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Terrorcselekményekért elítélt támadó
késelt Londonban
Terrorcselekményekért elítélt késes táma-
dó sebesített meg két embert Londonban 
vasárnap – derült ki. Az elkövető, a 20 
éves Sudesh Amman, akit a rendőrök 
agyonlőttek, kormányforrásokból szár-
mazó vasárnap esti brit médiaértesülések 
szerint alig egy hete szabadult a börtön-
ből a rá kirótt három év és négy hónap 
szabadságvesztés felének letöltése után. 
Ammant terrorcselekményekre biztató 
szélsőséges tartalmak birtoklása és ter-
jesztése miatt ítélte el 2018-ban a londoni 
központi büntetőbíróság. A terrorelhárító 
szolgálatok annak idején feltárták azt 
is, hogy Amman lefejezésekről készített 
videókat osztott meg barátnőjével, akit 
arra biztatott, hogy ölje meg „hitetlen” 
szüleit, és maga is terrortámadásokra 
készült Londonban. Tárgyalásán elismer-
te a terhére rótt vádakat. A támadó egy 
férfi t és egy nőt sebesített meg. A férfi t 
életveszélyes állapotban szállították 
kórházba, a nő sérülései nem életveszé-
lyesek. Az incidensnek van egy harmadik 
sérültje is, egy nő, aki a tájékoztatás sze-
rint valószínűleg a rendőrségi fegyver-
használat után, üvegszilánktól sebesült 
meg könnyebben.

Továbbra is Hupej tartományt sújtja
leginkább a járvány
A leginkább továbbra is a járvány góc-
pontjának számító, közép-kínai Hupej 
tartományt sújtja az új koronavírus terje-
dése, a kór ezen a területen szedi halálos 
áldozatainak túlnyomó többségét – derül 
ki a kínai Egészségügyi Bizottság hétfőn 
közölt adataiból. Hupejben vasárnap 
éjfélig a fertőzöttek száma 11 177-re nőtt, 
míg a vasárnap történt 56 halálesettel 
a betegség halálos áldozatainak száma 
a tartományban 350-re emelkedett. 
A betegségben elhunytak száma ezzel 
meghaladta a 2002 és 2003 között tom-
boló, az új koronavírussal (nCoV-2019) 
azonos családba tartozó SARS (súlyos 
akut légzőszervi szindróma) járvány 
Kína szárazföldi részén szedett halálos 
áldozatainak számát, amely 349 volt. 
Az eddigi ismeretek alapján azonban a 
SARS vírusnak jóval magasabb halálo-
zási aránya volt. Tizenhét évvel ezelőtt 
Kínában a regisztrált fertőzöttek száma 
5327 volt, azaz kevesebb, mint a most 
Hupejben diagnosztizált fertőzötteké. 
Az országos adatot vizsgálva pedig még 
nagyobb eltérés fedezhető fel: Kína szá-
razföldi részén vasárnap éjfélig az összes 
fertőzött száma 17 205-re emelkedett, míg 
a halálos áldozatoké 361-re.

Több török katona meghalt
Idlíbben szíriai tüzérségi tűzben
Legkevesebb négy török katona meg-
halt, további kilenc pedig megsebesült, 
egyikük súlyosan a szíriai kormányerők 
tüzérségének intenzív lövéseitől az 
északnyugat-szíriai Idlíb tartományban – 
közölte tegnap a török védelmi miniszté-
rium. A beszámoló szerint Törökország 
erősítésnek küldött Idlíbbe katonai egy-
ségeket azzal a céllal, hogy megakadá-
lyozza az ott folyó harcok folytatódását. 

