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Ismét csökkent az új esetek száma

Ahogy az már megszokott, a vasárnap végzett kevés teszt száma miatt tegnap is keve-
sebb új koronavírus-fertőzésről érkezett bejelentés: 24 óra alatt a fertőzöttek száma 
413-mal nőtt, az igazolt fertőzöttek száma így 32 948. Eddig 23 552 személyt engedtek 
ki a kórházból, közülük 21 692 gyógyult, 1860 pedig olyan, tünetmentes fertőzött, akit 
tíz nap után hazaengedtek házi elkülönítésbe. Emellett 573, pozitív teszttel rendelkező 
személyt engedtek ki saját kérésére. A halottak száma 24 óra alatt 17-tel nőtt, ezzel 
összesen 1901 személy halt bele a koronavírus-járvány szövődményeibe. Intenzív 
osztályon 235 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 24 óra alatt 6655, ezzel 
az összes tesz száma 854 241-re nőtt. A rendőrség 24 óra alatt 1434 bírságot rótt ki a 
veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 264 570 lej 
értékben. Eközben Erdélyben újabb fertőzésgóc alakult ki: a Kolozs megyei rendőr-fő-
kapitányság 14 alkalmazottjának tesztje lett pozitív.

Ellentábor. Több százan tüntettek Bukarestben a törvénytervezet ellen
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Kína szankciókkal válaszol
az amerikai lépésekre
Kína szankciókat vet ki egyes amerikai 
tisztségviselők és intézmények ellen, 
válaszul arra, hogy az Egyesült Államok 
a múlt csütörtökön szankciókat rendelt el 
kínai vezető tisztségviselők ellen, akiket 
az ujgur kisebbség elnyomásával vádol. 
Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő 
tegnap jelentette be az ellenintézkedést, 
hangsúlyozva, hogy az érintett amerikai 
tisztségviselők és politikusok súlyos kárt 
okoztak a két ország kapcsolataiban. 
A szóvivő Samuel Brownbacket, az Egye-
sült Államok nemzetközi vallásszabad-
ságért felelős utazó nagykövetét, Marco 
Rubio és Ted Cruz szenátort, valamint az 
amerikai kongresszus Kínával foglalkozó 
végrehajtó bizottságának tagjait sorolta 
fel a szankciók érintettjeiként.

Putyin: Moszkva és Kĳ ev viszonya
nem a Krím miatt romlott meg
Oroszország és Ukrajna viszonya nem 
a Krím orosz elcsatolása, hanem a 
Kijevben 2014-ben végrehajtott „állam-
csíny” miatt romlott meg – jelentette ki 
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 
tévécsatornán. „Az, hogy megromlottak 
kapcsolataink Ukrajnával, elvileg nincs 
összefüggésben a Krímmel” – nyilatko-
zott Putyin, aki kifejezte meggyőződését, 
hogy két ország közötti feszültség előbb-
utóbb megszűnik.

HALOGATOTT VITA, TÖBBEN IS FÉLTIK A PÁRT NÉPSZERŰSÉGÉT A KARANTÉNTÖRVÉNY MIATT

Feltételhez kötött PSD-támogatás
Hajlandó a Szociáldemokrata Párt 
megszavazni a karanténtörvényt, 
de csak azzal a feltétellel, hogy a kor-
mányfő és az egészségügyi miniszter 
a szenátus előtt elmagyarázza, miért 
szükséges. Ezt Marcel Ciolacu, a PSD 
ügyvivő elnöke jelentette be.

 » BALOGH LEVENTE

H osszas vita után az ellenzéki, de 
a parlamentben többségben levő 
Szociáldemokrata Párt (PSD) veze-

tősége megszavazta tegnap, hogy a párt 
támogassa a kormány által kidolgozott 
törvényjavaslatot, amelyben azt szabá-
lyoznák, milyen körülmények között lehet 
karanténba vagy elkülönítésbe utalni a ko-
ronavírus-fertőzött személyeket.

