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Megsemmisítették Alina Bica ítéletét
Megsemmisítette az Alina Bica, a szerve-
zett bűnözés és terrorizmus elleni vád-
hatóság (DIICOT) egykori vezetője ellen 
korrupció miatt hozott korábbi jogerős 
ítéletét kedden a legfelsőbb bíróság, és 
elrendelte a per fellebbviteli szakaszának 
újratárgyalását. Bicát tavaly júniusban 
négy év letöltendő szabadságvesztésre 
ítélték bűnpártolásért, de a volt főügyész 
már korábban elmenekült Romániából, 
és Costa Ricában folyamodott politikai 
menedékjogért. A szintén letöltendő 
börtönbüntetésre ítélt Dan Șova volt köz-
lekedési miniszter ítéletének megsem-
misítése után ez már a második olyan 
hangzatos korrupciós ügy, amelyben az 
elítélt a jogerős döntést hozó öttagú bírói 
tanács összetételét egy tavaly novemberi 
alkotmánybírósági határozat alapján 
megkérdőjelezve érte el a per fellebbviteli 
szakaszának újratárgyalását.

Lemondott a DNA helyettes vezetője
Lemondott Marius Iacob ügyész az 
Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) főügyészhelyettesi tisztségéből. 
Iacob továbbra is az intézmény keretében 
marad, ügyészként folytatja tevékenysé-
gét. A legfelsőbb bíróság öt bíróból álló 
ítélőtanácsa hétfőn jóváhagyta az Igaz-
ságügyi Felügyelet kérését, és elrendelte, 
hogy Marius Iacob fi gyelmeztetésben 
részesüljön egy fegyelmi vétség miatt. 
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 
(CSM) ügyészi osztálya 2018 szeptembe-
rében úgy döntött, hogy Iacob nem köve-
tett el fegyelmi vétséget, az Igazságügyi 
Felügyelet azonban fellebbezett, a CSM 
pedig hétfőn helyt adott az óvásnak.

Judith Sargentini „nekiment” 
az Európai Néppártnak és a Fidesznek
Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt 
(EPP) foglalkozik a Fidesz tagságának 
kérdésével, meg kell kezdenie végre az 
etikai nagytakarítást, és kérdőre kell von-
nia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt 
kíván ápolni a pártcsaláddal, és hogyan 
viszonyul az EPP által képviselt politi-
kához – jelentette ki Judith Sargentini 
holland zöldpárti képviselő Brüsszelben 
újságíróknak. A politikus elmondta: nem 
várható, hogy az Európai Néppárt kizárja 
soraiból a Fideszt mai politikai közgyű-
lésén. Nem elég, amit Manfred Weber, 
az Európai Parlament néppárti frakció-
jának vezetője a Fidesz jobb útra térítése 
érdekében csinál. Webernek egyértelmű 
döntést kell hoznia, hogy merre kormá-
nyozza az EPP-t, hagyja-e annak jobbra-
tolódását – közölte Judith Sargentini.

Bosszúval fenyeget az Iszlám Állam
Bosszút fogadott az Iszlám Állam 
elnevezésű szélsőséges szervezet az 
új-zélandi Christchurchben két mecset 
ellen elkövetett, 50 halálos áldozat-
tal járó pénteki tömeggyilkosságért. 
„A két új-zélandi mecsetben elkövetett 
gyilkosság képei fel fogják rázni az alvó 
dzsihadistákat, és bosszúállásra fogják 
sarkallni a kalifátus híveit” – hangoztat-
ta a terrorcsoport egy szóvivője.

Francia bírálat Washingtonnak
Megkérdőjelezte a Trump-kormányzat 
NATO iránti tartós elkötelezettségét 
Florence Parly francia védelmi miniszter 
hétfőn az amerikai Atlanti Tanács wa-
shingtoni rendezvényén. Beszédében azt 
hangoztatta, hogy – mivel szerinte Wa-
shington eddig nem erősítette meg tartós 
elkötelezettségét az Észak-atlanti Szerző-
dés Szervezete (NATO) iránt – okvetlenül 
szükséges lenne, hogy Európa „autonóm 
védelmet” építsen ki magának.

