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 A ROMÁN KORMÁNY TOVÁBBRA IS HOSSZABBÍTÁST AKAR, AZ ELLENZÉK EZT ELUTASÍTJA – ORSZÁGSZERTE VANNAK GÓCPONTOK

Politikai iszapbirkózás a veszélyhelyzet kapcsán
Folytatódott a huzavona csütörtökön 
a kormány és az ellenzék között a 
jövő hét elején lejáró veszélyhelyzet 
meghosszabbítása kapcsán.

 » BALOGH LEVENTE

C sütörtökön sem közeledett a jövő hét 
elején lejáró veszélyhelyzet meghosz-
szabbítását akaró kormány és az ezt 

elutasító ellenzék álláspontja. A kabinet a 
tervek szerint este kezdődött, lapzártánk 
után zárult ülésén készült elfogadni a ve-
szélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 
határozatot, miközben az ellenzék saját 
törvénytervezettel készült a témában.

Marcel Ciolacu, az ellenzék fő erejének 
számító Szociáldemokrata Párt (PSD) elnö-
ke délután az alakulat elnökségének ülését 
követően leszögezte: pártja nem szavazza 
meg a hosszabbítást abban a formában, 
ahogy azt a kormány tervezi. Mint ismere-
tes, a veszélyhelyzetet kormányrendelet-
ben hirdetik ki, de öt napon belül az ellen-
zéki többségű parlamentnek is szavaznia 
kell róla. Ciolacu szerint a PSD olyan, „köz-
tes” állapot bevezetését javasolja, amely-
ben egyértelműen leszögezik a polgárok 
egészségének védelmét szolgáló intézke-
déseket, és amely – szemben a kormány 
által tervezett további 30 nappal – 10–15 
napig tartana. Közölte, pártja azt akarja, 
hogy nyissák meg a kórházakat a krónikus 
betegek előtt, és ne lehessen többé pályá-
zat nélkül közbeszerzéseket eszközölni, 

illetve alkalmazottakat szerződtetni a kór-
házakban. Ugyanakkor – korlátozott ideig 
– támogatják a zárt terekben való maszk-
viselést és a fi zikai távolságtartást. Ciolacu 
rámutatott: a kormánynak meg kell indo-
kolnia a hosszabbítást, ám a parlament ed-
dig nem kapott ennek kapcsán semmilyen 
tájékoztatást. A PSD meglebegtette, hogy 
saját törvénytervezetet dolgoz ki a témá-
ban, de várhatóan inkább a kormányren-
deletet módosítja majd a parlamentben.

Nelu Tătaru egészségügy-miniszter 
mindennek kapcsán azt állította: nem le-

het csupán az ország bizonyos régióiban 
fenntartani a veszélyhelyzetet, mivel min-
denhol vannak koronavírus-gócpontok. 
Mint ismeretes, az ellenzék nem kívánja 
jóváhagyni a jövő hét elején lejáró 30 na-
pos veszélyhelyzet meghosszabbítását 
az ország teljes területére, csupán azok-
ra a régiókra, ahol gócpontok vannak. 
A miniszter szerdán este a Digi 24 hírte-
levíziónak nyilatkozva arról beszélt: a ve-
szélyhelyzet meghosszabbítását kimondó 
jogszabály továbbra is lehetővé tenné a 
kormány számára, hogy megakadályozza 
a koronavírus-járvány terjedését. Rámuta-
tott: a kormányoldal és az ellenzék között 
zajló politikai vitán túlmenően továbbra 
is veszélyhelyzet van még akkor is, ha a 
parlament ezt nem hagyja jóvá. Annak 
kapcsán, mi a kormány B terve arra az 
esetre, ha a parlament nem hagyja jóvá a 
veszélyhelyzet meghosszabbítását, kifej-
tette: miniszteri rendeletekkel, és a koráb-
ban kidolgozott eljárások alkalmazásával 

próbálhatják kezelni a helyzetet, azonban 
a veszélyhelyzet nélkül semmilyen korlá-
tozó intézkedést nem lehetne fenntartani. 
Például a maszkviselés kényszere a rend-
kívüli jogrend nélkül alapvető jogokat 
sért, és a vendéglők belső tereit sem le-
hetne zárva tartani, ahogy azt a kormány 
korábbi ígéretei ellenére tervezi.

