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Vizsgálatot indított a főügyészség a sertéspestisjárvány ügyében

Keresik a felelősöket
Csak azért is elfogadta a kormány  
a költségvetés kiegészítését
Bár eredetileg nem szerepelt a kor-
mány tegnapi ülésének napirendi 
pontjai között, a szociálliberális 
kabinet mégis úgy döntött, elfo-
gadja a költségvetés-kiegészítést. 
Holott előző nap Klaus Johannis 
államfő felfüggesztette a Legfel-
sőbb Védelmi Tanácsnak (CSAT) 
a témában összehívott ülését, és 
új tervezetet kért a kormánytól. 
Johannis különben tegnap meg-
beszélésre hívta ma délelőttre 
Viorica Dăncilă miniszterelnököt 
(portrénkon) az ügyben . „A meg-
beszélésen a nemzetbiztonsági 
intézmények 2018-as költségve-
tésének módosítását célzó javas-
lat tisztázását érintik, ami sür-
gős és rendkívül fontos probléma” 
– áll az államelnöki hivatal közle-
ményében. Sajtóértesülések sze-
rint a tanácskozásra az érintett 
minisztereket is meghívták. Nem 
sokkal a levél nyilvánosságra ke-
rülése után azonban elkezdődött a 
kormányülés, aminek első felében 
Viorica Dăncilă bejelentette, az ál-
tala vezetett kabinet továbbmegy 
a büdzsékiegészítés elfogadásá-
val, mivel teljesítette a kötelezett-
ségét, kikérte a Legfelsőbb Védel-
mi Tanács véleményét. „A költség-
vetés-kiegészítést el kell fogad-
ni, hogy ne akadályozza a gazda-
ságot. Szerettem volna, ha ebben 
az oly fontos projektben konszen-
zus születik az állam két fontos 
intézménye, az elnöki hivatal és a 
kormány között. Azonban minden 
összetett helyzetre van legalább 
egy válasz, a kormány pedig azt 
a megoldást választotta, hogy to-
vábbmegy a büdzsékiegészítés el-
fogadásával. Teljesítettük a köte-
lességünket, kikértük a CSAT vé-
leményét, teljesítjük a kötelessé-
günket, és biztosítjuk a finanszí-
rozás folytonosságát” – szögezte 
le a miniszterelnök.

Fizetések, nyugdíjak veszélyben

Mint ismeretes, az elmúlt idő-
szakban a kormány több tagja is 
azzal érvelt a büdzsékiigazítás 
mielőbbi elfogadása mellett, hogy 
a késlekedés negatív hatással le-
het a gazdaság egészére. Kedden, 
a meghiúsult CSAT-ülést követő-
en Eugen Teodorovici pénzügy-
miniszter úgy nyilatkozott, első-
sorban a bérek kifizetése sodród-
hat veszélybe: a szeptemberi hó-
nap fedezetlenül marad számos 

állami intézménynél. „Ugyanak-
kor költségvetés-kiigazítás hiá-
nyában fennakadások lehetnek a 
beruházásokban mind közpon-
ti, mind helyi szinten” – idézte 
Teodorovici-ot az Agerpres hír-
ügynökség. A pénzügyminiszter 
véleménye szerint megyei utak, 
utcák és iskolák felújítása marad-
hat el, ha késik a költségvetés ki-
igazítása, de a sertéspestis mi-
att veszteséget szenvedett gazdák 
kártalanítása is csúszhat emiatt. 
Teodorovici hozzátette azt is, ve-
szélybe kerülhet az őszi mezőgaz-
dasági munkálatok finanszírozá-
sa, és fennakadások jelentkezhet-
nek az egészségügyi ellátásban 
is. Az elmúlt napokban Lia Olguța 
Vasilescu munkaügyi miniszter 
úgy nyilatkozott: a költségvetés-
kiigazítás elmaradása miatt gon-
dok adódhatnak a nyugdíjak folyó-
sításával. Hasonlóképpen véleke-
dett Sorina Pintea, az egészség-
ügyi tárca vezetője is, aki szerint 
a kiegészítés elmaradása miatt az 
ágazat működése is „akadozhat”.

A parlament nélkül nem lehet?

Augustin Zegrean, az alkotmánybí-
róság korábbi elnöke azonban a té-
ma kapcsán tegnap úgy nyilatko-
zott, hogy a büdzsékiigazítást el le-
het ugyan fogadni a Legfelsőbb Vé-
delmi Tanács jóváhagyása nélkül 
is, azonban kizárólag a parlament 
döntésével.

KróniKa

Vizsgálatot kért tegnap Klaus Johannis államfő annak kapcsán, ahogyan a fele-

lős hatóságok felléptek az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzése terén, a 

legfőbb ügyészség máris jelezte, hogy munkatársaik nyomozni kezdtek. Közben a 

képviselőház leszavazta a parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását.

Vizsgálatot indított a bukares-
ti legfőbb ügyészség annak 
kapcsán, ahogyan az illeté-

kes hatóságok az afrikai sertéspes-
tis ügyében eljártak – közölte teg-
nap az Agerpres hírügynökséggel 
az intézmény sajtóirodája. A leg-
főbb ügyészséghez közel álló forrá-
sok szerint az eljárást egyrészt hi-
vatalból, másrészt több olyan fel-
jelentés alapján indították el, ame-
lyek az utóbbi időszakban érkeztek 
az ügy kapcsán. 

