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Ismét többet teszteltek, és több lett az új eset

A kevesebb hétvégi teszt utáni adatokhoz képest több, ám a múlt heti, rekordközeli 
adatokhoz képest kevesebb új koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt, miután ismét 
több mint 14 ezer tesztet végeztek el egy nap alatt. 637 új fertőzöttet diagnosztizáltak – 
ez a szám hétfőn 413, vasárnap 456, szombaton pedig 698 volt –, ezzel az igazolt fertő-
zöttek száma 33 585-re nőtt. Eddig 23 798 személyt engedtek ki a kórházakból, közülük 
21 803 személy gyógyultan távozhatott, 1995 pedig annak nyomán térhetett haza ottho-
ni elkülönítésbe, hogy tíz nap után is tünetmentesnek bizonyult. Emellett 658 személyt 
engedtek haza saját kérésre, miután nem kényszeríthetőek a kórházban maradásra. A 
fertőzés szövődményei miatt 24 óra alatt 30-an hunytak el, ezzel a halottak száma 1931-
re nőtt. A 30 elhunyt mindegyike más betegségben is szenvedett. Intenzív osztályon 234 
pácienst ápoltak. 24 óra alatt 14 237 tesztet végeztek el, ezzel az összes teszt száma 
868 478-ra emelkedett. A hatóságok 24 óra alatt 1066 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet 
idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 184 222 lej értékben.

Halálos fenyegetés Arafat ellen

Eljárást indított a rendőrség, miután Raed 
Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár halálos fenyegetést 
kapott az egyik közösségi oldalon. Egy 
Raul Coltor nevű összeesküvéselmélet-hí-
vő – aki szerint a koronavírus-járvány 
nem létezik, csupán világméretű manipu-
lációról van szó, és aki a román fasiszta 
legionárius mozgalmat is népszerűsíti 
– bejegyzésében meglehetősen zavaros 
vádakat fogalmazott meg Arafat ellen. 
Eszerint egyrészt szülőhazájában, Palesz-
tinában halálra ítélték, másrészt az izraeli 
hírszerzés, a Moszad segítségével emberi 
szerveket csempészett ki Romániából, 
ezért a bejegyzés szerzője 2005-ös kato-
nai esküjére hivatkozva, amely értelmé-
ben gyilkolhat az állam és a nép nevében, 
kĳ elenti: ha az államtitkár nem hagyja 
el Romániát, egy disznó mellé temeti el 
egy kősírban. A hétfő esti bejegyzésre 
rengeteg reakció született, majd mintegy 
40 perc elteltével törölték. Arafat minderre 
úgy reagált: nem ez az első alkalom, hogy 
fenyegetést kap, és nem zavarja az ügy.

Egy címmel kevesebb. Victor Ponta immár jogerősen plagizátornak minősül
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 » RÖVIDEN

Támogatta a bukaresti alsóház
a polgári kezdeményezést
Megszavazta tegnap a képviselőház azt a 
polgári kezdeményezést, amely megtilta-
ná a szándékosan elkövetett bűncselek-
mény miatt jogerősen szabadságvesztés-
re ítélt személyek számára a közhivatalok 
betöltését. Az alsóház 295 támogató voks-
sal, egy tartózkodás mellett fogadta el az 
alkotmánymódosító javaslatot. A döntő 
kamara a szenátus az ügyben. Ha a fel-
sőház is támogatja, akkor népszavazást 
kell kiírni az alkotmány módosításáról. A 
kezdeményezés, amelyhez a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) több 
mint egymillió támogató állampolgári 
aláírást gyűjtött, az alkotmány 37. cik-
kelyét módosítaná, eltiltva az elítélteket 
a közhivatal viselésétől. Az erről szóló 
népszavazást a parlamentben többség-
ben levő szociáldemokraták augusztus 
23-ára írnák ki.

Törökország óva intette az EU-t
a belügyeibe avatkozástól
Törökország óva intette az Európai 
Uniót a belügyeibe avatkozástól az Hagia 
Szophia mecsetté nyilvánításával kap-
csolatban. A török külügyminisztérium 
szóvivője közleményben hangsúlyozta, 
hogy senki sem sértheti meg Törökor-
szág szuverén jogait. Hami Aksoy arra 
reagálva adott ki közleményt, hogy az 
EU-tagországok külügyminiszterei előző 
nap elítélték az isztambuli látványosság 
– volt ortodox székesegyház – mecsetté 
minősítését. Aksoy hangsúlyozta: az 
épület Törökország tulajdona, státusának 
megváltoztatása pedig csakis Törökország 
szuverén joga. Rámutatott, hogy a mecset 
minden látogató előtt nyitva áll vallásra 
való tekintet nélkül. Egyúttal jelezte: a 
Hagia Szophián belül végrehajtandó vál-
toztatások nem fogják sérteni az épület 
világörökségi státusának feltételeit.

