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Rekordszámú teszttel rekordszámú új fertőzött

Rekordszámú, 777 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak 24 óra alatt – közölték 
csütörtökön a hatóságok. Ugyanakkor minden eddiginél több, 19 097 tesztet végeztek 
el egy nap alatt. Ezzel az igazolt fertőzések száma 35 003-ra nőtt. Közülük 24 335 sze-
mélyt már kiengedtek a kórházból: 22 189-et gyógyultan, míg 2146 olyan páciens volt, 
aki fertőzött ugyan, de tünetmentes, ezért tíz nap után házi elkülönítésbe távozhatott. 
Ugyanakkor 757 olyan fertőzött van, akit saját kérésére engedtek haza, mivel nem 
volt törvényes eszköz a kórházban tartásukra. 24 óra alatt újabb 19 személy halt bele 
a fertőzés okozta szövődményekbe, ezzel az elhunytak száma 1971-re nőtt. Intenzív 
osztályon 261 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 906 015-re nőtt. A hatósá-
gok 24 óra alatt 1108 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos korlátozások 
megsértése miatt, összesen 232 902 lej értékben.

Légből kapott korrupció? Nem történt rendellenesség Tony Blair látogatása kapcsán
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Bukarestre panaszkodnak
az ukrajnai románok
Oktatási és anyanyelvhasználati jogaik 
megsértésére, „nyelvi-kulturális népirtás-
ra” panaszkodnak az ukrajnai románok, 
akik Magyarországot és Bulgáriát hozva 
fel példaként, határozottabb diplomáciai 
támogatást sürgetnek Románia részéről – 
közölte csütörtökön a News.ro hírportál. 
A több mint 15 civil szervezetet tömörítő 
Ukrajnai Románok Nemzeti Tanácsa 
(CNRU) által a bukaresti vezetőknek 
küldött levelekben a parlament külügyi 
bizottságainak elnökeitől, a kormánytól, 
külügyminisztériumtól és az államfő-
től kérnek segítséget. „Ukrajnában az 
a közvélekedés alakult ki, hogy csak 
Magyarországnak, Lengyelországnak és 
Oroszországnak van kifogása az ukrán 
asszimilációs politika ellen, míg Romá-
nia elégedett azzal, ami történik” – írták. 
A CNRU Bukarest Ukrajna-politikájának 
felülvizsgálatát sürgeti az ott élő román 
kisebbség nyelvi és oktatási jogainak 
durva megsértésére, a kisebbségeket 
hátrányosan érintő közigazgatási át-
szervezésre hivatkozva.  A CNRU azt kéri 
Bukaresttől: kezdeményezzen tárgyalá-
sokat, és kössön megállapodást Kijevvel 
a magyar iskolák és nyelvhasználat 
megőrzésére irányuló ukrán–magyar, 
illetve a bolgár kisebbség egységének 
megőrzését célzó ukrán–bolgár megálla-
podások mintájára.

Elmaradnak az augusztus 20-ai
nyilvános ünnepségek
A járványügyi védekezés miatt elma-
radnak az augusztus 20-ai ünnepségek, 
beleértve a tűzijátékot és a légiparádét 
is, az egyetlen kivétel a tisztavatás lesz – 
jelentette be a csütörtöki kormányinfón 
a magyar Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter. Gulyás Gergely indoklásként azt 
mondta, a fertőzés veszélyét leginkább 
az ilyen tömegrendezvények hordozzák 
magukban. A miniszter hozzátette, ha 
lehet, akkor később megtartják ezeket az 
ünnepségeket, de idén nagy valószínű-
séggel teljes egészében elmaradnak.

Kemény tárgyalások előtt az EU-vezetők
Itt az idő, az Európai Unió következő, 
2021 után érvényes hétéves költségveté-
sének, és az ahhoz kapcsolódó, a korona-
vírus-járvány okozta gazdasági és társa-
dalmi károk helyreállítását célzó csomag 
elfogadása elengedhetetlen – jelentette 
ki Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke az uniós tagállamok vezetőinek 
csütörtökre virradóra küldött levelében. 
Michel a pénteken kezdődő, kétnaposra 
tervezett uniós csúcstalálkozóra szóló 
meghívólevelében egyebek mellett arra 
emlékeztetett, hogy a világjárvány sok 
ember életét követeli egész Európában, 
és súlyos csapást jelent a gazdaság és 
társadalom számára. A magyar Ország-
gyűlés még kedden határozatban szabott 
feltételeket a kormánynak ahhoz, hogy 
miként támogathatja az Európai Unió 
koronavírus-járvány okozta gazdasági 
károk enyhítését célzó hitelfelvételét. 
A Ház döntésével felhívta a kormányt 
arra, hogy az uniós hitelfelvétel során 
tartsa be azt az alapelvet, hogy az azonos 
helyzetben lévő tagállamok azonos 
elbánásban részesüljenek, a gazdagabb 
tagállamok polgárai pedig ne kapjanak 
több támogatást, mint a szegényebb 
országok polgárai. A parlament kikötötte 
azt is, hogy a folyamatban lévő, úgyne-
vezett hetes cikk szerinti eljárásokat a 
hitelfelvétel elfogadása előtt le kell zárni, 
a források politikai és ideológiai feltéte-
lekhez kötése pedig elfogadhatatlan a 
jogállamiság címszó alatt.

