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TOVÁBB NŐTT A KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTEK SZÁMA – ELKAPTA A KÓRT A PNL TÖBB POLITIKUSA

Szükségállapotot hirdet Johannis
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Bevásárlási láz. A szükségállapot hírére sok áruházban alakultak ki jókora sorok

Puskás: indokolt a szükségállapot, de visszaélhetnek vele

Indokoltnak tartja Puskás Bálint korábbi alkotmánybíró Klaus Johannis államfő dönté-
sét, miszerint hétfőtől szükségállapotot hirdet az országban. „Azért tarom indokoltnak, 
mert sajnos az eddig elrendelt elővigyázatossági intézkedéseket nem nagyon tartották 
be. Sőt vannak olyan személyek, akik 10-14 embert is megfertőztek. Magas pozícióban 
levő személyek, orvosok nem tartották be az előírásokat. Féltem attól, hogy Romániában 
gyorsan elterjed a vírus, mivel az emberek jobb szeretik nem betartani azt, amit kérnek 
tőlük, és amit megszabnak nekik. Ebből a szempontból megalapozott a szükségállapot 
elrendelése” – szögezte le a Krónikának nyilatkozva tegnap. A taláros testület volt tagja 
ugyanakkor megjegyezte: a romániai helyzetet ismerve előfordulhat, hogy visszaéléseket 
követnek el a szükségállapot örve alatt. Emlékeztetett, legutóbb 1999-ben, a bányász-
járás idején hirdettek szükségállapotot, amit „elég simán megúsztunk”. Rámutatott, 
az alkotmánymódosítás előtt elfogadott sürgősségi kormányrendelet lehetőséget ad a 
katonai erőknek arra, hogy törvényerejű rendeleteket adjanak ki, és bizonyos emberi 
szabadságjogokat korlátozzanak. Lapunk kérdésére, miszerint ellensúlyozhatók-e az 
esetleges visszaélések, elmondta, az alkotmány egyszerűen és érthetően szabályozza 
a kérdést, az alkotmánymódosítás előtt jóváhagyott törvény viszont helyenként ellent-
mondhat az alkotmány előírásainak. „Ha ilyen visszaélés történne, az ombudsman vagy 
más illetékes szervek megtámadhatnák az alkotmánybíróságon, és biztos vagyok benne, 
hogy az alkotmánybíróság ezeket korlátozná” – jelentette ki.

Európa a járvány új gócpontja, halálos áldozat Magyarországon

Több mint 155 ezren kapták el az új koronavírust világszerte tegnapi lapzártánkig az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint, a halottak száma megha-
ladja az 5800-at. Huszonnégy óra alatt közel tízezerrel nőtt a fertőzések száma, 
ebből mintegy 7000 esetet Európából jelentettek. A helyzet továbbra is Olaszor-
szágban a legrosszabb. Huszonnégy óra alatt százhetvenöttel 1441-ra emelkedett 
az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma, eközben a 
diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem háromezerrel, 21 157-re nőtt;  a ható-

ságok újabb korlátozó intézkedések meghozatalát jelentették be, leállították az 
éjszakai vonatjáratokat, miközben újabb „menekülési hullám” indult Lombardiá-
ból az ország déli része felé. Intenzív osztályon több mint 1500 beteget kezelnek. 
A gyógyultak száma 1966-ra emelkedett. A közegészségügyi hivatal (ISS) adatai 
szerint emelkedik az ötven év alattiak közti fertőzések mértéke.
A második legfertőzöttebb Spanyolország szükségállapot bevezetésével korlátozza la-
kosai szabad mozgását a következő tizenöt napban, hogy lassítsa a koronavírus-járvány 
terjedését. Ebben az időszakban az emberek alapvetően csak az otthonuk és munkahe-
lyük között közlekedhetnek. Ezenkívül egészségügyi intézménybe, élelmiszerboltba, pati-
kába, bankba, biztosítóhoz, trafi kba, tisztítóba, benzinkútra mehetnek, illetve előre nem 
látható sürgős esetben tartózkodhatnak közterületen. A Vatikán tegnap elrendelte, hogy 
a húsvéti szertartásokat hívők nélkül tartsák a pápai államban. A járvány miatt Donald 
Trump amerikai elnök – akin elvégezték a vírustesztet, és kiderült: nem fertőzött – orszá-
gos szükségállapotot hirdetett pénteken az Egyesült Államokban. Mindeközben Kínában 
végéhez közeledik a járvány: 24 óra alatt már csak 18 új esetet jelentettek. Magyarország 
eközben csatlakozott azon országokhoz, ahol felfüggesztik a tanítást. Tegnap egyébként 
elhunyt az első magyar beteg, egy 75 éves férfi .

