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Szinten maradt a fertőzésszám

Az egy nappal korábbihoz hasonló szinten 
alakult az újonnan diagnosztizált fertő-
zöttek száma tegnap: 24 óra alatt 47 142 
tesztből 2796 fertőzöttet találtak, míg 
múlt szerdán ez a szám 3535 volt. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 769 783, 
a gyógyultaké pedig 5754 fővel 1 658 993-
ra nőtt. A kór szövődményeiben 24 óra 
alatt 195-en haltak meg, és 36 korábban 
elhunyt személy esetében nyert megerősí-
tést, hogy haláluk a koronavírus-fertőzés-
hez köthető. Az elhunytak közül 204-en 
oltatlanok voltak. A halálos áldozatok 
száma ezzel 55 617. A kórházakban 9452 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1380-at inten-
zív osztályon.

MEGHALLGATTÁK A TÖRVÉNYHOZÁSI SZAKBIZOTTSÁGOKBAN A MINISZTERJELÖLTEKET

Parlamenti „vizsgán” az új kormány
Futószalagon kapták a Nicolae Ciucă 
vezetésével felállítandó kormány 
leendő miniszterei a kedvező véle-
ményezéseket a tegnapi parlamenti 
bizottsági meghallgatásokon. A tör-
vényhozás ma szavaz az új kabinetről.
» BALOGH LEVENTE

M a estére már hivatalba is léphet 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) és 

az RMDSZ alkotta, a liberális párti Nicolae 
Ciucă vezette új kormány, miután a parla-
ment szakbizottságai tegnap meghallgat-
ták a miniszterjelölteket, és ma reggel 10 
órára összehívták a parlament két házá-
nak együttes ülését, amelyen arról dönte-
nek, bizalmat szavaznak-e a kabinetnek.

A tegnapi meghallgatások ugyanakkor 
nem csupán azért tekinthetők formális-
nak, mert a szakbizottságoknak csupán 
véleményezési joguk van, hanem azért is, 
mert fel sem merült, hogy bármelyik mi-
nisztert leszavazzák, az új kormánytöbb-
ség zsinórban szavazott bizalmat a leendő 
tárcavezetőknek. Ez pedig előrevetíti, hogy 
a mai parlamenti ülésen sem kell aggódni, 
hogy meglesz-e a szükséges számú támo-
gató szavazat ahhoz, hogy az új, nagykoa-
líciós kormány hivatalba léphessen.

Polgármesteri tanácsadóból
pénzügyminiszter
Néhány tárcavezető kapcsán ugyanakkor 
fölmerült, hogy eddig nem vagy csak ke-
veset tevékenykedtek a mostantól általuk 

irányítandó szakterületen. Az egyik leg-
fontosabb minisztérium, a pénzügyi tár-
ca élére a PSD Adrian Câciu közgazdászt 
jelölte, aki 2001 és 2020 között az állami 
vagyonalapnál dolgozott ellenőrként, 
majd 2020 novembere óta Buzău PSD-s 
polgármestere személyes tanácsadójaként 
dolgozott – ebből a tisztségből kerül most 
a pénzügyminiszteri székbe. A gazdasági 
tárca élére szintén a PSD által jelölt Florin 
Mihai Spătaru a hajóépítő iparból érkezik: 
1995 és 2018 között egy galaci hajóépítő 
cégnél dolgozott, azóta pedig a Damen 
mangaliai hajóépítő üzemének humánerő-
forrás-igazgatójaként tevékenykedett. A 
PSD egyébként először Marius Humelnicu 
galaci képviselőt, volt labdarúgót jelölte a 
tárca élére, de aztán meggondolta magát. 
A párt a neki járó miniszterelnök-helyette-
si tisztségre Sorin Grindeanu volt minisz-
terelnököt nevesítette – a hírek szerint a 
tisztségre Gabriela Firea is bejelentkezett, 
de végül Grindeanu lett a befutó. A védel-
mi miniszteri tisztségre a párt Vasile Dîn-
cu szociológust jelölte, aki alkalmasságát 
azzal indokolta, hogy volt katona, és a 
stratégiai kutatás terén is tevékenykedett. 
A PNL által a digitalizációért felelős tár-
ca élére jelölt Florin Roman szenátor sem 
sokat foglalkozott eddig új feladatkörével, 
közgazdász szakon végzett, szakterüle-
te a könyvelés. Egyébként Nicolae Ciucă 
kijelölt kormányfő kedden este, amikor 
beterjesztette kabinetje névsorát és prog-
ramját a parlamentben, arról beszélt: az 
átláthatóság, a rugalmasság, a stabilitás, a 
méltányosság és a hatékonyság alapelvén 
nyugvó, a parlament elé terjesztett kor-

mányprogram középpontjában a román 
állampolgár áll, a „tengelye” pedig az or-
szágos helyreállítási terv (PNRR).

