi osztály vezetője, Gabriel-Ni-
colae Pavel támogatásával 2015 júliusá-
ban elrendelte az intézmény műveleti 
költségekre szánt keretének kiegészítését 
410 ezer lejjel, majd jóváhagyták egy Audi 
A8-as személyautó megvásárlását, amely 
„a magas rangú tisztségviselők védelmét” 
lett volna hivatott szolgálni.  A DNA sze-
rint a beszerzés törvénytelen volt, mivel a 
műveleti költségekre szánt keretből kizá-
rólag bűnüldözési tevékenységekre hasz-
nált járművek vásárolhatók. Ugyanakkor 
– állítják az ügyészek – Gheorghe Nicolae 
megváltoztatta a jármű rendeltetését, így 
a gépkocsit 2015 augusztusa és októbere 
között kizárólag Gabriel Oprea akkori 
belügyminiszter használta saját célra.

Szombattól zárt terekben
kötelező a maszk Magyarországon
Szombattól ismét kötelezővé tette a 
kormány a zárt terekben a maszkhaszná-
latot – jelentette be a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtökön Budapes-
ten. Gulyás Gergely közölte azt is, hogy 
kötelezővé tették a harmadik oltást az 
egészségügyi dolgozóknak. Ennek elren-
delését tervezik az államigazgatásban 
is – jegyezte meg. Hozzátette: továbbra is 
védettségi igazolvánnyal lehet látogatni 
az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket.  
A szolgáltatások esetében a maszkhasz-
nálatról azt mondta, mindenhol kötelező 
a maszk viselése, ahol egy üzlethelyiség-
ben rendszeresen öt főnél többen tartóz-
kodnak. Az iskolákban az igazgatókat 
jogosítják fel, hogy döntsenek a maszk-
viselésről – ismertette Gulyás Gergely, 
aki szerint a maszkhasználat alól kivételt 
jelentenek az irodák és a sportolás céljára 
szolgáló helyiségek.

Újabb határostrom Lengyelországban
Továbbra sincs nyugalom a lengyel–fe-
hérorosz határszakaszon, amelynek 
belorusz oldalára a minszki hatóságok 
közel-keleti migránsok ezreit szállították, 
hogy ezzel okozzanak nehézséget az Eu-
rópai Uniónak: csütörtökre virradóra is-
mét migránsok tömegei ostromolták meg 
a határt, hogy az EU területére jussanak. 
A varsói védelmi minisztérium csütörtö-
ki közlése szerint a határt őrző lengyel 
biztonsági erők mintegy száz támadót 
őrizetbe vettek. A lengyel tárca egyúttal 
azzal vádolta meg a határ túloldalán tar-
tózkodó fehérorosz katonákat, hogy arra 
kényszerítették a migránsokat: dobálják 
kövekkel a lengyel katonákat, hogy ezzel 
tereljék el a fi gyelmüket az ostromról. A 
tárca szerint a törvénytelen határátlépési 
kísérlet a kődobálás helyszínétől néhány 
száz méternyire, Dubicze Cerkiewne 
település közelében történt.