Az előírásoknak nem megfelelő kór-
házi fertőtlenítőszereket forgalmazó 
cégeknél tartott tegnap házkutatást 
a román rendőrség.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb, a hírhedt Hexi Pharma-ügy-
höz hasonló kórházi fertőtlení-
tőszer-botrány robbant ki Románi-

ában. Az országos rendőr-főkapitányság 
közölte, a rendőrség gazdasági bűncselek-
mények felderítésére szakosodott osztálya 
a bukaresti 1. kerületi bírósággal közösen 
összesen öt bukaresti, illetve Ilfov és Pra-
hova megyei helyszínen tartott tegnap reg-
gel házkutatást. A közlemény szerint olyan 
cégek székhelyén, illetve magánszemé-
lyeknél vizsgálódtak, amelyek, illetve akik 
kórházakban használt fertőtlenítőszerek 
gyártásával, importálásával és forgalma-
zásával foglalkoznak. Az illető cégek a ta-
valyi év során több kórháznak is olyan fer-
tőtlenítőszereket értékesítettek, amelyek 
nem feleltek meg az ilyen termékekre sza-
vatolt előírásoknak. A cégek ellen csalás, 
okirat-hamisítás, a betegségek elleni küz-
delem ellehetetlenítése és romlott állagú 
termékek értékesítése miatt indult eljárás.

Sorina Pintea egészségügy-miniszter 
elmondta, a nyomozás az általa vezetett 
tárca által januárban tett feljelentés alap-
ján indult, miután az egészségügyi igaz-
gatóságok által végzett ellenőrzés során 
kiderült: három szer nem felel meg az 
előírásoknak. Mint kifejtette, nem hígí-
tott szerekről van szó, hanem olyanok-
ról, amelyek – bár erre szerezték be őket 
– nem pusztították el a gombákat. A mi-
niszter szerint ma már egyetlen kórház-
ban sincsenek az előírásoknak meg nem 
felelő fertőtlenítők. Összesen egyébként 
több mint harminc kórházba került ko-
rábban ilyen termék országszerte.

A cégeket megbírságolták 35 ezer lejre, 
de az egészségügyi minisztérium illeté-
kesei nem tudták felvenni velük a kap-
csolatot, mert nem sikerült a vállalatok 
ügyintézőinek nyomára bukkanniuk. Az 
érintett cégek egyike az Al Carina Kft ., 
amely a második legnagyobb gyártó az 
országban. Másik érintett cég képviselő-
je a Mediafax hírügynökségnek nyilat-
kozva ugyanakkor azt állítja: a termékeik 
rendben vannak, és az egészségügyi mi-
nisztériumi illetékesek saját érdekei dik-
tálják a cég pellengérre állítását. Állítása 
szerint termékeiket Németországban is 
tesztelték, ahol megfelelőnek bizonyul-
tak, csak a romániai tesztek szerint nem 
jó a minőségük. „Az összes tesztet az 
Európai Unió által akkreditált laborató-
riumban végeztettük. (…) Valószínűleg a 
miniszter asszonynak más érdekei van-
nak. (…) Minden engedélyünk megvan, 
minden, ami kell. Ami Romániában tör-
ténik, az teljes káosz” – fakadt ki a név 
nélkül idézett illetékes.

Mint ismeretes, hasonló botrány még 
2016-ban robbant ki a Hexi Pharma cég 
körül. Az ügyben az idei év elején született 

meg az alapfokú ítélet, amelyben 2,6 mil-
lió lejes bírságot róttak ki a társaságra, és a 
felszámolásáról döntöttek. A Hexi Pharma 
ellen 2017-ben 340 rendbéli (ezek közül 7 
esetben rendkívül súlyos következmé-
nyekkel járó) csalás, hamis okirat tudatos 
felhasználása (61 esetben), valamint a be-
tegségek visszaszorítására tett erőfeszíté-
sek meghiúsításában való részvétel miatt 
emeltek vádat. 2010. június elseje és 2016. 
május 16-a között Románia csaknem min-
den nagy egészségügyi intézményének 
hamisított, így hatástalan fertőtlenítősze-
reket adott el, meghiúsítva ezzel a kórházi 
fertőzések megelőzését célzó intézkedések 
eredményességét. Az említett időszak-
ban Flori Dinu vezérigazgató irányította a 
szóban forgó termékek értékesítését, akit 
alapfokon három év szabadságvesztés-
re ítéltek. A vezérigazgatót azzal is vá-
dolták, hogy 2014. február 4-e és 2016. 
március 9-e között 49, valótlan adatokat 
tartalmazó okiratot látott el kézjegyével 
abból a célból, hogy a vállalat megsze-
rezze a fertőtlenítőszereket ellenőrző or-
szágos bizottságtól a piaci forgalmazásra 
vonatkozó engedélyt.

