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A második romániai koronavírus-gyanús 
esetről is bebizonyosodott, hogy nem 

a Kínában megjelent, több mint száz halá-
los áldozatot követelő kórokozóról van szó: 
Victor Costache egészségügy-miniszter ked-
den este közölte, hogy az aznap délután a 
LOT lengyel légitársaság Varsó és Kolozsvár 
között közlekedő járatáról rendkívüli óvin-
tézkedések közepette kórházba szállított 
légi utaskísérő nem a koronavírust kapta el, 
csupán egy könnyebb lefolyású hörghurutot 
okozó vírust. Ennek nyomán a tüneti keze-

lés nyomán hamarosan teljesen rendbe jön. 
A máramarosszigeti születésű nő korábban 
Vietnamban járt, ahol a fertőzött kínai terü-
leteken is megfordult kollégáival is találko-
zott, ezért merült fel a gyanú, hogy ő is koro-
navírust kaphatott el.

Eközben kedd estére 132-re emelkedett Kí-
nában a tüdőgyulladást okozó koronavírus 
miatt elhunytak száma, azaz egy nap alatt 
további 25 beteg halt meg – adta hírül a kínai 
egészségügyi hatóság. A bizonyítottan a kór-
okozó által fertőzöttek száma 5974-re emel-
kedett, a gyanús eseteké megközelíti a 10 
ezret. Malajziában – az ország egészségügyi 

minisztériumának közlése szerint – négyről 
hétre nőtt a fertőzöttek száma, mindannyian 
kínai állampolgárok.

Eközben Franciaországban egy újabb 
esetben mutatták ki az új típusú koronavírus 
okozta megbetegedést Franciaországban, 
így a bizonyítottan fertőzöttek száma négyre 
emelkedett. A negyedik beteg egy nyolcvan-
éves kínai turista, akit válságos állapotban 
kezelnek. Németországban három újabb 
esetben mutatták ki a koronavírus okozta 
megbetegedést, mindet Bajorország tarto-
mányban, a bizonyítottan fertőzöttek száma 
így négyre emelkedett.

A palesztinok egyáltalán nem elégedettek, 
és a zsidó telepesek sem teljesen, miu-

tán kétállami megoldást javasolt a palesz-
tin–izraeli konfl iktus rendezésére Donald 
Trump amerikai elnök kedden, amikor a 
Fehér Házban Benjámin Netanjahu izraeli 
kormányfővel közösen tartott tájékoztató-
ján felvázolta béketervét a palesztin–izraeli 
konfl iktus rendezésére. A Trump által java-
solt kétállami megoldás értelmében – mint 
az elnök elmondta – Washington elismerte 

Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesz-
tin területeken létesített zsidó telepek felett, 
vagyis e telepek amerikai álláspont szerint 
Izrael szerves részei, továbbá Washington Je-
ruzsálemet Izrael Állam egy és oszthatatlan 
fővárosaként ismerte el. Az amerikai elnök 
egyben bejelentette, hogy kormányzata el-
ismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík 
felett is. Benjamin Netanjahu bejelentette: 
Abu Dis jeruzsálemi peremváros lesz a leen-
dő palesztin állam fővárosa.

A palesztinoknak azonban nem tetszik a 
javaslat. Mahmúd Abbász palesztin elnök 
szerint az amerikai elnök közel-keleti béke-
terve egy összeesküvés, amely nem fog sike-
rülni. Azt is kijelentette Donald Trumpnak és 
Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőnek 
címezve, hogy a népe jogai nem eladók.

A ciszjordániai zsidó települések képvi-
selői is elutasítják Trump béketervét a pa-
lesztin állam létrehozásának ígérete miatt. 
(Hírösszefoglaló)
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Elkaszáltak a talárosok
két kormánypárti törvénytervezetet
Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az 
alkotmánybíróság tegnap a kormány első 
két, tavaly decemberben „felelősségvál-
lalással” előterjesztett törvénytervezetét. 
Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) óvásában arra hivatkozott, hogy 
alkotmányellenes a kormány beavatko-
zása a törvényhozás folyamatába olyan 
témakörökben – ebben az esetben a 
diákszállítás, illetve az igazságszolgál-
tatás megszervezése terén –, amelyekről 
törvénytervezetek szerepelnek a parla-
ment napirendjén. Az alkotmánybíróság 
a PSD-nek adott igazat.

