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A lakosság négy százalékánál alakulhatott ki ellenállóképesség

Románia lakosságának kevesebb mint négy százalékánál alakulhatott ki ellenállóké-
pesség a koronavírussal szemben – közölte Nelu Tătaru egészségügyi miniszter tegnap 
egy országos szerológiai vizsgálat részeredményeire hivatkozva. Elmondta: eddig 
13 ezer embertől vettek vérmintát, hogy felmérjék a koronavírus-fertőzésen átesett 
lakosság reális arányát. Az országos közegészségügyi hatóság (INSP) ezek közül 7832 
mintát vizsgált meg, amelyek közül csak 303-ban talált ellenanyagot. Tehát az ország 
lakosságának 3,87 százaléka lehet védett a vírussal szemben. Egyébként Klaus Iohan-
nis államfő tegnap esti beszédében az újabb lazítások kapcsán ismét felelősségteljes 
magatartásra és az óvintézkedések betartására intett mindenkit.

Előd és utód. Liviu Vasilescut Eduard Mirițescu váltja a román rendőrség élén

 » RÖVIDEN

Szélsőséges honatya
törvénytervezetét fogadta el a szenátus
Első kamaraként elfogadta tegnap a 
szenátus a Népi Mozgalom Párt (PMP) 
közismerten soviniszta, magyargyűlölő 
képviselője, Marius Pașcan által beter-
jesztett törvénytervezetet, amelynek 
értelmében 6 hónaptól 3 évig terjedő bör-
tönbüntetést szabhatnának ki mindenki-
re, aki a román zászlót meggyalázza, más 
szöveggel vagy dallal énekli a himnuszt, 
vagy rosszhiszeműen nyilvánul meg az 
ország két szimbólumával szemben. A 
döntő kamara a képviselőház. Cseke At-
tila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 
szerint a tervezet a kommunista rendszer 
eszközeit idézi, és a diktatúra büntetőjogi 
rendszerébe veti vissza Romániát.

Idegmérget találtak
Alekszej Navalnĳ  szervezetében
A Novicsok elnevezésű harci idegmér-
gek csoportjába tartozó anyagot mutat-
tak ki Alekszej Navalnij szervezetében, 
a német hadsereg (Bundeswehr) egy 
különleges laboratóriumában végzett 
vizsgálat eredménye alapján nem fér 
kétség ahhoz, hogy az orosz ellenzék 
vezérét megmérgezték – közölte tegnap 
a német szövetségi kormány. „Döbbe-
netes fejlemény, hogy Alekszej Navalnij 
Oroszországban egy harci idegméreggel 
elkövetett támadás áldozata lett” – áll 
a közleményben, amely szerint a német 
„szövetségi kormány a lehető legéle-
sebben elítéli ezt a támadást”. Nyoma-
tékosan felszólítják az orosz kormányt, 
hogy adjon magyarázatot a történtekre 
– tették hozzá. 

Elkezdődött a párizsi
Charlie Hebdo-mészárlás pere
Megkezdődött tegnap Párizsban a 2015 
januárjában elkövetett véres dzsihadista 
támadásokkal összefüggésbe hozható 
vádlottak pere. Tizennégy ember áll bí-
róság előtt, akiket különböző mértékben 
gyanúsítannak azzal, hogy logisztikai tá-
mogatást nyújtottak annak a három elkö-
vetőnek, aki néhány nap leforgása alatt 
tizenhét embert gyilkolt meg. A tizen-
négy vádlott közül tizenegy jelent meg 
a párizsi esküdtszék előtt magas fokú 
biztonsági készültség mellett. Tíz vádlot-
tat két üvegfalú dobozban helyeztek el 
a zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben. 
2015. január 7-én két francia dzsihadista 
– egy testvérpár – Chérif és Said Koua-
chi hatolt be a Charlie Hebdo szatirikus 
hetilap párizsi szerkesztőségébe, ahol 
tizenkét embert megöltek, és tizenegyet 
megsebesítettek. A támadókat két napig 
üldözték. Eközben egy harmadik társuk, 
Amédy Coulibaly agyonlőtt egy rendőrt 
Párizs egyik déli elővárosában, majd 
másnap egy kóserélelmiszer-boltban 
zsidó túszokat ejtett, akik közül négyet 
megölt. A rendőrség végül mindhárom 
terroristával végzett, és kiszabadította a 
túszokat. A szerdán indult per valameny-
nyi gyanúsítottja tagadja, hogy tudott a 
merényletek előkészítéséről.

