
 » B. L.

Lesújtó kritikát mond a tavaly októberben, 
közel háromévi kormányzás után ellen-

zékbe taszított Szociáldemokrata Pártról 
(PSD) a párt országos tanácsát ideiglenesen 
vezető Ionuț Vulpescu által készített jelentés, 
amelyet szerdán este hoztak nyilvánosságra. 
A dokumentum többek között leszögezi: a 
2016-os választási győzelem és 2019 vége 
között a pártot kevésbé ihletett stratégiai irá-
nyultság, nem igazán megalapozott taktikai 
döntések és a globális politikai kontextus 
megértésének hiánya jellemezte.

A jelentés bírálja a 2017/13-as sürgősségi 
kormányrendelet elfogadását, az igazság-
ügyi törvények módosítását, valamint a 
tisztségek betöltőinek kiválasztásakor al-
kalmazott kontraszelekciót is. A jelentés rá-
mutat: a 2016-os parlamenti választás és a 
tavalyi államfőválasztás között a PSD közel 
1,2 millió szavazót veszített. Ez a csökkenés 
ráadásul annak ellenére is folytatódik, hogy 
kormányzása idején nőtt az életszínvonal. 
Ezt a szerző annak tudja be, hogy a PSD 
képtelen volt megérteni az egyre bővülő 
középosztály igényeit, amely már a nyugati 
értékek mellett sorakozik fel, és jobboldali 

gazdasági elvárásai vannak, ugyanakkor 
viszont baloldali szociális igényei. Felrója 
azt is, hogy továbbra is a kommunizmussal 
hozzák őket összefüggésbe, mivel a párton 
belül nem működött a demokrácia, a bírá-
lókat félreállították, a döntéseket fent hoz-
ták meg. Arra is rámutat, hogy a népesség 
életkori szerkezetének átalakulása miatt a 
párt továbbra is hátrányos helyzetben lesz, 
ha csak az idősebb polgárokat próbálja 
megszólítani.

A jelentés azt is ostorozza, hogy a párbe-
széd helyett a PSD saját szocialista európai 
pártcsaládjának tagpártjaival is konfl ik-
tusba került, mint ahogy azt is, hogy a kor-
mánytagok – miniszterek és államtitkárok 
– kinevezésekor is a klientúraépítés és a 
nepotizmus volt a fő szempont, ami a kor-
mányzás minőségére is kihatott. Az igaz-
ságügyi törvények módosítását is felrója, 
leszögezve: „Kijelenthető, hogy az igazság-
szolgáltatással folytatott több mint kétéves 
harc után önmagunkat vertük meg, és saját 
magunkat állítottuk sarokba”. Rámutat: 
a 2017/13-as sürgősségi kormányrendelet, 
amely csökkentette volna a hivatali visz-
szaélés büntetését, és legalább 200 000 lej 
összegű károkozáshoz kötötte volna annak 

bűncselekményként való besorolását – elfo-
gadása mindenkit meglepett, hiszen a kor-
mányprogramban sem esett szó róla.

A jelentés szerint az egyeztetés hiányá-
ért és a rendelet kierőszakolásáért Liviu 
Dragnea akkori pártelnök a felelős, aki ön-
kényesen döntött, döntését pedig szervili-
sen hajtották végre. Rámutat: ez a lépés a 
kormányt is és a pártot is olyan helyzetbe 
hozta, amelyben képtelen volt a védekezés-
re. Ennek nyomán a rendelet visszavonása 
elkerülhetetlen volt, a PSD pedig elismerte 
a vereségét, amely egy kis csoport hibája 
miatt következett be, amely azt hitte, dró-
ton rángathatja az egész kormányt, és ezen 
keresztül az országot is. Bírálja a jelentés a 
2018. augusztus 10-i szétvert kormányelle-
nes tüntetés kezelését is.