Az 1989-es forradalom bűntetteit
kivizsgáló osztályt létesít az IICCMER
Az 1989-es forradalom bűntetteit kivizs-
gáló osztályt létesít a Kommunizmus 
Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek 
Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER). A 
kormány keddi ülésén született döntés 
nyomán az IICCMER átveszi a felszámolt 
1989. Decemberi Román Forradalom 
Intézetének vagyonát és archívumát, és 
külön osztályt hoz létre, amely az 1989 
decemberében „elkövetett bűntettek és 
visszaélések tudományos vizsgálatával 
és leleplezésével” foglalkozik majd. Az 
osztály szakemberei adatokat, dokumen-
tumokat, tanúvallomásokat gyűjtenek 
majd és kutatásokat végeznek az 1989. 
decemberi események lefolyásáról és ha-
tásairól – derül még ki a közleményből.

Magyar képviselőket választottak
vezető szakbizottsági pozíciókba
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyű-
lése (PACE) Strasbourgban egyhetes téli 
ülésszakának keddi ülésén Monitoring 
Bizottságának alelnökévé választotta 
Németh Zsoltot, az Országgyűlés külügyi 
bizottságának elnökét. Az Esélyegyen-
lőségi Bizottság alelnöki pozícióját 
Benkő Erika, az RMDSZ politikusa kapta. 
A szakbizottság nemi egyenlőségért 
felelős albizottságának elnöki teendő-
it Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) politikusa látja el a 
következő két évben. Az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése a legnagyobb, 
Szocialisták, Demokraták és Zöldek 
(SOC) frakciójának helyettesévé Gurmai 
Zitát, az MSZP parlamenti frakcióveze-
tő-helyettesét választotta.

Nagy-Britannia átadta a brit kilépésről
szóló okiratot az EU Tanácsának
Tim Barrow, az Egyesült Királyság 
Európai Unió mellé rendelt állandó 
képviseletének vezetője letétbe helyezte 
a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) 
szóló megállapodást brit részről meg-
erősítő ratifi kációs okmányt az Európai 
Unió Tanácsánál Brüsszelben – közölte 
a brit állandó kirendeltség tegnap. Tim 
Barrow Jeppe Tranholm-Mikkelsennnel, 
a tanács főtitkárával találkozott. A brit 
EU-nagykövetség szerint ezzel a lépéssel 
az Egyesült Királyság teljesítette az Uni-
óból történő kilépésével kapcsolatos jogi 
kötelezettségeit. Az Egyesült Királyság 
pénteken lép ki az Európai Unióból. 

FELELŐSSÉGET VÁLLALT AZ ORBAN-KABINET A KÉTFORDULÓS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSÉRT

A parlament dönt a kormányról
A parlament dönthet a kormány 
sorsáról, miután Ludovic Orban 
miniszterelnök kabinetje nevében 
felelősséget vállalt a kétfordulós pol-
gármester-választáshoz való vissza-
térésről szóló törvénytervezetért.
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A lig több mint két hónapnyi kor-
mányzás után máris a bukást koc-
káztatja a Ludovic Orban vezette 

kisebbségi liberális kormány, miután teg-
nap felelősségvállalással terjesztették be 
a parlamentben a kétfordulós polgármes-
ter-választásra való visszatérésről szóló 
törvénymódosítást. Emiatt az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) Marcel Ciola-
cu pártelnök bejelentése szerint már ma 
reggel bizalmatlansági indítványt nyújt be 
a kormány ellen, a kormánybuktató pró-
bálkozáshoz pedig a módosítást szintén 
ellenző RMDSZ is csatlakozik.