Tătaru szerint nem áll meg a lábán az el-
lenzék azon feltétele, hogy csakis azon he-
lyeken hosszabbítsák meg a veszélyhelyze-
tet, ahol valóban gócpontok vannak, mivel 
mindenhol vannak gócpontok, és a tünet-
mentes fertőzöttek is terjeszthetik a vírust.

Raed Arafat, a belügyminisztérium ka-
tasztrófavédelmi államtitkára ugyancsak 
szerdán este arról beszélt: továbbra is fenn-
áll a fertőzésveszély, az új esetek fl uktuáci-
ója is ezt jelzi. Arafat szerint sem életképes 
megoldás, hogy csak a gócpontok környé-
kén hirdessenek veszélyhelyzetet, hiszen 
a lazítások nyomán immár bárhova bárki 
elutazhat.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A washingtoni belbiztonsági minisztérium 
a rendőrök elleni célzott támadások ve-

szélyeire fi gyelmeztetett. A szélsőséges tün-
tetők közben a nekik nem tetsző személyisé-
gek szobrainak megsemmisítésébe kezdtek. 
A Los Angelestől csaknem 300 kilométernyi-
re északra fekvő Paso Robles városkában a 
megyei seriffh  elyettest lőtték fejbe, nem halt 
meg, de súlyos, életveszélyes állapotban 
szállították kórházba. Az elkövető elmene-
kült. A rendőrség feltételezése szerint az el-
követő kifejezetten rendőrökre vadászott. 

Eközben Nancy Pelosi demokrata párti 
házelnök szerdán levélben követelte a kon-
föderációs személyiségek szobrainak eltá-
volítását a kongresszus díszcsarnokából.  
Az ügyben illetékes szenátusi bizottsághoz 
írt levelében Pelosi úgy fogalmazott: ezek 
a szobrok „a gyűlöletnek adnak tiszteletet, 
és nem a nemzeti örökség részei. Muszáj el-
mozdítani őket”. A konföderáció az amerikai 
polgárháború (1861–1865) előtti időszakban 
a déli rabszolgatartó államok laza szövetsé-
ge volt, amely szeretett volna kiválni az uni-
óból, s részben emiatt kezdődött meg a pol-
gárháború. A déli tagállamokban mind a mai 
napig sok szobor, emlékmű, utcanév és zász-

ló őrzi e korszak emlékét, ám amióta május 
25-én Minneapolisban a rendőri erőszak mi-
att meghalt az afroamerikai George Floyd, és 
ezt követően tüntetéshullám árasztotta el az 
országot, egyre több helyen rongálták vagy 
csonkították meg ezeket a szobrokat és em-

lékműveket, s több helyen a kormányzó vagy 
a polgármester el is rendelte a konföderáci-
ós személyiségek szobrainak eltávolítását. 
A massachusettsi Bostonban és a virginiai 
Richmondban megrongálták Kolumbusz 
Kristóf szobrait is.

Lelőtt rendőr, ledöntött szobrok Amerikában Helyhatósági választás 
szeptemberben?

Várhatóan szeptember 27-én rendezik 
meg idén a koronavírus-járvány miatt 

júniusról elhalasztott önkormányzati vá-
lasztásokat, miután a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és az ellenzék fő erejé-
nek számító Szociáldemokrata Párt (PSD) a 
források szerint csütörtökön megállapodott 
az időpontról. A dátumot hivatalosan a 
jelenleg ellenzéki többségű parlament tűzi 
majd ki. Közben egy hárompárti – a PSD, 
a PNL és az ALDE által –, közösen kidol-
gozott törvénytervezetet is benyújtottak 
a parlamentben, amelynek értelmében 
november elsejéig meghosszabbítják a 
helyi választott elöljárók mandátumát. 
A törvényre azért van szükség, mert az 
alkotmánybíróság egyaránt alkotmány-
ellenesnek minősítette a helyi választott 
elöljárók mandátumának meghosszabbítá-
sáról szóló kormányrendeletet és az utána 
elfogadott törvényt is. Így a mandátumok 
hivatalosan 21-én lejárnak. Azzal minden 
párt egyetértett, hogy a járvány miatt el 
kell halasztani a választásokat, de vita 
alakult ki arról, hogy mennyivel. Eddig úgy 
tűnt, hogy az ellenzéki PSD minél későbbi, 
a népszerűtlen kormányzati intézkedések 
miatt leszálló ágba került PNL pedig minél 
korábbi időpontban érdekelt. (B. L.)
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Fejvesztett düh. Bostonban az erőszakos tömeg lefejezte a Kolumbusz-szobrot