A dokumentum ezért többek között a 
párt ideológiai reformját és alapértékeinek 
megfogalmazását, illetve a párt demokrati-
zálását javasolja, azt, hogy a tisztségekre az 
alkalmas jelölteket nevezzék ki, gazdaság-
politikájában pedig a munkahelyteremtés, 
a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása, 
a sebezhető rétegek jövedelmének növelése, 
a közszolgáltatások minőségének növelése 
kapjon fő hangsúlyt.
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A kárpátaljai magyarok beáldozását
kérte több NATO-tagállam
A Direkt 36 portál értesülései szerint egy 
tucat diplomata szólította fel a magyar 
kormányt: fejezze be, hogy az ukrán 
oktatási törvény miatti vitában blok-
kolja a NATO–Ukrajna-bizottság magas 
szintű találkozóit. A Direkt 36 szerint 
a NATO-tagállamok képviselői február 
6-án mentek be a külügyminisztérium-
ba, ahol előre egyeztetett üzenetet adtak 
át a minisztérium őket fogadó egyik he-
lyettes államtitkárának. A közös fellépés 
egyfajta nyomásgyakorlás volt Szijjártó 
Péter kijevi látogatása előtt egy nappal, 
valamint a NATO brüsszeli védelmi 
miniszteri találkozója előtt egy héttel. 
Az újság úgy tudja, hogy a múlt heti 
tiltakozásban a nagy NATO-tagállamok 
közül az Egyesült Államok, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Németor-
szág, Kanada és Spanyolország mellett 
Hollandia, Dánia, Norvégia, Románia és 
az egyik legkisebb tagállam, Észtország 
is részt vett. A magyar kormány képvise-
lőivel azonban nem sikerült megtalálni 
a közös hangot, hanem feszült vita 
alakult ki.

Korrupciós ügyben vizsgálódnak
Mircea Beuran sebész ellen
Házkutatást tartott csütörtökön a 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) a 
bukaresti Floreasca sürgősségi kór-
házban az egészségügyi intézmény 
sebészeti osztályának volt vezetőjét, 
Mircea Beuran orvost érintő ügyben. 
A DNA közleménye szerint a 2018-as év 
folyamán elkövetett korrupciós bűn-
cselekmények gyanúja miatt indítottak 
kivizsgálást. Mircea Beurant januárban 
mentették fel a Floreasca kórház sebé-
szeti osztályának osztályvezető orvosi 
tisztségéből, miután egy páciens égési 
sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, 
majd meghalt.

Megvonta Matteo Salvini
mentelmi jogát az olasz szenátus
Az olasz kormánytöbbség megszavazta 
a volt belügyminiszter, Matteo Salvi-
ni, az ellenzéki Liga és a jobbközép 
koalíció vezetője mentelmi jogának 
megvonását a római felsőházban szer-
dán tartott voksoláson. Az olasz parti 
őrség Gregoretti nevű hajója fedélze-
tén érkezett 131 migráns tavaly július 
végén öt napig nem kapott engedélyt 
a partraszállásra, csak miután más 
EU-tagállamok vállalták átvételüket. 
Az ügyészség szerint Salvini „túszul 
ejtette” a migránsokat, korlátozva sze-
mélyi szabadságukat, visszaélt hivatali 
hatalmával, megsértette a nemzetközi 
konvenciókat. Matteo Salvini felszó-
lalásában kijelentette, hogy kész a 
bíróság elé állni. Hangsúlyozta, hogy 
belügyminiszterként, olaszként és em-
berként is Olaszország határvédelmét 
és biztonságát tartotta szem előtt.

Stoltenberg: a NATO kibővíti
iraki kiképzőmisszióját
A NATO-tagországok arról egyeztek 
meg, hogy a katonai szövetség átveszi 
az iraki katonák és biztonsági erők kép-
zési feladatainak egy részét az Egyesült 
Államok vezette koalíciótól – közölte 
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsz-
szelben, a szövetséges országok védel-
mi minisztereinek kétnapos tanácsko-
zásának első munkanapját követően, 
szerdán. Sajtótájékoztatóján a főtitkár 
azt mondta, hogy a képzési feladatok 
átvételéhez nem feltétlenül szükséges a 
misszióban részt vevő katonák számá-
nak növelése. 

JÁRVÁNY A SÉTAHAJÓN – NEM KORONAVÍRUSOS A MÜNCHENBŐL HAZATÉRT RESICABÁNYAI ÁPOLÓ

Már román is van a fertőzöttek között
Immár romániai fertőzöttje is van a 
COVID-19-nek elnevezett koronaví-
rusnak: a Japán partjainál veszteglő 
üdülőhajón tartózkodó egyik román 
állampolgár az érintett.

 »  BALOGH LEVENTE

K oronavírussal fertőződött meg egy 
román állampolgár a japán Joko-
hama kikötőjében veszteglő, koro-

navírus megjelenése miatt karantén alá 
helyezett Diamond Princess nevű üdü-
lőhajón – közölte csütörtökön a román 
külügyminisztérium. A bejelentés szerint 
a román állampolgárt egy erre szakosodott 
japán kórházban ápolják. Ő az első román 
állampolgár, akinél azonosították a koro-
navírusos fertőzést. A hajón 17 román és 
két magyar állampolgár tartózkodik. A ro-
mániaiak közül tizenöten a hajón dolgoz-
nak, ketten utasok.