A parlament két kamarájának tegna-
pi együttes ülésén Ludovic Orban azzal 
indokolta a törvénymódosítást, hogy a 
kormány azt szeretné, hogy az elöljárók 
nagyobb legitimitással rendelkezzenek, 
amit szerinte az szavatolhat, ha a polgárok 
50 százaléka plusz egy fő voksaival lehet 
valaki polgármester. Véleménye szerint a 
2008-ban bevezetett – a PNL által is támo-
gatott – jelenlegi, egyszerű többségi rend-
szer nem szavatol elegendő legitimitást, és 
korlátozza a polgárok jogát, hogy leváltsák 
azon polgármestereket, akik nem végzik 
jól a dolgukat. Rámutatott: 2016-ban közel 
50 polgármestert a választópolgárok keve-
sebb mint 30 százalékának voksaival vá-
lasztottak meg, volt olyan is, akit a polgá-
rok 10 százalékának voksaival lett elöljáró.

Orban szerint a PSD azért ragaszkodik 
az egyfordulós választáshoz, mert a PSD-s 
polgármestereken keresztül szivattyúzták 
a pártba a közpénzeket.

A módosítás célja, hogy a jobbközép 
pártok leválthassák a PSD-s polgármeste-
reket, ugyanakkor az RMDSZ is vesztese 
lenne, mivel a második fordulóban kiala-
kuló etnikai szavazás miatt polgármeste-
rei jelentős hányadát elveszítené a vegyes 
lakosságú településeken. Az indítvány 
kapcsán a PSD és az RMDSZ mellett a kor-
mányból való tavalyi kilépése miatt a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 
vezetőségével elégedetlen politikusokat 
tömörítő, Teodor Meleşcanu volt külügy-
minisztert, a szenátus elnökét és Graţiela 
Gavrilescu volt miniszterelnök-helyettest 
is soraiban tudó Nemzeti Erő (FN) is jelez-
te, hogy a kormány bukására voksol majd.

A kormány egyébként keddi ülésén fo-
gadta el a felelősségvállalással beterjesz-
tett módosítás végső formáját. Eszerint a 
tervezett kilencvenről hatvan napra csök-
kentették azt az időtartamot, amely után 
egy polgár jogosult azon a településen 
szavazni az önkormányzati választáson, 
ahova újonnan költözött, és ahol ideigle-
nes tartózkodási engedélyt kért. Emellett 
a választópolgárok egy százaléka helyett 
0,5 százaléknyi választó támogató aláírása 
is elegendő ahhoz, hogy valaki független-

ként induljon el az önkormányzati válasz-
táson. Egy másik módosítás lehetőséget 
biztosít, hogy a nemzeti kisebbségek, illet-
ve a parlamentben hét szenátorral vagy tíz 
képviselővel rendelkező pártok képviselői 
is bekerülhessenek a választási bizottsá-
gokba.

Mint ismeretes, a felelősségvállalás in-
tézménye azt jelenti, hogy a felelősségvál-
lalással beterjesztett jogszabály parlamen-
ti vitája elmarad, azonban az ellenzéknek 
jogában áll soron kívüli bizalmatlansági 
indítványt benyújtani. Amennyiben az in-
dítványt megszavazza a parlament, nem 
csupán a kormány bukik, hanem a tör-
vénytervezet is. Ha viszont a törvényhozás 
elutasítja az indítványt, akkor a felelősség-
vállalással beterjesztett módosítás elfoga-
dottnak minősül.

A bizalmatlansági indítvány sorsa nem 
egyértelmű, előfordulhat, hogy sikerült 
megbuktatni a kormányt – már csak azért 
is, mert maga Ludovic Orban miniszterel-
nök, illetve Klaus Johannis államfő is azt 
szeretné, ha előre hozott választásokat ír-
nának ki, hogy a liberálisok ezzel konzer-
válják 40 százalék fölötti támogatottságu-
kat a parlamentben. 

Kiprovokálta. Ludovic Orban eddig megtette a kormánybuktatásért, ami rajta múlt

Kolozsvárra sem hurcolták be a koronavírust

Donald Trump kétállami megoldást javasol
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