Az államfő is felelősségre  
vonást szorgalmaz

Közben Klaus Johannis államfő is 
közleménnyel rukkolt elő a témában, 
amelyben hozzá nem értéssel és fe-
lelőtlen hozzáállással vádolta meg a 
szociálliberális kormányt az afrikai 
sertéspestis által okozott válság ke-
zelése ügyében, és vizsgálatot kért 
annak kapcsán, ahogyan a felelős 
hatóságok alkalmazták az ellenőrző, 
és s vírus terjedését megelőző intéz-
kedéseket. Mint fogalmazott: a késve 
meghozott, nem összehangolt és a va-
lósághoz, valamint a szükségletek-
hez mérten elégtelen intézkedések 
lényegesen hozzájárultak a vírus el-

terjedéséhez, és kockáztatták, hogy 
ez a teljes román állattenyésztés-
re kihasson. Johannis szerint mind 
a helyi, mind a központi hatóságokat 
meghaladta a helyzet olyan körülmé-
nyek között, hogy Romániában nőtt 
a leggyorsabban a gócpontok száma 
azokhoz az európai országokhoz vi-
szonyítva, amelyekben szintén jelen 
van a kór.

„Még 2017 elején olyan intézkedé-
seket kellett volna a kormánynak fo-
ganatosítania, ami megelőzi az afri-
kai sertéspestist. Már 2017 február-
jában voltak figyelmeztetések, hogy 
fennáll a veszélye annak, hogy Ro-
mániában is elterjed az afrikai ser-
téspestis” – idézte fel az államelnöki 
közlemény, amely szerint a szakem-
berek úgy értékelik, hogy az Orszá-
gos Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) felszí-
nesen kezelte az Európai Bizottság 
kockázati elemzésébe foglalt javas-
latokat, nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket. „Ezek az intézkedé-
sek kötelezőek lettek volna, amikor 
2018 első felében kiderült, hogy a Du-
na-deltában megjelentek az első góc-
pontok” – szögezte le Johannis. Fel-
rója továbbá, hogy nem volt megfele-
lő tájékoztató és tudatosító kampány 

sem, amelyben a lakosságot és a ser-
téstenyésztőket informálták volna, 
holott ezt már 2017-ben el kellett vol-
na kezdeni, amikor Szatmár megyé-
ből az első sertéspestis-fertőzést je-
lentették.

„A korai tájékoztatás hiányában 
az elmúlt hetek történései pánikot 
okoztak főként a vidéki lakosság 
körében, és az emberek nem bíz-
nak a hatóságok döntésében, ami 
hozzájárul a vírus terjedéséhez. 
A hatalmas károkat el lehetett vol-
na kerülni, ha a kormány nem in-
kompetenciáról és felelőtlenségről 
tett volna tanúbizonyosságot az af-
rikai sertéspestis elterjedésének 
drámai következményeit illetően” – 
fogalmazott a közleményben Klaus 
Johannis.

A parlament nem akar vizsgálódni

A parlament viszont nem alakít vizs-
gálóbizottságot a sertéspestis ügyé-
ben, tegnap ugyanis a képviselőház 
leszavazta a vonatkozó ellenzéki ja-
vaslatot. Az alsóház 122 tagja támo-
gatta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
és a Népi Mozgalom Párt (PMP) ál-
tal benyújtott indítványt, 137-en el-
lene szavaztak, míg két honatya tar-
tózkodott. 

A vizsgálóbizottság megalakítását 
a PNL és a PMP szerint az indokol-
ta volna, hogy az utóbbi két hónap-
ban „exponenciálisan” megnőtt a ser-
téspestisgócok száma, hetente új góc 
üti fel a fejét, ami már csak az emberi 
tevékenységgel, illetve a háziállatok 
helyváltoztatásával magyarázható. A 
bizottság felállításának indítványo-
zói szerint a kormány nem lépett fel 
kellőképpen a kór ellen, a hatóságo-
kat meghaladta a helyzet, és felmerül 
a gyanú, hogy az illetékes hatóságok 
törvénybe ütköző módon jártak el.

Bálint EsztEr

Levágják a disznókat, mielőtt felütné fejét a kór

Egyre többen vágják le a háztájon nevelt egészséges sertést Kovászna megyé-
ben, attól tartva, hogy a szomszédos Buzău megyéből átterjed az afrikai ser-
téspestis, és akkor a hatóságok elrendelik a kényszervágást. A húst ilyen ese-
tekben általában lefagyasztják. Sikó Barabási Sándor, a Kovászna Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője lapunknak elmond-
ta, ajánlott megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy a fagyasztott húst ké-
sőbb ne kobozhassák el. Ezért aki most levágja az egészséges disznóját, annak 
mindenképpen jelentkeznie kell a fülszámmal trichinavizsgálatra, hogy az állat-
orvos nyilvántartásba vegye, és az utólagos kényszervágás esetén igazolni tud-
ja, hogy már korábban, a fertőzés megjelenése előtt levágták az állatot. Ha nem 
így járnak el, a fagyasztóban tárolt húst is elkobozzák, mert a vírus még évek 
után a fagyasztott húsban is életképes marad.

meghaladta őket a feladat? Vizsgálják, hogy felelősek-e a hatóságok az afrikai sertéspestis terjedésében
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