HÍGÍTOTT KÓRHÁZI FERTŐTLENÍTŐSZEREKET FORGALMAZÓ CÉGEKRE CSAPTAK LE A HATÓSÁGOK

Újabb botrány az egészségügyben

Fertő. A hatóságok ismét problémás fertőtlenítőszerek ügyében nyomoznak

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Komoly jelek utalnak arra a holland ren-
dőrség tegnapi bejelentése szerint, hogy 

az előző napi, három halottal járó lövöldözés 
egy utrechti villamoson terrorista indíttatás-
ból elkövetett támadás volt. A nyomozást 
végző hatóságok közölték: a feltételezést 
erősíti egy levél, amelyet a gyanúsított autó-
jában találtak, továbbá az elkövetés módja, 
ugyanakkor más lehetséges indítékot sem 
zárnak ki. Egyelőre nincsenek arra utaló je-

lek, hogy kapcsolat van a török származású 
elkövető és az áldozatok között.

A hollandiai városban hétfő délelőtt 
elkövetett támadásnak a három halott 
mellett öt sebesültje is van. A támadót, a 
37 éves török származású Gökmen Tanist 
hétfő este, több órás hajtóvadászat után, 
őrizetbe vették. Rajta kívül két másik sze-
mélyt is őrizetbe vettek, de őket tegnap 
szabadon engedték, miután kiderült, sem-
mi közük a lövöldözéshez. A terrorcselek-
mény mellett az indítékok között más le-

hetőség is fölmerült: egy utrechti ügyész 
szerint valószínűleg családi okok miatt 
történt a lövöldözés.  Ezt erősítette meg 
az Anadolu török állami hírügynökség 
jelentése is, amely a lövöldöző rokonaira 
hivatkozva azt közölte, hogy a férfi  egy ro-
konára lőtt rá a villamoson. Tanis rovásán 
számos bűncselekmény szerepel, rablástól 
nemi erőszakig és emberölési kísérletig – 
közölte a rendőrség. A lövöldözés Kanale-
neiland elővárosi lakónegyedében történt, 
ahol sok bevándorló él.
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságához 
(EJEB) fordul az ACCEPT nevű, az azonos 

nemű párok jogait védő szervezet, miután a 
szenátus hétfőn elutasította azt a törvényja-
vaslatot, amely a különböző és azonos nemű 
párok számára is lehetővé tették volna, hogy 
közjegyző, illetve anyakönyvvezető előtt tett 
nyilatkozattal tegyék hivatalossá élettársi 
kapcsolatukat. Az ACCEPT szerint az LMBTQ
közösséghez tartozó párok nap mint nap 
szenvednek a jogi védelem hiánya miatt, 
ezért fordulnak az emberi jogi bírósághoz.

Az egyik törvénykezdeményezést ellen-
zéki törvényhozók egy csoportja, a másikat 
a kisebbik, liberális kormánypárt, az ALDE 
egyik képviselője és egy független képviselő 
terjesztette a parlament elé. „Románia nem 
tekinthet el az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gának (EJEB) előírásaitól, amely valamennyi 
élettársi kapcsolatban élő párnak törvényes 
védelmet irányoz elő, és rendeznie kell a 
házasságon kívül születő gyermekek, illet-
ve a házasságon kívül együtt élő különböző 
nemű párok jogállását is” – érvelt a kezde-
ményezők egyike, Vlad Alexandrescu el-
lenzéki szenátor. A szenátusban a kormány 

vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt 
(PSD) koalíciós partnere nélkül is többséggel 
rendelkezik, az ügyben azonban a képvi-
selőházé a döntő szó, ahol a PSD-nek az AL-
DE-val együtt is csak szűkösen van többsége.

Mint ismeretes, az élettársi szerződés té-
mája egy meghiúsult alkotmánymódosítási 
kezdeményezés kapcsán került előtérbe. 
Tavaly az alkotmánybíróság is határozatot 
hozott arról, hogy a tartós kapcsolatban élő 
azonos nemű pároknak is joguk van kapcso-
latuk, valamint az ebből származó jogok és 
kötelezettségek (vagyonközösség, öröklés) 
törvényes elismerésére.

Holland rendőrség: valószínű a terrortámadás

Az EJEB-hez fordulnak az élettársi kapcsolatért




