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Több teszttel szinten maradt az új fertőzöttek száma

Ugyanazon a szinten maradt a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált szemé-
lyek száma a tegnap közölt adatok szerint, mint az előző egy napban: csupán néggyel 
több, 641 fertőzöttet találtak, mint egy nappal korábban. Arányaiban ugyanakkor ez 
javulás az előző napi adathoz képest, ugyanis több mint négyezerrel több tesztet végez-
tek, mint előző nap. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 34 226-ra nőtt. Közülük 24 155-öt 

már kiengedtek a kórházból – 22 049-et gyógyultan, míg 2016 személy tünetmentesnek 
bizonyult, ezért tíz nap után házi elkülönítésbe távozhatott. Ugyanakkor 727 fertőzöttet 
a saját kérésére engedtek haza, mivel nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy a kórház-
ban maradjanak. 24 óra alatt további 21 személy hunyt el a koronavírus-fertőzés szö-
vődményei következtében, mindannyiuknak más betegsége is volt. Az elhunytak száma 
ezzel 1952-re nőtt. Intenzív osztályon 248 személyt ápoltak. A 24 óra alatt elvégzett tesz-
tek száma rekordot döntött: 18 440 tesztet dolgoztak fel, így eddig összesen 886 918 

tesztet végeztek. A hatóságok 24 óra alatt 1298 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején 
hatályos rendelkezések megszegése miatt, összesen 335 610 lej értékben.

Lezárt ügy. Az ügyészek szerint nem volt államcsínykísérlet, és a csendőri vezetők sem vétettek
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 » RÖVIDEN

Uniós biztos: a járvány megelőzésére
kell koncentrálni
Az általános karantén és leállások 
elkerülése végett a koronavírus-járvány 
újabb kitörésének megelőzésére kell 
koncentrálni – jelentette ki az Európai 
Bizottság egészségügyért felelős biztosa. 
Sztella Kiriákidész tegnap azt mondta, 
hogy a korlátozások általános enyhítései 
szükségesek voltak, a gazdaság újrain-
dulásához, azonban a vírus még mindig 
jelen van, és lassan ismét erőre kap. Nyo-
matékosította, hogy az második fertőzés-
hullám féken tartása érdekében az uniós 
tagállamok legszorosabb együttműködé-
sére és koordinációra van szükség.

A VMSZ-nek várhatóan ismét lesznek
államtitkárai a szerb kormányban
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 
a következő négy évben is a kormány-
koalíció részét fogja képezni országos, 
vajdasági és önkormányzati szinten is 
– jelentette ki Pásztor István, a legna-
gyobb délvidéki magyar párt elnöke 
tegnap, miután a kormányalakítási 
tervekről tárgyalt az államfővel. Mint 
mondta, a VMSZ továbbra is államtitkári 
szinten kíván részt venni a belgrádi 
kormány munkájában, arról azonban 
egyelőre nem esett szó, hogy mely mi-
nisztériumokban töltenének be pozíció-
kat a VMSZ politikusai.

A KORMÁNY MEGHOSSZABBÍTJA A RENDKÍVÜLI JOGRENDET A JÁRVÁNY TERJEDÉSE MIATT

Tovább nyúlik a veszélyhelyzet
Újabb harminc napig marad a ve-
szélyhelyzet: Klaus Iohannis államfő 
bejelentése szerint a járványhelyzet 
a rendkívüli jogrend meghosszabbí-
tását indokolja.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb harminc nappal meghosszab-
bítják a koronavírus-járvány ter-
jedésének megállítása érdekében 

meghirdetett, ma lejáró veszélyhelyzetet: 
a kormány tegnap este, lapzártánk után 
végződött ülésén készült meghozni az er-
ről szóló döntést. A veszélyhelyzet meg-
hosszabbításának tényét Klaus Iohannis 
államfő jelentette be, miután egyeztetett a 
kormány több tagjával. Rámutatott: mivel 
a fertőzöttek száma továbbra is növekszik, 
ilyen körülmények között egyértelmű, 
hogy a veszélyhelyzetet további harminc 
nappal meghosszabbítják. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy nem vezetnek be újabb 
megszorításokat, viszont a jelenleg hatá-
lyos korlátozások feloldása sem aktuális.