TÁVOZOTT TISZTSÉGÉBŐL LIVIU VASILESCU ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY

Vezetőváltás alvilági találkozó miatt
Egy alvilági klán vezetőjével találko-
zott titokban, ezért távoznia kellett 
tisztségéből Liviu Vasilescu országos 
rendőrfőkapitánynak.

 » BALOGH LEVENTE

E duard Mirițescu eddigi országos ren-
dőrfőkapitány-helyettest bízta meg 
ideiglenesen a rendőrség vezetésével 

kedden este Marcel Vela belügyminiszter, 
miután szintén aznap este Liviu Vasiles-
cu eddigi országos főkapitány lemondott 
tisztségéről. Vasilescu azért jelentette be 
távozását, mert közfelháborodást okozott 
azzal, hogy több magas rangú társával 
együtt augusztus 9-ére virradó éjszaka 
személyesen egyeztetett az úgynevezett 
Duduianu-klán tagjaival leszámolás ál-
dozatául esett vezetőjük temetésének 
körülményeiről. A volt főkapitány megle-
petésszerűen, egy drogfogásról szóló saj-
tóértekezlet végén jelentette be szándékát, 
mint mondta, mindig is szerette a megle-
petéseket. Úgy értékelte: harmincéves kar-
rierje alatt derekasan helytállt, ám most 
úgy érzi, hogy bár „mindenkor vállalja 
döntéseinek felelősségét”, a sorozatos 
sajtótámadások nyomán jobban teszi, ha 
lemond. Vasilescu kijelentette: semmilyen 
törvénytelenséget nem követett el, jóhisze-
műen járt el, lemondásával pedig a román 
rendőrség és belügyminisztérium elleni 
„sajtóhadjáratnak” akar véget vetni.

A lemondás bejelentését követően Mar-
cel Vela belügyminiszter helyesnek nevez-
te Vasilescu lépését, amely elejét veheti 
annak, hogy a volt főkapitány tette rontsa 
a rendőrség imázsát és hitelét. Közölte, 
előzetes beszélgetésük során Vasilescu 

elfogadta, hogy távozzon a tisztségéből, 
de jelezte, továbbra is a rendőrség kötelé-
keiben marad, ezt pedig a belügyi vezetés 
elfogadta. Leszögezte, a rendőrségnek a 
továbbiakban kizárólag a hatáskörébe 
tartozó ügyekkel, nevezetesen a törvény 
szigorú alkalmazásával kell foglalkoznia.

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap 
természetes döntésnek nevezte Vasiles-
cu lemondását, és közölte, a cél az, hogy 
olyan profi  utódot találjanak, aki a rendőri 
szakmának szenteli magát, és képes meg-
felelni a követelményeknek a rendőrség 
élén. A Duduianu-klán vezetőjeként ismert 
Emi Pian augusztus 4-én hajnalban lett ké-
selés áldozata, ezt követően Bukarestben 
és környékén napokig nagy erőkkel járőrö-
zött és számos igazoltatást végzett a rend-
őrség, hogy elejét vegye a további leszámo-
lásoknak, és megelőzze az alvilági erőszak 
elharapózását. 

A média már akkor tág teret szentelt 
annak, hogy az áldozatot – a járványügyi 
előírásokat semmibe véve – otthon ravata-
lozták fel, s a környék három napra az alvi-
lág drága autókkal és ékszerekkel kérkedő 

fi guráinak zarándokhelyévé vált, a gyá-
szolók tömegében pedig semmilyen egész-
ségügyi óvintézkedést – maszkviselést, 
távolságtartást – nem tudtak vagy nem is 
próbáltak betartatni a rend őrei.

Ilyen körülmények között szervezte meg 
Vasilescu az éjszakai találkozót egy közeli 
templomnál a Duduianu-klánnal, akiket 
– az egyik testvér, Elvis Pian szerint – arra 
próbált rávenni, hogy mielőbb vigyék ki a 
házból és temessék el a nappalijában na-
pok óta felravatalozott halottat.