Bergamo: emberiesség elleni
bűncselekménnyel vádolt hatóságok
A lombardiai Bergamo városban a 
koronavírus-járványban elhunyt betegek 
családtagjai az Európai Bizottsághoz és 
az Emberi Jogok Európai Bíróságához for-
dultak hétfőn, mivel szerintük a járvány 
olaszországi gócpontjában a hatóságok 
emberiesség elleni bűncselekményt 
követtek el, miután nem cselekedtek 
időben a betegség terjedésével szemben. 
Az áldozatok hozzátartozóit tömörítő 
egyesület Ursula von der Leyenhez, az 
Európai Bizottság elnökéhez, valamint a 
strasbourgi székhelyű emberi jogi bíró-
ság elnökéhez, Robert Ragnar Spanóhoz 
fordult. Korábban az olasz ügyészségen 
tettek feljelentést. A rokonok szerint az 
olasz hatóságok az egészségügyi szervek 
fi gyelmeztetése ellenére nem zárták le 
időben a Lombardia tartomány gócpont-
jainak tartott térségeket.

Pompeo: törvénytelenek Peking
követelései a Dél-kínai-tengeren
Törvénytelenek Peking területi követe-
lései a Dél-kínai-tengeren – jelentette 
ki hétfőn kiadott közleményében Mike 
Pompeo amerikai külügyminiszter. 
Leszögezte: az amerikai álláspont szerint 
Kínának „nincs joga” arra, hogy kiaknáz-
za a Dél-kínai-tenger nagy részének part 
menti erőforrásait. A tárcavezető azzal 
vádolta meg Kínát, hogy „megfélemlítő 
propagandát” folytat a térség államai 
ellen. Kína a Dél-kínai-tenger egész térsé-
gét magának követeli, s a vitatott terüle-
ten több mesterséges szigetet is létreho-
zott. A tenger e vidékeit a Fülöp-szigetek, 
Vietnám, Malajzia, Brunei és Tajvan is 
magáénak tudja.

IOHANNIS: A KARANTÉNTÖRVÉNY HÁTRÁLTATÁSA TÖBB SZÁZ EMBERÉLETBE KERÜLHET

A PSD-t hibáztatja az elnök
Tegnap is folytatódott a vita a karan-
téntörvényről a szenátus jogi bizott-
ságában. Klaus Iohannis államfő 
eközben arra fi gyelmeztetett: ha a 
szociáldemokraták tovább hátráltat-
ják a karanténtörvény elfogadását, 
az emberéletekbe kerülhet.
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M iközben a szenátus jogi bizott-
ságában tegnap is folytatódott a 
parlamentben többségben levő 

ellenzék és a kormányoldal közötti, vi-
táktól sem mentes egyeztetés a járvány 
idején alkalmazható elővigyázatossági 
intézkedésekről, a karanténról és az el-
különítésről szóló törvénytervezetről, 
Klaus Iohannis államfő ismét kemény 
hangvételű nyilatkozatban rohant ki az 
ellenzék fő erejét képező Szociáldemok-
rata Párt (PSD) ellen, amely szerinte 
szándékosan hátráltatja a jogszabály el-
fogadását. „A járvány létezik, és súlyos 
következményei vannak” – szögezte le az 
elnök, aki szerint nincs helye a politikai 
vitáknak, amikor a pandémia elleni küz-
delemről van szó. Iohannis megdöbben-
tőnek nevezte a PSD magatartását a beteg 
személyek elkülönítéséről és a fertőzés-
gyanúsak karanténba helyezéséről szóló 
törvény vitája kapcsán, a jogszabályra 

ugyanis szerinte sürgősen szükség van. 
„A PSD hátráltatja a vitát, ez a túlzásba 
vitt cinizmus pedig még engem is meg-
lep. Valójában az történik, hogy a PSD 
megfosztja a kormányt a járvány leküzdé-
séhez feltétlenül szükséges eszköztől. Ez 
rendkívül szomorú és sokkoló, mivel ez 
többtucatnyi, akár több száz ember éle-
tébe kerülhet” – fi gyelmeztetett az elnök.

