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AZ ADATOK MANIPULÁLÁSÁVAL VÁDOLJA AZ ELLENZÉK A ROMÁN KORMÁNYT

Karanténmentes a beutazás
tizenhét európai országból

Nem küldik már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe mától azo-
kat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból – közöttük 
Magyarországról – érkeznek Romániába, amelyekben az utóbbi időben 
alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya. Magyar-
országon azonban továbbra is karanténkötelesek a román állampolgárok. 
Az újabb enyhítések közepette ismét 300 fölé ugrott tegnap az új típusú 
koronavírusos megbetegedések napi száma, erre több mint egy hónapja 
nem volt példa az országban. A kormány határozatot készül hozni a holnap 
lejáró veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbításáról, az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) azonban továbbra sem ért egyet a lépéssel. Sőt Marcel 
Ciolacu, az alakulat vezetője azzal vádolta az Orban-kabinetet, hogy mes-
terségesen felduzzasztja az új fertőzések adatait, hogy ezáltal érje el a rend-
kívüli állapot meghosszabbításának parlamenti megszavazását. 5.»

Közlekedési nyitás. Mától újraindulhatnak a menetrendszerű repülőjáratok is Románia és több európai ország között

Egészségügy: vissza
a normalitáshoz
Míg egyes helyeken – például Ma-
rosvásárhelyen – lassan visszatér 
az egészségügyi ellátás a rendes ke-
rékvágásba, addig más települése-
ken még várni kell arra, hogy teljes 
kapacitással fogadják a krónikus 
betegeket. Országszerte továbbra is 
fenn kell tartani minden osztályon 
helyeket a koronavírusos bete-
geknek, hiszen nem tudni, lesz-e 
második hullám.  2.»

Büntetett
magyarellenesség
Klaus Iohannis elnök nagy felelős-
sége, hogy a magyar közösséget 
kiszolgáltatta a gyűlöletbeszéd-
nek – nyilatkozta Benkő Erika, a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
igazgatója annak kapcsán, hogy 
megbírságolt az Országos Audio-
vizuális Tanács (CNA) több román 
tévéadót magyarellenes uszítás, 
gyalázkodás miatt.  2.»

Homályos védelmi 
utalás Magyarországra
Éles reagálást váltott ki Moszkva 
részéről a parlamenti elfogadás 
előtt álló román védelmi straté-
gia, amely gyakorlatilag ellen-
ségként határozza meg Oroszor-
szágot. Bár Magyarországot nem 
nevesíti, a dokumentum szerint 
veszélyt látnak az „illiberális 
demokráciában”. Barabás T. 
János elemző úgy véli, a homályos 
megfogalmazás visszaélésekre ad 
lehetőséget.  6.»

Új kivitelező bővíti
az atomerőművet
Jóváhagyták a Nuclearelectrica 
állami társaság részvényesei a kí-
naiakkal évekkel ezelőtt a cernavo-
dai atomerőmű bővítéséről kötött 
megállapodás felbontását. A 
kormányzati szinten hozott döntés 
mögött Washington befolyásolá-
sa áll, az Egyesült Államok több 
stratégiai kérdésben is ráerőlteti 
akaratát Romániára.  7.»

 » Továbbra 
sem léphetnek 
be Romániába 
külföldi állam-
polgárok az 
ingázók, átuta-
zók, törvényho-
zók, diplomaták, 
rezidensek és 
családtagjaik 
kivételével. 
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Több erdélyi megyében okozott
kárt a hétvégi viharos időjárás
és a kiöntött patakok  3.»

Az úzvölgyi temetőgyalázásra is
kitér az amerikai külügy jelentése

3.»

Bihar megyében felpöröghet
az autópálya-építés  4.»
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