Kínzás miatt vizsgálja a kórházakat az ombudsman

Átiratban értesítette az ombudsmani hivatal a kórházakat, hogy vizsgálatot indít az 
egészségügyi intézményekben a kínzás, a büntetések és az embertelen bánásmód elleni 
fellépés jegyében, hogy bárki diszkrimináció nélkül gyakorolhassa az alapvető jogait. 
Egyúttal felszólította a kórházakat, hogy értesítse a pácienseket és hozzátartozóikat a 
vizsgálat tényéről, és számos iratot és statisztikát kért az intézményektől. Nelu Tătaru 
egészségügy-miniszter nem örült a hírnek. Mint mondta, nem érti, hogyan lehet egy kór-
házból kínzóközpont, miért indul vizsgálat azok ellen, akik három hónapja küzdenek a 
koronavírus ellen. Egyúttal közölte: jogászokkal is konzultál, hogy kiderítse, van-e egyál-
talán jogalapja a vizsgálatnak. Állítása szerint senkitől sem érkezett panasz rossz bánás-
mód miatt. Voltak ugyan olyan, tünetmentes páciensek, akik azt kérték, hogy engedjék ki 
őket, de agresszív bánásmódra van kínzásra nem érkezett panasz. Raed Arafat katasztró-
favédelemért felelős belügyi államtitkár szerint a vizsgálat oda vezethet, hogy az orvosok 
nem mernek döntéseket hozni. Egyben sérelmezte, hogy az ombudsmani hivatal a kínzás 
szót használta. Renate Weber ombudsman viszont jelezte: a 1997/35-ös törvényben, 
amely alapján a vizsgálatot kezdeményezte, ezt a terminológiát alkalmazták. Közölte: az 
akció során tájékoztatni kívánják a pácienseket, hogy a témában egy online kérdőívet is 
kitölthetnek az ombudsmani hivatal honlapján. Azt is megjegyezte, hogy a nemzetközi 
és hazai jog alapján minden olyan hely, ahol egy személyt akarata ellenére őriznek, és 
nem engedik ki, fogvatartási helynek minősül. Rámutatott: a kórházakba tünetmentes és 
fertőzésgyanús személyeket is beutaltak, amit nem állt módjukban megtagadni.

Európai Bizottság: hétfőn nyíljanak meg a belső határok

Az Európai Bizottság csütörtökön felkérte az európai uniós tagállamok kormányait, hogy 
június 15-én, azaz hétfőtől kivétel nélkül oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
határzárakat az EU-n belül. A brüsszeli testület július elsejétől javasolja az Unión kívüli 
országokból az EU-ba érkezőkre vonatkozó utazási korlátozások részleges és fokozatos 
megszüntetését. Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos elmondta, hogy az Unión 
kívüli országok közül többnek az egészségügyi helyzete továbbra sem stabil, így a bizott-
ság ebben a szakaszban nem javasolja az utazási korlátozások teljes megszüntetését.

200 fölött az új esetek száma

 Ismét 200 fölé nőtt az egy nap alatt 
diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek 
száma a hivatalos adatok szerint: csü-
törtök délután egy óráig 237 új esetet 
regisztráltak. Ezzel 21 182-re nőtt az 
igazolt fertőzöttek száma. Újabb 180 
személy eközben meggyógyult, így már 
15 283-an hagyhatták el a kórházat. 
A halottak száma lapzártánkig 1369-re 

nőtt. Intenzív osztályon 153 pácienst 
ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 
531 619-re nőtt, vagyis 24 óra alatt 11 
055 személyt teszteltek. A rendőrség 24 
óra alatt 117 bírságot rótt ki a veszély-
helyzet idején érvényes rendelkezések 
megsértése miatt, összesen 130 600 
lej értékben. Emellett három esetben 
tett feljelentést a járvány leküzdésének 
meghiúsítása miatt.