Kelemen: nem bizalmatlansági
indítvánnyal lesz kormányfőcsere
Egyébként Kelemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke, ügyvivő és leendő minisz-
terelnök-helyettes arról beszélt: nem lenne 
szerencsés, ha jövő májusban, amikor lejár 
a liberális miniszterelnök másfél éves man-
dátuma, és át kell adnia a stafétát a szoci-
áldemokraták jelöltjének, bizalmatlansági 
indítvánnyal buktatnák meg a kormányt. 
Kelemen szerint ezzel nevetségessé tenné 
magát a politikai elit, ezért a követendő út 
az, hogy a miniszterelnök lemond, a koa-
líció megnevezi az utódját, akit két napon 
belül az államfő is megbíz a kormányala-
kítással, az új kormány névsora két-három 
napon belül a parlament előtt lehet, így tíz 
napon belül fel is állhat az új kormány. Az 
RMDSZ-es politikus szerint, ha meglesz a 
bizalom, megmarad a többség, és a felek 
betartják a szavukat, akkor a váltást „észre 
sem veszik”. Azt is elárulta, hogy az új koa-
lícióban alacsony a bizalmi szint, akárcsak 
az előzőben, „de ez nem jelenti azt, hogy 
a bizalom nem növelhető”. Amúgy teg-
nap a Declic közösség több tagja a parla-
ment épülete előtt tüntetett az új kormány 
beiktatása ellen tiltakozva. A tiltakozók 
bemutattak egy jelenetet is, amelyben a 
szereplők Florin Cîţu liberális és Marcel 
Ciolacu szociáldemokrata pártelnököt, 
illetve Klaus Iohannis államfőt ábrázoló 
maszkot viseltek. A jelenet „a koncon való 
marakodást” hivatott illusztrálni.

Máris felmerült az első nézetkülönb-
ség a kijelölt nemzeti liberális párti 

miniszterelnök, Nicolae Ciucă és egy le-
endő szociáldemokrata párti (PSD) mi-
nisztere között. Miközben Ciucă tegnap 
arról beszélt, hogy a kötelező munkahelyi 
védettségi igazolvány bevezetése priori-
tás a leendő kormány számára, ezért a 
parlamentnek minél gyorsabban el kell 
fogadnia a bevezetéséről szóló törvényt, 
Alexandru Rafi la kijelölt egészségügyi mi-
niszter türelemre intett. Rafi la a parlamen-
ti meghallgatásán arról beszélt: a védettsé-
gi igazolvány életeket ment, ugyanakkor 
azt „a megfelelő pillanatban” kell bevezet-
ni. Hozzátette: ahhoz, hogy boldogok le-
gyenek az ünnepek, minél több embernek 
be kell oltatnia magát. Arról is szólt, hogy 

a járványkezelésben az egészségügyi tár-
cának kell a főszerepet játszania, nem más 
intézményeknek.

Rafi la előző este egy televíziós műsor-
ban arról beszélt: a kötelező munkahelyi 
védettségi igazolás szükséges, de csak ab-
ban az esetben, ha a koronavírus-járvány 
ismét felfutóban lesz. Akkor viszont gyor-
san, az újabb hullám indulásának máso-
dik-harmadik hetében be kell vezetni. Sze-
rinte ugyanakkor az igazolványt a negatív 
teszttel rendelkezők számára is biztosítani 
kell, nem csupán az oltottaknak és a gyó-
gyultaknak. Leszögezte: a védettségi iga-
zolvány nem az „elnyomás” eszköze, ha-
nem a normalitás felé vezető út része.

Az orvos-politikus azt is kijelentette: 
az ötödik hullám bizonyosra vehető, mi-

vel még mindig alacsony az átoltottság, 
ráadásul azok körében, akik az év elején 
kapták meg a két oltást, csökken a vakci-
na hatékonysága. Ráadásul a karácsony 
és a szilveszter miatt az emberek többet 
utaznak és találkoznak egymással, és 
várhatóan nem tartják be az óvintézkedé-
seket, ami várhatóan hozzájárul majd az 
újabb hullám kialakulásához. Leszögez-
te: a normalitáshoz vezető utat az oltások 
jelentik, és minél többen felveszik a har-
madik oltást, annál gyorsabban leküzd-
hető a járvány.

