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Kevesebb teszt, kevesebb új fertőzött Romániában

Jelentősen csökkent az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizált személyek száma 
tegnapra – igaz, ez elsősorban annak tudható be, hogy kevesebb tesztet is végeztek. 
Tegnap délután egy óráig 166 új esetet regisztráltak – mint ismeretes, ez a szám vasár-
nap 320 volt. Ezzel összesen 22 165-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A gyógyultak 
száma egy nap alatt 98-cal nőtt, így összesen már 15 817. 24 óra alatt 17 személy hunyt 
el a koronavírushoz köthető okokból, így összesen 1427 halottat regisztráltak. Intenzív 
osztályon 175 személyt ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 564 278, miközben vasár-
nap 560 596 tesztet végeztek. Hatósági karanténban 1331, házi elkülönítésben 92 734 
személy tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 143 bírságot rótt ki, összesen 175 350 lej 
értékben a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megszegése miatt. Emellett két 
esetben tettek feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » B. L.

E lvileg elhárult az a veszély, hogy egy hét 
múlva megszűnjön a polgármesterek és a 

megyei közgyűlési elnökök mandátuma, mi-
után a szenátust követően tegnap a bukaresti 
képviselőház is megszavazta az önkormány-
zati tisztségviselők mandátumát november 
elsejéig meghosszabbító törvénytervezetet. 
Mint ismeretes, az önkormányzati választá-
sokat a koronavírus-járvány miatt nem tar-
tották meg június elején. A polgármesterek 
és önkormányzati képviselők megbízatása 
június 21-én jár le. Mandátumuk meghosz-
szabbításáról már korábban is születtek jog-
szabályok, amelyeket azonban – a válasz-
tások kitűzésének jogáról folyó belpolitikai 
csatározás közepette – az alkotmánybíróság 
hatályon kívül helyezett.

A törvény lerövidíti a választási előké-
születek időtartamát, és felére csökkenti a 
jelölésekhez szükséges támogatói aláírások 
számát. Lehetővé teszi az internetes aláírás-
gyűjtést, továbbá azt is, hogy a pártok és a 
független jelöltek elektronikus úton juttas-
sák el a választási bizottsághoz az indulás-
hoz szükséges dokumentumokat. 

A tegnapi ülésen a baloldali többség és az 
RMDSZ ismét leszavazta a kisebbségben kor-
mányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) módo-

sító indítványát, hogy a választások időpont-
ját továbbra is a kormány határozza meg. A 
törvény végső változatában így az szerepel 
hogy erről a parlamentnek kell sarkalatos 
törvényt hoznia – az eddigi 75 helyett – lega-
lább 60 nappal a kijelölt dátum előtt. 

Jövő héttől azonban mégis megszűnhet az 
önkormányzatok működésének jogalapja, 
ha most bárki újabb alkotmányossági óvást 
emel a hétfőn elfogadott törvény ellen, vagy 
Klaus Iohannis államfő nem hirdeti ki azon-

nal a jogszabályt. Az esetleges alkotmányos-
sági normakontroll igénylésére három nap 
áll a törvényhozók, illetve az államfő rendel-
kezésére, az elnök által kihirdetett törvények 
pedig – ha nincs bennük halasztó rendelke-
zés – a Hivatalos Közlönyben történt publi-
kálásuk után három nappal lépnek hatály-
ba. Az önkormányzati választást egyébként 
várhatóan szeptember 27-ére írják majd ki, 
miután a jelentősebb pártok megállapodtak 
az időpontról.

Parlamenti igen a mandátumhosszabbításra

ÚJABB LÉTESÍTMÉNYEK NYÍLHATTAK MEG – ORBAN: NEM MANIPULÁLJUK A JÁRVÁNYADATOKAT

Lazítás politikai feszültséggel

Bónuszhónapok. A polgármesterek és helyi tanácsosok őszig hivatalban maradhatnak

Hatályba lépett tegnaptól a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett kor-
látozások lazításának újabb, immár 
harmadik hulláma. Az ellenzéki ro-
mán szociáldemokraták továbbra is 
ellenzik a veszélyhelyzet 30 nappal 
történő meghosszabbítását.