Szükségállapot: korlátozhatók bizonyos jogok

A szükségállapot olyan rendkívüli állapot, amelyet az alkotmány értelmében akkor hir-
dethetnek meg, ha a nemzetbiztonságot vagy a demokráciát fenyegető súlyos veszély-
helyzet alakult vagy alakulhat ki, illetve természeti katasztrófa esetén.
A meghatározás szerint olyan rendkívüli, nem katonai jellegű esemény esetén rendelik 
el, amely mértéke és intenzitása révén veszélyezteti a lakosság életét és egészségét, a 
környezetet, a fontosabb anyagi vagy kulturális értékeket, a normalitás helyreállítása 
érdekében pedig sürgős lépésekre, külön források biztosítására, illetve a rendelkezésre 
álló erőforrások egységes koordinálására van szükség. Szükségállapot idején a központi 
és a helyi közigazgatás egyes jogköreit a katonai és más, központi hatóságok veszik át.
Ilyen esetben a szükséges intézkedéseket a vészhelyzeteket menedzselő országos rend-
szer hozza meg, amelyet a belügyminiszter vezet, és a miniszterelnök koordinál.
Szükségállapot idején korlátozhatók bizonyos polgári jogok, kivéve az alapvető szabad-
ságjogokat. Ilyen helyzetben a hatóságok korlátozhatják vagy megtilthatják a járművek 
és az emberek közlekedését bizonyos helyeken vagy időpontokban, illetve indokolt 
esetben kĳ árási engedélyt adhatnak. Razziákat szervezhetnek, kizárólagos jogot kapnak 
a nyilvános rendezvények engedélyezésére, evakuálhatják azon személyeket a szükség-
állapot által érintett területről, akiknek a jelenléte nem indokolt, ideiglenesen bezárhat-
ják a benzinkutakat, vendéglőket, kávéházakat, klubokat, kaszinókat, az egyesületek 
székhelyeit és egyéb nyilvános helyeket. Emellett megtilthatják a közúti, vasúti, tengeri, 
folyami és légi közlekedést bizonyos útvonalakon, illetve az élelmiszerek és egyéb szük-
séges termékek elosztásának racionalizálásáról dönthetnek.

Szükségállapot lép érvénybe mától 
Klaus Johannis államfő rendelete 
nyomán a Romániában és világszer-
te is súlyosbodó koronavírus-helyzet 
miatt.
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S zükségállapotot hirdet mától 
Klaus Johannis államfő a súlyos-
bodó koronavírus-járvány miatt. 

Ezt ő maga jelentette be szombaton este 
a Ludovic Orban vezette új kormány be-
iktatási ceremóniáján.

„Nagyon fontos időben meghozni az 
intézkedéseket, hogy legyen hatásuk, 
és hogy lehetővé tegyem a törvény által 
előírt valamennyi eszköz felhasználását 
ehhez a harchoz, úgy döntöttem, szük-
ségállapotot hirdetek jövő hét elejétől” – 
mondta az elnök a Cotroceni-palotában. 
Az államfő szerint ezáltal újabb erőfor-
rásokat lehet majd kiutalni a koronaví-
rus előidézte válság kezelésére.  „A kor-
mánynak így lehetősége lesz majd több 
pénzt kiutalni az egészségügynek, több 
pénzt fordítani gyógyszerekre, a szük-
séges orvosi felszerelésekre” – mondta 
az elnök, hozzátéve, hogy így egyszerű-
södnek az eljárások, könnyebb lesz a be-
szerzés. Az államfő ugyanakkor felhívta 

a polgárok fi gyelmét, hogy amennyiben 
tehetik, kerüljék a testi kontaktust, és 
tájékozódjanak hivatalos forrásokból. 
A koronavírus elleni küzdelmet koor-
dináló stratégiai kommunikációs törzs 
közölte: csakis olyan korlátozó intézke-
déseket hoznak majd, amelyek a járvány 
leküzdését szolgálják. A szükségállapot 
harminc napig lehet hatályban, de a 
parlament hozzájárulásával meghosz-
szabbítható. Marcel Vela belügyminisz-
ter tegnap nyugalomra intett minden-
kit, és közölte: ellenőrzés alatt tartják 