Az államfő a védekezés fontosságát 
hangsúlyozta, és ismét felhívta a fi gyelmet 
a maszkviselés és a távolságtartás szüksé-
gességére. Mint ismeretes, először május 
15-étől, a rendkívüli állapot lejárta után 

hirdették meg az annál enyhébb korlátozá-
sokkal járó veszélyhelyzetet, majd június 
közepén egyszer már meghosszabbították.

Eközben tegnap folytatódott a szenátus 
jogi bizottságában fertőzöttek elkülöníté-
sét lehetővé tevő karanténtörvény tárgya-
lása. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
egyébként kedden részt vett a 11 órásra 
nyúlt bizottsági vitán, és onnan távozóban 
elmondta, a kormány által kidolgozott jog-
szabálytervezet várhatóan úgy módosul, 
hogy a tünetmentes fertőzötteknek immár 
nem lesz kötelező kórházban maradni-

uk a gyógyulásukig: legfeljebb kétnapos 
megfi gyelésre beutalják ugyan őket, de ezt 
követően hazatérhetnek házi karanténba. 
Ennek az időtartama 14 napos lesz.  Tüne-
tet mutató fertőzötteket kórházba utalják, 
ugyanakkor az állapotuk javulása után ha-
zatérhetnek házi elkülönítésbe. Emellett 
megmarad a kötelező, 14 napos karantén 
azok számára, akik vörös zónából érkez-
nek, ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, 
hogy ez ellen bíróságon fellebbezzenek. 
Ha megsértik a karanténszabályokat, áll-
niuk kell a hatósági karantén költségét. 

 » B. L.

Nem történt államcsínykísérlet a 2018. 
augusztus 10-én erőszakba fulladt kor-

mányellenes tüntetésen, ugyanakkor a 

csendőrségi vezetők sem követtek el hivatali 
visszaélést – erre a következtetésre jutott a 
Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosz-
tály (DIICOT), amely tegnap jelentette be, 
hogy vádemelés nélkül lezárta a nyomo-

zást az ügyben. Így nem nyomoznak tovább 
Gheorghe Sebastian Cucoş, a csendőrség 
volt első parancsnokhelyettese; Laurenţiu 
Cazan őrnagy, a bukaresti csendőrség volt 
parancsnoka, Cătălin Sindile ezredes, a 
csendőrség volt főparancsnoka, és Mihai 
Dan Chirică volt rendőrparancsnok, korábbi 
belügyi államtitkár ellen. A DIICOT ugyan-
akkor átadta a katonai ügyészségnek a 
tüntetőket bántalmazó csendőrök ügyében 
indított nyomozást. Gabriela Scutea legfőbb 
ügyész a bejelentést követően közölte: mivel 
megérti az üggyel kapcsolatos érzelmeket, 
az ügyirat minden egyes elemét mérlegelni 
fogják. Mint ismeretes, 2018. augusztus 10-
én a diaszpórában élő románok hívtak ösz-
sze tüntetést Bukarestben a Viorica Dăncilă 
vezette szociálliberális kormány ellen. A de-
monstráció erőszakba fulladt, kemény ösz-
szecsapás tört ki a csendőrség és a tüntetők 
egy része között. Míg az ellenzék szerint a 
csendőrség indokolatlanul támadt az embe-
rekre, az akkori kormányoldal államcsíny-
kísérletnek minősítette a történteket. Közel 
800 tüntető tett ügyészségi feljelentést a 
hatósági erőszak miatt, ugyanakkor a rend-
fenntartó erők 160 tagja az őket ért erőszak 
miatt tett panaszt.

 » B. L.