 » BALOGH LEVENTE

A kormány és az ellenzék közötti poli-
tikai egymásnak feszülés közepette 
lépett hatályba tegnap a koronaví-

rus-járvány miatt bevezetett korlátozások 
lazításának harmadik fokozata. Az enyhí-
tés nyomán a távolságtartásra és a higiéni-
ára vonatkozó követelmények betartásával 
megnyithattak a bevásárlóközpontok – ki-
véve a bennük működő vendéglőket, mo-
zikat és játszóhelyeket –, az edzőtermek, 
valamint a strandok kültéri medencéi.

Egyúttal tizenhét országra vonatkozóan, 
ahol sikeres a járvány elleni küzdelem, 
megszűnt a Romániába onnan érkezők 
házi elkülönítésbe vonulására vonatkozó 
kötelezettség. Emellett a családi rendez-
vények résztvevőinek száma is nőhet: zárt 
térben húsz, a szabad ég alatt ötven fő ve-
het részt rajtuk. Az utcákon, tereken három 
helyett immár hat fő is alkothat csoportot.

Eközben határozottan cáfolta Ludovic 
Orban miniszterelnök azokat az ellenzéki 
vádakat, miszerint a kormány saját éreké-
ben manipulálná a járványadatokat. Or-
ban az ellenzék fő erejének számító Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Marcel 
Ciolacu kijelentéseire reagált, aki szerint 
a kormány játszadozik az új fertőzöttekre 
vonatkozó adatokkal, azok ugyanis azt 
követően kezdtek el ismét gyors ütem-
ben nőni, hogy a PSD bejelentette: nem 
szavazza meg a kormány tervét, hogy 30 
nappal hosszabbítsák meg a veszélyhely-
zetet, ehelyett 15 napos átmeneti idősza-
kot akar. Orban szerint az adatokat nem 
is a kormány teszi közzé, a folyamatot az 
Országos Statisztikai Intézet és az egész-
ségügyi minisztérium koordinálja, a tesz-
teket engedéllyel rendelkező központok-
ban végzik, és a valós helyzetet tükrözik. 
A miniszterelnök úgy véli, a PSD felelőtle-
nül és erkölcstelenül viselkedik. „Mindez 
a PSD kampányának része, amelynek a 
célja az, hogy az emberek ne tartsák be 
a szabályokat. Mintha csak azért akar-
nának ártani az embereknek, hogy ők 
nyerhessenek az ügyön politikailag” – 
mondta Orban. A kormányfő egyúttal azt 
is megjegyezte, a fertőzöttek számának 
növekedéséhez a közbeszédben terjedő 
álhírek is hozzájárultak, amelyek szerint 

a koronavírus nem veszélyes, sőt csak 
kitaláció. Orban azt is politikai demagó-
giának nevezte, hogy a PSD a templomok 
megnyitása mellett kardoskodik. Leszö-
gezte: a lehető legnagyobb óvatossággal 
kell eljárni az ügyben, a döntést pedig 
az epidemiológiai kockázat mérle gelése 
nyomán hozzák meg.

A PSD elnöksége egyébként tegnap 
délután ült össze, hogy eldöntse, hogyan 
viszonyuljon a veszélyhelyzet meghosz-
szabbításához. Marcel Ciolacu pártel-
nök leszögezte: parlamenti többségüket 
kihasználva módosítani fogják az erről 
szóló kormányrendeletet. Mint elmond-
ta, mindent megszavaznak, ami a polgá-
rok egészségét szolgálja, a többi azonban 
kizárt. Elmondta, nem támogatják, hogy 
30 napos hosszabbítás következzen, leg-
feljebb 15 napról lehet szó. Emellett a 
korábbi bejelentések szerint a pályázat 
nélküli közbeszerzéseket és a kórházak 
krónikus betegek előtti újranyitását is el 
akarják érni.

A kormány várhatóan ma dönt a hosz-
szabbításról. Nelu Tătaru egészségügy-mi-
niszter eközben tegnap arról beszélt: 
egyelőre nem számottevő a fertőzöttek 
számának növekedése. Emlékeztetett: az 
elmúlt időszakban két, péntektől hétfő 
estig tartó hosszú hétvége is volt, és az or-
szág bizonyos régióiban jelentőseb töme-
gek jelentek meg. Kifejtette, az embereken 
eluralkodott a szabadságérzet, ennek nyo-
mán folytatódott a járvány közösségi terje-
dése, ami ugyanakkor még nem exponen-
ciális. Hozzátette: a tegnaptól életbe lépett 
lazítások nyomán várhatóan továbbra is 
nő az esetek száma, de ellenőrizhetően.