Iohannis ennek nyomán felszólította 
a parlamentet, hogy vessen véget a vi-
tának, és dolgozzon ki egy jó törvényt, 
vagy erkölcsileg ők lesznek felelősek az 
emberek haláláért. Erre reagálva Marcel 
Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke leszögezte: 
pártja nem hagyja zsarolni magát, nem 
engedi az alapvető jogok megsértését, és 
nem hagyja, hogy a kormány a járvány 
ürügyével „megölje a demokráciát”. Rá-
mutatott: a kormánynak minden eszköz 
rendelkezésére állt a járványhelyzet haté-
kony kezelésére, de kicsúszott a kezéből 
az irányítás, és hiába keres bűnbakot. Le-
szögezte: a tervezet rossz, számos eleme 
jogokat sért, a PSD pedig kijavítja.

Mint ismeretes, a járványhelyzetben 
és biológiai veszély esetén elrendelhető 
intézkedéseket szabályozó törvényterve-
zetet csütörtökön fogadta el a képviselő-
ház. A felsőház jogi bizottsága pénteken 
kezdte el megvitatni a tervezetet, több 
technikai jellegű módosítást fogadva el. A 
PSD hétfőn azt szabta feltételül a törvény 

elfogadásához, hogy annak tartalmáról 
Ludovic Orban miniszterelnök és Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter is tájékoz-
tassa a szenátust. Utóbbi tegnap jelen is 
volt a jogi bizottság ülésén. A jogszabályt 
a kormánynak azért kellett kidolgoznia, 
mert az alkotmánybíróság kimondta: az 
olyan, alapvető jogokat korlátozó intéz-
kedések, mint a karantén vagy az elkülö-
nítés miniszteri rendelettel nem, csakis a 
parlament által elfogadott törvény alap-
ján rendelhetők el.

Tătaru egyébként hétfőn este igyeke-
zett megnyugtatni mindenkit: a jelenlegi 
fejlemények a növekvő esteszám ellenére 
sem indokolják a rendkívüli állapot beve-
zetését. Hozzátette ugyanakkor: a veszély-
helyzet meghosszabbítása gyakorlatilag 
elkerülhetetlen. Egyes értesülések szerint 
erről a kormány következő ülésén szület-
het előzetes döntés. 
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Jogerősen búcsút mondhat a doktori címé-
nek Victor Ponta volt szociáldemokrata 

párti (PSD) miniszterelnök, a Pro Románia 
párt elnöke, miután a legfelsőbb bíróság jog-
erős ítéletben utasította el a cím visszavoná-
sa ellen benyújtott keresetét. A bíróság hét-
fői, tegnap nyilvánosságra került döntésével 
helybenhagyta a bukaresti ítélőtábla azonos 
tartalmú, 2017-ben kimondott ítéletét. Moni-
ca Anisie oktatási miniszter úgy kommentál-
ta az ítéletet: végre igazság tétetett, és remé-
nyét fejezte ki, hogy az ítélet világos jelzés 
mindazok számára, akik plagizálni akarnak, 
hogy az ilyesmiért büntetés jár. Mint arról be-
számoltunk, a Nature című brit tudományos 
hetilap 2012 júniusában internetes oldalán 
adott hírt arról, hogy Victor Ponta 2003-ban 
a Nemzetközi Büntetőbíróságról írt román 
nyelvű doktori disszertációjának több mint 
fele plágium. A kifogásolt szövegrészeket két 
román szerző munkáiból másolta anélkül, 
hogy forrásait megnevezte volna. A politikus 
akkor azzal védekezett, hogy az akkori tu-
dományos szabványoknak megfelelően írta 

doktori disszertációját. Az Egyetemi Címeket 
és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács vé-
gül 2016 nyarán állapította meg, hogy Ponta 
másolta doktori disszertációját. Ennek nyo-

mán Mircea Dumitru akkori oktatási minisz-
ter visszavonta a doktori címét, ami ellen 
Ponta fellebbezést nyújtott be, a miniszteri 
rendelet megsemmisítését kérve. 

Végleg elvesztette a doktori címét Victor Ponta