HATÁLYBA LÉPETT A KORMÁNY ÁLTAL ÚJABB 30 NAPRA MEGHIRDETETT VESZÉLYHELYZET

Karanténtörvény: elhúzódó viták
Folytatódott a huzavona a szenátus-
ban a karanténtörvényről: halaszta-
ni kellett a felsőház plenáris ülését, 
miután a jogi bizottság a szerda esti 
látszólagos megállapodás ellenére 
ismét vitázni kezdett a jogszabályról.

 » BALOGH LEVENTE

B ár előzetesen úgy tűnt, hogy miu-
tán a szenátus jogi bizottsága szer-
dán is késő estébe nyúlóan vitázott 

a karanténról és elkülönítésről szóló tör-
vény tervezetéről, és végül több módosí-
tás után cikkelyenként sikerült elfogadni, 
csütörtökön már délben a felsőház elé 
kerülhet a tervezet, hogy szavazzon róla, 
mégsem így történt. Az ülést ugyanis 
felfüggesztették, miután a jogi bizottság-
ban ismét vitázni kezdtek a tervezetről. 
Így csütörtök esti lapzártánkig a jogsza-
bályról nem sikerült szavazni. Délután a 
szociáldemokraták felszólításának eleget 
téve, Ludovic Orban kormányfő is ellá-

togatott a szenátusba, ahol tájékoztatta 
a szenátorokat arról, miért szükséges a 
jogszabály. Elmondta: bár a módosított 
törvény nem minden részével ért egyet, az 
mégis eszközt ad a kormány kezébe a jár-
vány leküzdéséhez. A szerda esti ülésen a 
szenátorok töröltek minden olyan előírást 
a tervezetből, amely a fertőzött személy 
javainak lefoglalásáról szólt. 

A módosított jogszabály szerint 48 órára 
utalják kórházba a fertőzötteket, és ha tü-
netmentesnek bizonyulnak, 14 napos házi 
elkülönítésbe kerülhetnek. Egy személy 
karanténba helyezése akkor rendelhető 
el, ha olyan régióból érkezik, ahol az or-
szágos, európai és nemzetközi szervezetek 
által kommunikált adatok alapján magas a 
járványügyi kockázat, vagy közvetlen kap-
csolatba került olyan személyekkel, akik 
bizonyítottan fertőző betegségben szen-
vednek. Az elkülönítés mértékét korláto-
zott időtartamra, diszkriminációmentesen 
és a tényleges helyzettel arányosan kell 
bevezetni a fertőző betegség terjedésének 
megakadályozása céljából, a személyek és 

a közegészség védelme érdekében. Az el-
különítés korlátozott ideig tartható fenn a 
közérdek védelmében úgy, hogy ne bontsa 
meg az egyensúlyt a közegészség védelme 
és a személyi szabadság tiszteletben tartá-
sának követelménye között.  Kiskorú elkü-
lönítése első körben szülei lakásán rendel-
hető el. A korábban javasolt változatoktól 
eltérően a szenátus úgy döntött, hogy az 
esetleges orvoshiányt elsősorban önkénte-
sekkel kell pótolni.

Mint ismeretes, a kormány azt köve-
tően dolgozta ki a tervezetet, hogy az 
alkotmánybíróság kimondta: miniszteri 
rendelettel nem, csakis a parlament által 
elfogadott törvény alapján lehet karantént 
elrendelni, mivel jogkorlátozó intézkedés-
ről van szó. A tervezetet azonban az ellen-
zéki szociáldemokraták rossznak minősí-
tették, ezért, miután a képviselőház múlt 
csütörtökön megszavazta, a szenátusban 
hosszas egyeztetések nyomán újabb mó-
dosításokat eszközöltek rajta.