A PSD országos végrehajtó testülete teg-
nap délelőtt ült össze, és végül a többség 
megszavazta, hogy a szenátusban támo-
gassák a jogszabály elfogadását – de csak 
újabb módosításokkal. Ennek nyomán a 
felsőház jogi bizottsága tegnap délután 
ismét összeült, hogy kidolgozza a szüksé-
gesnek vélt módosításokat. Marcel Ciola-
cu, az alakulat ügyvivő elnöke az ülést 
követően elmondta: megszavazzák a fel-
sőházban a törvényt, de csak azután, hogy 
Ludovic Orban miniszterelnök és Nelu 

Tătaru egészségügyi miniszter elmegy a 
parlamentbe, hogy elmagyarázza, miről 
szól a jogszabály, illetve hogy a kormány 
miért késlekedett a kidolgozásával. Arra is 
emlékeztetett: a jogszabályt még az igaz-
ságügyi tárca sem véleményezte. „Nem 
szavazzuk meg a törvényt a szenátusban, 
ameddig a miniszterelnök és az egészség-
ügyi miniszter nem jön el, hogy tisztázzon 
minden, jelenleg vitatott kérdést” – szö-
gezte le Ciolacu. Közölte: a szenátusi sza-
vazás előtt folytatják az egyeztetéseket a 
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanáccsal 
és a civil jogvédő szervezetekkel. Elmond-
ta, a képviselőházban azért szavazták meg 
a tervezetet, hogy ne húzzák az időt, és 
minél hamarabb a végső döntést megho-
zó szenátus elé kerüljön, ahol elvégzik a 
szükséges további módosításokat.

Kárhoztatott jogkorlátozások
A PSD elnökségi üléséről kiszivárgott infor-
mációk szerint Marcel Ciolacu, a párt ügyvi-
vő elnöke a tervezet szenátusi támogatását 
javasolta, arra hivatkozva, hogy amennyi-
ben a kormánynak továbbra sem lesz esz-
köz a kezében a járványhelyzet kezelésére, 
Klaus Iohannis államfő ismét szükségálla-
potot hirdethet ki. A párt több vezető poli-
tikusa – Olguța Vasilescu, Paul Stănescu, 
Mihai Fifor, Robert Cazanciuc és Șerban 
Nicolae – azonban a tervezet leszavazása 
mellett foglalt állást, mondván: ha támo-

gatják azt, akkor a pártot azzal vádolhatják 
meg, hogy kiállt a polgárok jogainak csor-
bítása mellett. Többen a karanténba zárt 
személyek javainak a fertőzés megelőzése 
érdekében történő lefoglalásának és meg-
semmisítésének lehetőségét lehetővé tevő 
cikkelyt kifogásolják, mondván: az sérti a 
magántulajdonhoz való jogot.

Mint arról beszámoltunk, a kormány azt 
követően dolgozta ki a tervezetet, hogy az 
alkotmánybíróság alkotmányellenessé mi-
nősítette a miniszteri rendelettel bevezetett 
karantént, és kimondta: az alapvető jogokat 
korlátozó intézkedések csakis a parlament 
által elfogadott törvények útján hozhatók 
meg. A képviselőház csütörtökön vitatta 
meg a tervezetet, és a PSD-s többség szá-
mos ponton módosította a jogszabályt, a 
szenátusnak pedig szombaton kellett volna 
szavaznia róla, ezt azonban elhalasztották, 
a PSD szerint azért, hogy kiiktassák belőle a 
még benne maradt, alkotmányellenes jog-
korlátozó elemeket.

Bizonyos helyeken korlátozások 
jöhetnek Arafat szerint
Eközben a stratégiai kommunikációs 
törzs közölte: valakik a testület nevében 
olyan e-mailt küldtek szét, amelyben 
Raed Arafat államtitkárnak tulajdonított 
hamis üzenet szerepel, miszerint felszó-
lítja az egészségügyi intézményeket, hogy 
önkényesen állapítsák meg a fertőzöttek 
és a halottak számát. A testület felkérte a 
sajtót, ne terjessze az üzenetet, amelynek 
az a célja, hogy elhitesse: a járványadatok 
nem valósak.