Nagyon elhúzott a PNL, aggódhat az RMDSZ

Tovább növelte előnyét a három hónapja kormányra került, kisebbségben kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PSD) a Szociáldemokrata Párttal (PSD) szerben az IMAS közvéle-
mény-kutató szerint. Az Europa FM rádió megrendelésére készült kutatás szerint a PNL 
– amely éppen növekvő népszerűsége miatt szeretne előre hozott parlamenti választást 
kikényszeríteni – a voksok 47,4 százalékát szerezné meg, ha most vasárnap tartanák a 
választásokat, ami közel két százalékos növekedés a decemberi adatokhoz képest. A 
PSD 20,6 százalékon áll, ami szintén 2 százalékos növekedés az egy hónappal korábbi 
számhoz képest. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága 12,4 
százalékos, míg az USR-rel partnerségben politizáló Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (PLUS) 3,4 százalékon áll. Az RMDSZ éppen hogy lemarad az 5 százalékos parla-
menti küszöbtől a maga 4,7 százalékával, a Pro Románia 3,8 százalékon áll – ez jókora 
esés a decemberi 6,4-hez képest –, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 3,2 
százalékot kapna, a Néipi Mozgalom Párt (PMP) pedig 1,8-at. A felmérés január 13. és 31. 
között készült 1007 személy megkérdezésével,a hibahatár 3,1 százalékos.

ISMERTETTÉK A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY SZÖVEGÉT A BUKARESTI PARLAMENTBEN

Esélyes a kormánybuktatás?
Újabb lépést tudott le a parlament 
a kormánybuktatást célzó folyamat 
során: felolvasták a két ház előtt a 
bizalmatlansági indítvány szövegét. 
Eközben egyes számítások szerint 
már megvan a szükséges számú 
szavazat az indítvány sikeréhez.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben az ilyenkor szokásos el-
járás részeként hivatalosan fel-
olvasták tegnap a parlamentben 

a kormány ellen a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) és az RMDSZ által benyújtott bizal-
matlansági indítványt, egyes számítások 
szerint megvan a kabinet megbuktatásá-
hoz szükséges többség a törvényhozásban.

Mint ismeretes, a két párt azért próbál-
kozik a kormány megbuktatásával, mert a 
Ludovic Orban vezette kisebbségi liberális 
kormány felelősségvállalással, vagyis a 

parlamenti vita megkerülésével akarja el-
fogadtatni a visszatérést a kétfordulós pol-
gármester-választáshoz, ami viszont a PSD 
és az RMDSZ számára is hátrányos lenne.

Jelen állás szerint előfordulhat, hogy a 
bizalmatlansági indítvány – amelyet hol-
nap bocsáthatnak szavazásra – sikeres 
lesz, miután tegnap Gregorian Pop kép-
viselő, aki még tavaly januárban lépett ki 
a PSD-ből, bejelentette, hogy visszatér a 
szociáldemokrata frakcióba. Vele együtt 
Corina Bogaciu is újra a PSD-frakció tag-
ja kíván lenni. Gregorian Pop egyike volt 
azon PSD-s képviselőknek, akik tavaly ja-
nuárban átléptek a Victor Ponta volt PSD-s 
miniszterelnök vezette Pro Románia párt-
ba, azonban ellentétbe kerültek Pontával, 
aki nem akarta, hogy pártja megszavazza 
tavaly ősszel az új kormány beiktatását. 
Miután a renitens honatyák megszavazták 
a kormányt, kiléptek a Ponta-pártból. Pop 
most visszatér oda, ahonan jó egy éve tá-
vozott. Ennek nyomán most úgy tűnik, a 

PSD-nek megvan a kormánybuktatáshoz 
szükséges 233 szavazata – ezt állította teg-
nap Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke 
is. A szociáldemokrata honatyák mellett az 
RMDSZ és a négy honatyát – köztük Teodor 
Meleșcanut – soraiban tudó Nemzeti Erő is 
jelezte: megszavazza a kormánybuktatást, 
ugyanakkor a PSD a kisebbségi frakció 
tagjaival és a független képviselőkkel is 
tárgyal. Ludovic Orban miniszterelnök, a 
PNL elnöke egyébként tegnap igyekezett 
szétoszlatni azt a gyanút, hogy a párt ho-
natyái is megszavazzák saját kormányuk 
bukását az előre hozott választások érde-
kében: kijelentette, hogy a PNL képviselői 
és szenátorai nyilvánosan szavaznak majd 
a golyós szavazáson. Egyben úgy vélte: 
nem lesz meg a szükséges támogatás az 
indítványhoz. Marcel Ciolacu is cáfolta azt 
a sajtóértesülést, hogy titokban megálla-
podott Orbannal arról, hogy a kétfordulós 
polgármester-választás ejtéséért cserében 
a PSD támogatja az előre hozott parlamenti 
választás kiírását június 21-re. Orban egye-
nesen hazugságnak nevezte az erről szóló 
hírt. Az Orban/PNL-kormány – a romániai 
demokrácia privatizációja című, 208 kép-
viselő és szenátor által aláírt indítvány szö-
vegét tegnap Daniel Suciu PSD-s képviselő 
ismertette. A dokumentumban azzal indo-
kolják a kormány bukásának szükségessé-
gét, hogy a választási törvény nem sokkal 
a választások előtti módosítása ellentétes 
az európai normákkal, ráadásul a módosí-
tásokat egyoldalúan, a nyilvánosság meg-
kérdezése és előzetes vita nélkül fogadták 
el. Az indítvány megszövegezői szerint a 
román demokrácia „sírásójává” vált, a vá-
lasztási törvény módosításával pedig átlé-
pett egy olyan „vörös vonalat”, amely nem 
maradhat büntetetlenül.