Eközben péntektől lépett hatályba az 
újabb harminc napra meghirdetett ve-
szélyhelyzet, miután a Ludovic Orban ve-
zette kormány szerda esti ülésén elfogadta 
az erről szóló rendeletet. A hosszabbítás 
nem jár szigorításokkal, ugyanakkor az 
eddigi korlátozások továbbra is érvénye-
sek. Így zárt térben továbbra is kötelező 
a szájmaszk használata, zárt térben to-
vábbra sem lehet rendezvényeket szervez-
ni, így zárva maradnak a színházak és a 
vendéglátóhelyek belső terei. Egyébként a 
veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 
rendelet indoklásában egy olyan tanul-
mány is szerepel, amely szerint augusztus 
közepére akár az 1200-at, sőt 1600-at is el-
érheti a napi új esetek száma.
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A jelek szerint légből kapott vádak, meg-
félemlített tanúk vallomásai alapján in-

dított eljárást négy évvel ezelőtt az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Victor 
Ponta volt szociáldemokrata párti (PSD) mi-
niszterelnök és Sebastian Ghiţă üzletember 
ellen pénzmosás gyanúja miatt Tony Blair 
volt brit kormányfő évekkel ezelőtti romá-
niai előadása miatt. A bírák és ügyészek ál-
tal elkövetett bűncselekményeket vizsgáló 
ügyészség (SIIJ) szerdán este őrizetbe vette az 
ügyben a nyomozást vezető ügyészt, Mircea 
Negulescut, aki a DNA ploiești-i ügyészeként 
tevékenykedett. Negulescut bűnszervezet 
létrehozásával, törvénytelen nyomozással, 
tanúk megfélemlítésével, az igazságügyi 
hatóságok megtévesztésével és okirat-ha-
misítással is meggyanúsították az ügyben. 
Negulescu még 2016 szeptemberében indí-
tott eljárást Ponta ellen, aki a korrupcióel-
lenes ügyészek szerint még pártelnökként 
jogosulatlan haszonra tett szert, amikor a 
2012-es választások előtt kenőpénzt kapott 
egy személytől, hogy olyan választókerület-
ben indítsa őt a párt színeiben, ahol biztosan 
mandátumot szerez. Ezért jogosulatlan ha-
szonszerzés és pénzmosásban való bűnré-
szesség miatt indult bűnvádi eljárás ellene.

A most őrizetbe vett Negulescu a gyanú 
szerint más ügyészek és rendőrök segítségé-
vel négy személyt is arra kényszerített, hogy 
hamis tanúvallomást tegyen az ügyben, 
majd a hamis bizonyítékok alapján indított 
eljárást. Sajtóértesülések szerint többek kö-

zött az ügyben felmerült 220 ezer eurós ösz-
szeg is légből kapott, Negulescu találta ki.

Az ügy annak nyomán robbant ki, hogy 
egy szintén korrupciós ügyekben érintett 
Prahova megyei politikus, Vlad Cosma 
hangfelvételt készített arról, ahogy Negu-
lescu egy másik ügyész és egy rendőr tár-
saságában diktálta neki az ügyben teendő 
hamis tanúvallomást. A DNA a Ponta–Blair/
ügyben még 2016 szeptemberében hatvan 
napra bírói felügyelet alá helyezte a 2012 és 
2015 között a miniszterelnöki tisztséget be-
töltő Pontát. Az ügyben eljáró Ploieşti-i DNA 
nyomozást indított a Pontához közel álló 
Sebastian Ghiţă üzletember-politikus ellen 
is, aki 2012-ben a PSD színeiben jutott be a 
parlamentbe, majd független képviselőként 

tevékenykedett. A DNA akkor azt állította: 
Ponta az illető üzletembertől 220 000 eurót 
kapott egy külföldi politikai személyiség 
romániai látogatásának megszervezésére. 
A látogatás lebonyolítására szánt 220 ezer 
euró kifi zetését követően az üzletembert egy 
olyan, Prahova megyei választókerületben 
indították, amelyet megnyert. Ponta szerdán 
este úgy reagált Negulescu őrizetbe vételére: 
az ügyész más esetekben is bizonyítékokat 
hamisított, és tanúkat félemlített meg, ezzel 
folyamatosan befolyást gyakorolt a politikai 
döntésekre és a közszereplőkre. Egyben az-
zal vádolta meg a liberális kormányt: azért 
akarja felszámolni a SIIJ-t, hogy így védje 
azokat a bűnözőket, akik kreált ügyekkel 
akarták lejáratni a politikai ellenfeleiket.

Kitaláció lehet a Ponta–Blair korrupciós ügy