a helyzetet. Elmondta, tárcaközi bizott-
ság dolgozta ki annak részleteit, hogy 
a szükségállapot pontosan miben áll 
majd. Kifejtette: mindenki tehet a biz-
tonságért, felkérte a polgárokat, hogy 
halasszák el a nem kimondottan szük-
séges utazásokat, kerüljék a másokkal 
való érintkezést. Kifejtette, mindazokat, 
akik olyan országból érkeznek, ahol 
több mint 500 fertőzött van, házi karan-
ténba küldik. Emellett az autópiacokat 
március 31-éig bezárják. A hír bejelen-
tését követően Monica Anisie oktatási 
miniszter közölte: a tanítási szünet meg-
hosszabbítását kezdeményezi.

Egyébként szombaton betiltották 
azokat a beltéri rendezvényeket, ame-
lyeken ötvennél több a résztvevő. A 
szükségállapot hírére tegnap a koráb-
biaknál is nagyobb sorok alakultak ki a 
szupermarketekben, bár az illetékesek 
folyamatosan jelzik: van elegendő áru.

Elkülönített kormány
A hétvégén a román politikumot is 
megfertőzte a koronavírus-járvány: a 
kormány, valamint a kormányzó Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) teljes vezető-
sége házi karanténba vonult, miután 
pénteken kiderült, hogy a párt egyik 
szenátora vírushordozó.

Ludovic Orban ügyvivő miniszterel-
nök Victor Costache ügyvivő egészség-
ügy-miniszter társaságában jelentette 

be, hogy Virgil Chiţac szenátorról, a 
párt konstancai polgármesterjelöltjéről 
kiderült: elkapta a koronavírust, és mi-
után részt vett a párt vezető testületé-
nek ülésén, a pártvezetés, a kormány és 
a szenátusi frakció tagjai is házi karan-
ténba vonulnak. A konstancai szenátor 
február 17. és 19. között vett részt egy 
brüsszeli NATO-tanácskozáson, vélhe-
tően ott fertőződött meg. Tőle kaphatta 
el a vírust irodavezetője, aki a családját 
is megfertőzte. Valamennyiüknek pén-
tek délelőtt lett pozitív a vírustesztje.

Orban közölte: ő maga az egyik kor-
mányvillába vonul vissza, és kormánya 
minden tagjával együtt az orvosok ren-
delkezésére áll, hogy elvégezzék a szük-
séges teszteket. Megjegyezte: tovább-
ra is ellátja kormányfői teendőit. Arra 
kérte a kormány tagjait, hogy szigetel-
jék el magukat, és csakis telefonon, 
elektronikus úton lépjenek kapcsolatba 
egymással, munkatársaikkal. Az eset 
miatt a honatyákat és a parlamen-
ti alkalmazottakat koronavírusteszt-
nek vetették alá, a parlament helyisége-
it pedig kifertőtlenítették. Az első tesz-
tek negatívnak bizonyultak.

Elhunyt egy román fertőzött 
Olaszországban
Tegnapi lapzártánkig már 139-re nőtt a 
romániai fertőzöttek száma. A 100 fö-
lötti fertőzöttel a harmadik fokozatába 
(101–2000 fertőzött) lépett a járvány, 
amely a vírus széles körű, folyamatos 
terjedését is jelenti, ami jelentős nyo-
mást fejt ki az egészségügyi rendszerre.

Szombaton kiderült, hogy a PNL 
egyik képviselője, Lucian Heiuş is 
megfertőződött Florin Oancea dévai 
polgármesterrel és a város menedzse-
rével együtt, miután részt vettek a párt 
vezetőségének ülésén, amelyen Virgil 
Chiţac is ott volt.

Eközben Olaszországban elhunyt egy 
román állampolgár, aki elkapta a koro-
navírust. A bukaresti külügyminisztéri-
um szerint ugyanakkor a 80 éves borsa-
bányai nő, aki daganatos beteg húgára 
vigyázott, más betegségben is szenve-
dett. A fertőzésből kigyógyult román 
állampolgárok száma kilencre nőtt.