Egyébként csütörtökre 219-re nőtt a ha-
jón lévő fertőzöttek száma, miután újabb 
44 emberről derült ki, hogy megkapta a 
vírusfertőzést. A betegeket a Kaganava 
prefektúra kórházaiban ápolják. Az óce-
ánjáró fedélzetén eredetileg 2666 utas és 
1045 fős legénység tartózkodott, összesen 
56 országból. A hajó január 20-án hajózott 
ki a Tokió melletti Jokohama kikötőből, és 
február 3-án tért vissza oda. Kiderült azon-
ban, hogy az utasok között volt egy kínai 
állampolgár, akit megfertőzött a COVID-19-
nek elnevezett, újfajta koronavírus. Az ille-
tő Hongkongban leszállt a hajóról. A japán 
hatóságok a múlt héten kéthetes karantént 
rendeltek el a hajón, a vesztegzárat elvileg 
február 19-ig kell feloldaniuk. Addig az 
utasok és a legénység tagjai nem hagyhat-
ják el a kabinjaikat, nem érintkezhetnek 
egymással.

Eközben kiderült: a Münchenben koro-
navírusos betegeket kezelő resicabányai 
ápoló nem a Kínában felbukkant új kór-
ral fertőződött meg. Adrian Streinu-Cer-
cel, a bukaresti Matei Balş Járványtani 

Intézet igazgatója szerdán este közölte: a 
25 éves férfi  csupán egyszerű szezonális 
rhinitisben, orrnyálkahártya-gyulladás-
ban szenved. Mint megírtuk, a férfi  feb-
ruár 7-én utazott haza a szüleihez, majd 
Szörényordason élő nővérét is megláto-
gatta, és a Szemenik-hegységben is síelt. 
Kedden aztán rosszullétre panaszkodott, 
fölment a láza, és köhögni kezdett. Mivel 
az infl uenzatesztje negatív lett, megvizs-
gálták azt is, nem koronavírus-fertőzés-
ről van-e szó. A temesvári kórházban 
tartják elkülönítve.

Victor Costache ügyvivő egészségügyi 
miniszter csütörtökön megerősítette: je-
lenleg egyetlen koronavírusos megbete-
gedés sincs Románia területén. A tárca-
vezető a kormányülésen emlékeztetett, 
hogy már januárban létrehozta a tárcakö-
zi bizottságot, és hetente összeült a bel-
ügyi, a külügyi és a közlekedési miniszté-
rium képviselőivel, hogy összehangolják 
az akciótervet. 

„A múlt héten jóváhagytuk a kormány-
ülésen a belügyminisztériummal közö-
sen kidolgozott rendeletet, amely előírja 
a biocid, védőfelszerelés, egészségügyi 
anyagok és felszerelések sürgős beszer-
zését raktárfeltöltés céljából’ – mutatott 

még rá Costache. Bejelentette ugyanak-
kor, hogy a hétvégéig a bukarestin kívül 
további három egészségügyi központban 
lehet majd elemezni a páciensektől vett 
mintákat a koronavírussal való fertő-
zöttség megállapítása végett. „Egyelőre 
a szakembereink által javasoltak szerint 
fogunk eljárni, és az első 10 esetet a Ma-
tei Balş-kórházban fogjuk kezelni, majd 
a iaşi-i, temesvári és kolozsvári járvány-
kórházba küldjük a további pácienseket’ 
– említette meg a tárcavezető. Az ügyvivő 
miniszter szerint ugyanakkor 14 napos 
karanténba fognak helyezni mindenkit, 
aki járvány sújtotta térségből érkezik az 
országba. 

Eközben szerda este genfi  sajtótájékoz-
tatóján Szumja Szvaminatan, az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója 
közölte: négyfajta, a koronavírus elleni vé-
dőoltás fejlesztése zajlik jelen pillanatban, 
és közülük a legígéretesebbet valószínűleg 
három-négy hónapon belül embereken is 
tesztelni fogják. A kínai Hupej tartomány-
beli egészségügyi bizottság csütörtökön 
közölte, hogy 1310-re nőtt a vírus okozta 
halálesetek száma a területen. A hatósá-
gok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak, és közü-
lük 3441 ezren meggyógyultak.

Vesztegzár. A Diamond Princessen már kétszáznál is többen fertőződtek meg

Őszinte és önkritikus belső PSD-jelentés