Bajban van. Valeriu Zgonea az alapfokon eljáró bírák szerint bűnös

 » B. L.

Három év letöltendő szabadságvesztés-
re ítélte tegnap a bukaresti törvényszék 

Valeriu Zgoneát, a képviselőház volt szoci-
áldemokrata elnökét befolyással üzérkedés 
miatt. Az ítélet nem jogerős, ellene Zgonea 
fellebbezhet. Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) még 2018 januárjában 
emelt vádat a képviselőház volt elnöke ellen. 
A vádirat szerint egy Dumitru Dobrică nevű 
üzletember, a Buzău Megyei Tanács volt tag-
ja 2012-ben anyagi javakat ajánlott fel Zgone-
ának azért, hogy a szociáldemokrata politi-
kus közbenjárjon néhány köztisztviselőnél 
– akikkel kapcsolatban az egykori házelnök 
azt a látszatot keltette, hogy befolyással bír 
rájuk – annak érdekében, hogy a vállalko-
zó lányát egy fontos köztisztségbe nevezzék 
ki. Az ügyészség szerint erre sor is került, az 
üzletember lánya a távközlési minisztérium 
államtitkára lett. Az ügyészek szerint szolgá-
latai fejében Valeriu Zgonea egy négynapos 

bécsi üdülésben részesült és megkapta egy 
Kovászna megyei nyaraló építésének előle-
gét. A politikus összesen 62 ezer lej értékben 

részesült meg nem érdemelt javakban. A 
DNA közleménye szerint Dobrică vádalkut 
kötött, amelyben elismerte bűnösségét.

Lemondott tegnap a szenátus elnöki tiszt-
ségéből Teodor Meleşcanu, akiről még 

január végén mondta ki az alkotmánybíró-
ság, hogy szeptemberben alkotmányellene-
sen választották meg a szenátus elnökévé. 
A házszabály értelmében ugyanis egy frak-
ció részéről csak egy jelölt lehet a házelnöki 

tisztségre, márpedig amikor Meleşcanut a 
szociáldemokraták voksaival megválasz-
tották, ő a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetségében (ALDE) politizált, az ALDE 
azonban egy másik jelöltet nevezett meg. 
Ezt követően az ALDE, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL), a Népi Mozgalom Párt (PMP) 

és az RMDSZ több szenátora is az alkot-
mánybírósághoz fordult, arra kérve, hogy 
állapítsa meg: Meleşcanu megválasztása-
kor megsértették a házszabályt. A taláro-
sok ennek a beadványnak adtak helyt, így 
a volt külügyminiszternek távoznia kellett. 
Ennek nyomán új elnököt kell választani. A 

megválasztásához a szenátorok fele plusz 
egy fő szavazata szükséges, vagyis 69 voks, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) pedig pon-
tosan ennyi szenátorral rendelkezik. A PSD 
egy másik volt külügyminisztert, Titus Cor-
lățeant javasolja Meleşcanu utódjául, míg a 
PNL Alina Gorghiut. (B. L.)

Három év börtönre ítéltek egy volt PSD-s házelnököt

Teodor Meleşcanu lemondott a szenátus elnöki tisztségéről