Sajtóértesülések szerint egyébként a 
kormány arra készül, hogy a járvány terje-
désének megelőzése érdekében szigorúbb 
korlátozásokat vezessen be, és a szük-
ségállapot újbóli bevezetése sem kizárt. 
Ugyanakkor ez nem lenne érvényes az or-
szág egész területére, csupán azokon a te-
lepüléseken, vagy azokban a megyékben, 
ahol robbanásszerűen nőtt az új esetek 
száma. Raed Arafat ezzel kapcsolatosan 
kijelentette: előfordulhat, hogy a hatósá-
gok egyes helyszíneken ismét korlátozáso-
kat vezetnek be.
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M integy kétszázan tüntettek vasárnap 
este Bukarestben a kormánypalota 

előtt a karanténtörvény ellen. Az emberek 
maszk nélkül, a fi zikai távolságtartásra 
vonatkozó rendelkezést is fi gyelmen kívül 
hagyva vettek részt a demonstráción. A 
résztvevők többek között azt skandálták, 
hogy „Nem vagyunk szolganemzet!, Sza-
badságot!, Gyerünk ki a térre!” A csen-
dőrség is kivonult a helyszínre, ahol tá-
jékoztatták a résztvevőket arról, hogy a 
veszélyhelyzet idején tilos tüntetéseket 
szervezni. Végül összesen 13 bírságot szab-
tak ki összesen 16 500 lej értékben a ko-
ronavírus terjedésének megelőzését célzó 
intézkedések be nem tartása miatt. A meg-
mozdulás szervezője Maria Grapini PSD-s 
európai parlamenti képviselő assziszten-
se, Iosefi na Pascal volt.

A tüntetést Raed Arafat katasztrófavé-
delemért felelős belügyi államtitkár úgy 
kommentálta: a résztvevőket „várja” a 
kórházban, meggyőződése ugyanis, hogy 
az engedély nélkül megtartott rendezvé-

nyen többen is megfertőződtek. Ludovic 
Orban miniszterelnök szerint a tüntetés 
nem spontánul szerveződött, hanem szá-

mos más európai országhoz hasonlóan jól 
előkészített eseményről van szó, amelyet 
álhírkampány előzött meg.

Utcai tüntetés a karanténtörvény ellen

Andrzej Duda marad
a lengyel elnök

Andrzej Duda hivatalban lévő államfő 
nyerte az elnökválasztást Lengyelor-

szágban a szavazatok szinte teljes összesíté-
se szerint. A választási bizottság tegnap, a 
szavazatok 99,97 százalékának összeszám-
lálása után közölte, hogy Andrzej Duda, a 
kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt 
jelöltje a voksok 51,21 százalékát szerezte 
meg a vasárnapi második fordulóban, míg a 
fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) által 
vezetett koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski 
varsói főpolgármester a szavazatok 48,79 
százalékát gyűjtötte össze. A választási 
bizottság vezetője szerint a maradék szava-
zatok érdemben már nem fognak változtatni 
ezeken az eredményeken.

A korábban közzétett, nem hivatalos fel-
mérések is Duda hozzávetőleg kétszázalé-
kos előnyét jelezték. A választási bizottság 
elnöke, Sylwester Marciniak közölte, 
hogy a hivatalos végeredmények egye-
lőre nincsenek, mivel néhány választási 
körzetből és külföldről még nem érkeztek 
meg a jegyzőkönyvek, de ezek az adatok 
érdemben már nem fognak változtatni a 
most közölt eredményeken. Az előzetes 
adatok szerint a részvételi arány magas, 
68,12 százalékos volt, magasabb, mint a 
két hete tartott első fordulóban, amikor 
a szavazásra jogosultak 64,51 százaléka 
adta le voksát. A hivatalban lévő államfő 
a nem hivatalos adatok ismeretében, a 
csekély különbség ellenére már vasárnap 
este győzelmet hirdetett.

„Soká éljen Lengyelország! Hetven-
százalékos részvételi aránnyal győzni 
az elnökválasztáson valami hihetetlen. 
Meghatódtam. Köszönöm honfi társaim” 
– hangoztatta Duda a fővárostól, Varsótól 
60 kilométerre északra található Pultusk 
városában egy rendezvényen támogatói 
előtt, miután az exit pollt közzétették. 
A hivatalban lévő elnök kihívójának, 
Trzaskowskinak is gratulált eredményéhez, 
és azt hangoztatta, hogy elnöki hivatala 
továbbra is „nyitott lesz az eltérő nézeteket 
és meggyőződést valló emberek irányá-
ban”. (Hírösszefoglaló)