Vádat emelt tegnap a Szervezettbűnözés- 
és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) Da-

niel Dragomir, a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) volt alezredese ellen, aki a nyomozó 
hatóság szerint egy Black Cube nevű izraeli 
magánnyomozó-iroda segítségével megpró-
bált kémkedni Laura Codruţa Kövesi, az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
volt főügyésze után, hogy lejárassa őt. A DI-
ICOT bűnszervezet létrehozásával, számító-

gépes rendszer törvénytelen feltörésére, szá-
mítógépes adatok jogosulatlan átadására, 
számítógépes eszközökkel való törvényte-
lenségek elkövetésére, valamint a levéltitok 
megsértésére való felbujtással vádolta meg 
a volt hírszerzőtisztet. Az ügyészek szerint a 
Tornádó elnevezésű akciót bosszúból tervel-
te ki, és ő bérelte fel az izraeli Black Cube ma-
gánnyomozó-irodát. A Mediafax értesülései 
szerint 1,2 millió eurót fi zetett a nyomozók-
nak, a pénz azonban nem tőle származott, 
hanem olyan személyektől, akik informá-

ciókat akartak szerezni a főügyészről. A DI-
ICOT szerint célja az volt, hogy lejárassa a 
DNA főügyészét és más személyeket, akiket 
felelősnek tartott azért, hogy 2015-ben befo-
lyással üzérkedés és pénzmosás vádjával a 
DNA bíróság elé állította. Dragomir állítólag 
2016 januárjában és márciusában egyezte-
tett a Black Cube illetékesével Bukarestben 
az akció részleteiről és költségeiről. A román 
hatóságok azonban leleplezték az akciót, és 
őrizetbe vették az izraeli nyomozókat, akik 
vádalkut kötöttek az ügyészséggel. 

Ügyészség: nem volt államcsínykísérlet 2018-ban

Vádemelés volt SRI-tiszt ellen a Black Cube-ügyben

Alkotmányos
a Trianon-törvény

Nem alkotmányellenes az a törvény, 
amely román ünneppé nyilvánítja 

június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírá-
sának évfordulóját – döntötte el tegnap az 
alkotmánybíróság. A taláros testület ezzel 
elutasította a Klaus Iohannis államfő által 
a törvény ellen benyújtott óvást. Az elnök 
arra hivatkozva emelt alkotmányossági 
kifogást a jogszabály ellen, hogy az sérti a 
hatalmi ágak szétválasztásának alkotmá-
nyos elvét, valamint a diszkrimináció tilal-
mát és a polgárok jogegyenlőségét garantá-
ló előírást, és inkább politikai nyilatkozat, 
mintsem egy jogokat és kötelezettségeket 
meghatározó jogszabály.

Az alkotmánybíróság szavazattöbbség-
gel – sajtóértesülések szerint 5-4 arány-
ban – megalapozatlannak ítélte az elnök 
óvását, és megállapította: a kihirdetésre 
váró jogszabály kifogásolt előírásai nem 
sértik az alkotmányt. Az államfőnek az 
alkotmányossági óváson kívül elvileg lehe-
tősége van egy alkalommal megfontolásra 
visszaküldeni a parlamentnek az általa 
kifogásolt tervezeteket, de másodszor már 
nem tagadhatja meg kihirdetését akkor 
sem, ha a parlament nem hajtotta végre az 
általa javasolt módosításokat.

A képviselőház által május 13-án nagy 
többséggel – 21 ellenszavazattal és 25 tartóz-
kodással – elfogadott jogszabály értelmében 
a kormánynak és a helyi hatóságoknak gon-
doskodniuk kell arról, hogy június 4-én – az 
első világháborút lezáró, Magyarországot 
területe kétharmadától megfosztó békeszer-
ződés évfordulóján – kitűzzék a köztereken 
Románia nemzeti lobogóját. A törvény 
felhatalmazza az állami és helyi hatósá-
gokat, hogy logisztikai vagy költségvetési 
támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés 
jelentőségét tudatosító tudományos, okta-
tási, kulturális rendezvények megszerve-
zéséhez, amelyekről a román közszolgálati 
médiának is be kell számolnia.  A tervezetet 
Titus Corlățean volt szociáldemokrata 
külügyminiszter és Şerban Nicolae szenátor 
dolgozta ki válaszként arra, hogy a Magyar 
Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé 
nyilvánította 2020-at. (B. L.)