 A bandavezér temetése után akkor lett 
országos botrány az ügyből, amikor az 
Adevărul című lap augusztus 25-én videó-
felvételt is közzétett a rendőrségi vezetők 
és a Duduianu-klán éjszakai egyezkedé-
séről. Azóta az újságírók Klaus Iohannis 
államfőtől is több ízben megkérdezték: 
normálisnak tartja-e, hogy a rendőrség 
legmagasabb rangú képviselői ilyen bizal-
mas viszonyban legyenek az alvilággal, és 
felmerült-e, hogy lemondásra szólítsa fel 
a belügyminisztert.  Az elnök azt mondta: 
nem tiszte kommentálni az ügyet, de ma-
gyarázatot kér a tárcavezetőtől. 

Belső leszámolásokba torkollt az ellenzé-
ki Szociáldemokrata Párton (PSD) belül, 

hogy hétfőn határozatképtelenség miatt a 
parlament még csak vitázni sem tudott a 
párt által a kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítványról: a PSD elnöksége 
kedd estére összehívott rendkívüli ülésén ki-
zárt a pártból négy törvényhozót azon ötből, 
aki hiányzott a hétfői ülésről. Így többé nem 
tagja a pártnak Roxana Paţurcă szenátor, 

valamint Adrian Todor, Cătălin Rădulescu 
és Dan Ciocan képviselő. Alfred Simonis, a 
PSD alsóházi frakcióvezetője szerint a párt 
országos tanácsa „elfogadhatatlannak” tar-
totta a hiányzók által felhozott kifogásokat.  
Carmen Dan volt belügyminiszter esetét 
vizsgálják, de – ha az indokokat nem talál-
ják megfelelőnek őt is kizárják. Mint arról 
beszámoltunk, Dan azzal indokolta távol-
maradását, hogy édesanyjának koronaví-

rustesztje pozitív lett, ezért ő is önkéntes ka-
ranténba vonult. Simonis az ülést követően 
azt is közölte, a párt vezetősége úgy döntött, 
hogy az alkotmánybíróság döntésének köz-
zétételéig nem tűzi napirendre a bizalmat-
lansági indítvány vitáját. A PSD alsóházi 
frakcióvezetője szerint megvárják az alkot-
mánybíróság döntését, hogy ne merüljenek 
fel alkotmányossági problémák azzal kap-
csolatban, hogy meg lehet-e tárgyalni ren-

des ülésszak alatt egy rendkívüli ülésszak-
ban benyújtott bizalmatlansági indítványt. 
Úgy fogalmazott, túl korai arról beszélni, 
hogy a PSD új bizalmatlansági indítványt 
nyújtson be, hisz alig telt el egy nap azután, 
hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bebizo-
nyította, hogy az Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR), a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) és az RMDSZ támogatásával többsége 
van a parlamentben. (B. L.)

 » B. L.

Valamivel több koronavírus-fertőzöttet ta-
láltak 24 óra alatt az országban a tegnap 

délutáni adatok szerint, mint egy nappal 
korábban, ugyanakkor az elvégzett tesztek 

száma is jóval nagyobb volt, mint az előző 
napon. 1298 személy szervezetében mutat-
ták ki a kórokozót, ezzel az igazolt fertőzések 
száma 89 891-re nőtt. Az újonnan diagnoszti-
záltak mellett 675 olyan páciens van, akinek 
a második tesztje is pozitív lett. Eközben a 

gyógyultak száma 247 frissen gyógyult  sze-
méllyel együtt már 38 701, emellett 11 392 tü-
netmentes vírushordozót tíznapos megfi gye-
lés után engedtek ki a kórházból. 24 óra alatt 
újabb 40 fertőzött halt bele a kór szövődmé-
nyeibe, ezzel az elhalálozások száma 3721-re 
nőtt. Mind a 40 újabb áldozat krónikus beteg 
volt. Kórházakban 7147 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 519-et intenzív osztályon. A vizsgált 
időszakban 26 543 tesztet végeztek, ebből a 
pozitívak aránya 4,84 százalék. A tesztek kö-
zül 10 022-t az érintettek kérésére végeztek. 
Ezzel az összes teszt száma 1 852 088-ra nőtt. 
Házi elkülönítésben 9836, hatóságiban 5848 
fertőzött tartózkodott. Emellett 33 553-an 
otthoni, 45-en pedig hatósági karanténban 
voltak. A hatóságok 24 óra alatt 759 bírsá-
got róttak ki, összesen 191 450 lej értékben, 
és négy esetben tettek feljelentést a járvány 
leküzdésének meghiúsítása miatt.

Törvényhozókat zárt ki hiányzás miatt a Szociáldemokrata Párt

Sokkal több teszttel közel 1300 új fertőzött
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