Ehhez szükséges szerinte a veszélyhely-
zet meghosszabbítása, nem azért, hogy 
hatályban maradjanak a korlátozások, ha-
nem azért, hogy indokolt esetben megle-
gyenek az eszközök a hatóságok közbelé-
péséhez. Kijelentette: megszorítások csak 
a gócpontokban lesznek érvényben.
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 » RÖVIDEN

Párizsban is megnyílhattak
a vendéglátóhelyek
A járványügyi korlátozások újabb eny-
hítéseként Emmanuel Macron francia 
államfő bejelentette, hogy a párizsi 
régió vendéglátóhelyei tegnaptól már 
nemcsak a teraszaikon, hanem belső 
helyiségekben is fogadhatnak vendé-
geket. „A járvány elleni küzdelem nem 
ért véget, de örülök az vírus elleni első 
győzelemnek” – fogalmazott a köztár-
sasági elnök vasárnap este a francia 
országos televíziókban a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos negyedik 
ünnepi beszédében. Az államfő közölte, 
hogy mostantól Franciaország egész 
területe a vírus terjedése szempontjából 
a kevésbé veszélyeztetett, úgynevezett 
zöld övezetbe tartozik, ezért június 22-
től ismét kötelező a 14 éven aluliaknak 
iskolába járni. „Ez nem jelenti azt, hogy 
a vírus eltűnt, és teljesen elengedhetjük 
magunkat” – hangsúlyozta az elnök.
Olaszországban is tovább lazítottak a 
korlátozásokon: újranyitották tegnap a 
játszótereket és a mozikat, ismét lehet 
esküvői partikat rendezni, és megnyitot-
ták a milánói nemzetközi repülőtér újabb 
terminálját is a járványellenes korlátozá-
sok lazításának harmadik fázisában.
Angliában három hónapi zárlat után 
kinyitottak tegnap a nem alapvető köz-
szükségleti cikkeket árusító boltok, de 
a hatóságok ellenőrizni fogják, hogy az 
üzletek betartják-e a koronavírus-járvány 
terjedését gátló biztonsági előírásokat.

A VMSZ szeretné megtartani
vagy növelni képviselői számát
A kampány során tapasztalt jó hangu-
lat, a választópolgárok elégedettsége, 
valamint a választási törvény módo-
sítása mind-mind hozzájárul ahhoz, 
hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) meg tudja őrizni a képviselet 
eddigi szintjét, sőt akár növelni tud-
ja a parlamenti és az önkormányzati 
képviselők számát – emelte ki Pásztor 
Bálint, a legnagyobb délvidéki magyar 
párt, a Vajdasági Magyar Szövetség 
parlamenti listavezetője a június 21-i 
szerbiai választásokkal kapcsolatos 
várakozásaival kapcsolatban hétfőn az 
MTI-nek nyilatkozva. Szakértők szerint 
a jelenlegi négynél legalább eggyel 
több képviselője lehet a VMSZ-nek a 
250 tagú belgrádi parlamentben, és 
megtarthatja a vajdasági tartományi 
képviselői számát is. Jelenleg hatan 
képviselik a VMSZ-t a 120 fős tartományi 
parlamentben, közöttük házelnökként 
Pásztor István pártelnök. Önkormány-
zati szinten a jelenlegi három magyar 
polgármester mellett – Magyarkanizsa, 
Zenta, Topolya – további kettőt szeretne 
szerezni a legnagyobb délvidéki magyar 
párt. A VMSZ visszaszerezné Szabadkát 
és Kishegyest.

Kémkedésért elítéltek
egy volt amerikai katonát Moszkvában
Kémkedés címén 16 évi szabadságvesz-
tésre ítélte Paul Whelan volt amerikai 
tengerészgyalogost hétfőn a moszkvai 
városi bíróság. Az 50 éves amerikai–
brit–kanadai–ír állampolgárt, egy 
autóalkatrészeket gyártó michigani cég 
biztonsági vezetőjét 2018. december 
28-án egy moszkvai szállodában vették 
őrizetbe az orosz Szövetségi Bizton-
sági Szolgálat (FSZB) ügynökei. Azzal 
vádolták meg, hogy egy államtitkokat 
tartalmazó memóriakártya birtokába 
jutott. Whelan viszont ártatlannak 
vallotta magát, és azt állította, hogy egy 
esküvőre érkezett Oroszországba, ahol 
csapdába ejtették.