A tisztségébe ma beiktatandó Rafi la sze-
rint szükséges a kötelező védettségi iga-
zolvány bevezetése a munkahelyeken, de 
csak azon időszakokban, amikor a járvány 
felfutóban van. 

Védettségi: nézetkülönbség Ciucă és Rafi la között

Kivárna. Rafi la szerint csak „indokolt esetben” kell bevezetni a védettségi igazolványt

» RÖVIDEN

Kétmillió dollár értékű üzemanyagot
loptak az amerikaiaktól
Kétmillió dollár értékű gázolajat lopott 
az Egyesült Államok haderejéhez tarto-
zó egységeknek otthont adó Kondtanca 
megyei Mihail Kogălniceanu katonai 
támaszpontról az a bűnszervezet, 
amelyre tegnap csapott le a szervezett 
bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) 
és a rendőrség. A csoport tagjai 2017 
óta a támaszpont generátorait csapol-
ták meg, illetve az amerikai–román 
hadgyakorlatok helyszíneiről lopták 
az üzemanyagot. Az ügyészségre hat 
személyt állítottak elő, akik ellen minő-
sített lopás miatt indul büntetőeljárás. 
Amúgy a rendőrség, valamint a DIICOT 
egy nagyszabású országos akció kere-
tében összesen 457 helyszínen végzett 
tegnap házkutatást, és 367 gyanúsítot-
tat állított elő.

Alkotmányellenes a törvény, amely
alapján besúgással vádolják Isărescut
Az alkotmánybíróság kedden az 
alaptörvénybe ütközőnek nyilvánította 
azt a 2019-ben született törvénymó-
dosítást, amelynek alapján a román 
átvilágítási hatóság azzal vádolta meg 
Mugur Isărescu  jegybankelnököt, 
hogy 1989 előtt együttműködött az 
egykori román kommunista titkosszol-
gálattal, a Szekuritátéval. A vitatott 
jogszabályt 2019-ben fogadta el a par-
lament, és ez módosította a 2008/24-es 
sürgősségi kormányrendeletet, amely 
a Szekuritáté által készített aktákhoz 
történő hozzáférést szabályozta. Ez a 
módosítás elrendelte, hogy már koráb-
ban ellenőrzött személyek esetében 
az átvilágítási hatóságként működő 
Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó 
Bizottság újrakezdheti az átvilágítást, 
ha időközben olyan dokumentumok 
kerültek elő egy közéleti szereplőről, 
amelyeket a testület a korábbi vizsgá-
latok során nem vehetett fi gyelembe. 
Az alkotmánybíróság helyt adott egy 
pontban Isărescu ügyvédjeinek, akik 
egyebek mellett azt a formai hibát ki-
fogásolták, hogy előbb a képviselőház, 
majd a szenátus döntött a jogszabály-
ról, holott fordított sorrendben, előbb 
a szenátusnak kellett volna elfogadnia, 
és majd csak utána a képviselőháznak. 
Ezért teljes egészében alkotmányelle-
nesnek nyilvánították a törvényt.

Határvédelmi műveletbe kezdtek
az ukrán rendvédelmi szervek
Különleges határvédelmi művelet kez-
dődött tegnap Ukrajnában, a fehérorosz 
határnál, célja a határszakasz biztonsá-
gának és védelmének növelése a térség-
beli migrációs válság miatt, valamint az 
illegális tevékenységek elleni küzdelem 
fokozása – jelentette be Andrij Dem-
csenko, az ukrán határőrszolgálat 
szóvivője. A műveletet a határőrség 
koordinálja, részt vesz benne a Nemzeti 
Gárda, az országos rendőrség, az ukrán 
fegyveres erők tagjai, illetve egyéb tarta-
lékos állományok is.

Megállapodtak a koalícióról
Németországban
Megállapodott a kormánykoalíció 
létrehozásáról tegnap Németországban 
a Szociáldemokrata Párt (PSD), a libe-
rális Szabad Demokrata Párt (FDP) és 
a Zöldek. A leendő kancellár a válasz-
táson a legtöbb szavazatot kapó SPD 
jelöltje, Olaf Scholz lesz. A koalíciós 
megállapodást a pártok tagságának is 
el kell fogadnia. Ezt követően decem-
ber elejétől lehet Scholz az új német 
kormányfő.
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