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Ki a felelős? A kormányoldal szerint nem indokolt Bode lemondása a történtek nyomán

 » RÖVIDEN

December 6-án lehetnek
a parlamenti választások
December 6-án rendezhetik meg az idei 
parlamenti választásokat – derült ki 
csütörtökön. Constantin Mituleţu-Buică, 
az Állandó Választási Hatóság elnöke 
közölte, elküldték a kormánynak a 
megmérettetéssel kapcsolatos rendeletek 
tervezeteit, amelyekben december 6-át 
javasolják a választás dátumaként. A kor-
mány lapzártánk utáni ülésén készült 
dönteni a kérdésben.

Von der Leyen: Alekszej Navalnĳ 
megmérgezése gyáva cselekedet volt
Megvetendő, gyáva cselekedet volt Alek-
szej Navalnij orosz ellenzéki politikus 
megmérgezése – írta Ursula von der 
Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twit-
ter-üzenetében szerda este.  A brüsszeli 
testület vezetője kijelentette: az elkövető-
ket felelősségre kell vonni. Josep Borrell, 
az Európai Unió kül- és biztonságpoliti-
kai főképviselője aláhúzta: az Európai 
Unió a lehető leghatározottabban elítéli 
az orosz ellenzéki vezető megmérgezését. 
Azzal összefüggésben, hogy a vizsgá-
latok szerint a gyilkossági kísérletet a 
hágai központú vegyifegyver-tilalmi 
szervezet (OPCW) tiltólistáján szereplő 
Novicsok idegméreggel hajtották vége, 
az uniós diplomácia vezetője kijelentette: 
a vegyi fegyverek használata bármilyen 
körülmények között teljesen elfogad-
hatatlan, és sérti a nemzetközi jogot. 
„Alapvető fontosságú, hogy az orosz 
kormány alaposan és átlátható módon 
kivizsgálja a merénylet körülményeit. 
Alekszej Navalnij ügye nem maradhat 
megoldatlan, a felelősöket bíróság elé 
kell állítani” – fogalmazott. A német 
szövetségi kormány szerdán adta hírül, 
hogy Navalnij szervezetében a harci 
idegmérgek csoportjába tartozó anyagot 
mutattak ki a német klinikai vizsgálatok 
folyamán. Angela Merkel külön sajtónyi-
latkozatban leszögezte: az orosz ellenzék 
vezető alakját „el akarták hallgattatni”. 
A „gyilkossági kísérlet” körül „nagyon 
súlyos kérdések” vannak, amelyekre 
„csak az orosz kormány tud választ adni, 
és meg is kell adnia ezeket a válaszokat” 
– mondta Angela Merkel.

Szlovák újságíró-gyilkosság:
felmentő ítélet született alapfokon
Felmentette a bazini székhelyű külön-
leges bíróság csütörtökön a két és fél 
évvel ezelőtti szlovák újságíró-gyilkos-
ság megrendelésével vádolt Marián 
Kucner nagyvállalkozót és a gyilkosság 
megrendelésében közvetítéssel vádolt 
Alena Zsuzsovát. A különleges bíróság 
szenátusának elnöknője a felmentő 
ítéletet az elégséges bizonyíték hiányával 
indokolta. A bazini bíróság ugyanakkor 
25 év börtönbüntetésre ítélte Tomas 
Szabót, aki a vádirat szerint segédkezett 
a gyilkosság elkövetésében a már ápri-
lisban jogerősen 23 évre ítélet Miroslav 
Marceknek. A most kihirdetett ítéletek 
nem jogerősek.

Silvio Berlusconi tünetmentes
pozitívnak bizonyult a vírusteszten
Silvio Berlusconi pozitívnak bizonyult 
a Covid–19-vírusteszten – jelentette be 
pártja, a Hajrá Olaszország (FI) kedden, 
hangsúlyozva, hogy a 83 éves politi-
kus tünetmentes, és házi karanténban 
tartózkodik. Silvio Berlusconi a Szardínia 
szigetén töltött nyaralása után végeztette 
el magán a tesztet. A Hajrá Olaszország 
sajtóközleményben hangoztatta, hogy 
a pártelnök tünetmentes, a Milánóhoz 
közeli Arcorében található otthonában 
tölti a karantén kéthetes időszakát.

MAGYARÁZATOT VÁRNAK A KÖZLEKEDÉSI MINISZTER SOFŐRJE ÁLTAL OKOZOTT BALESET MIATT

Összezár a kormányoldal Bode körül
Miközben az ellenzék magyará-
zatot követel, sőt a szociáldemok-
raták Lucian Bode közlekedési 
miniszter lemondását követelik, 
miután az őt szállító autó sofőrje 
balesetet okozott, a kormányoldal 
– Klaus Iohannis államfővel az 
élen – nem látja okát a tárcaveze-
tő távozásának.

 » BALOGH LEVENTE

E gyre dagad a botrány Lucian Bode 
közlekedési miniszter (portrénkon) 
hétvégi közlekedési balesete miatt, 

amelynek során a tárcavezetőt szállító 
autó a kormányőrségnél dolgozó sofőr sza-
bálytalan előzési manővere miatt összeüt-
között egy másik gépkocsival. Miközben 
az ellenzék az ügy részleteit fi rtatja, sőt a 
miniszter lemondását követeli, a kormány-
oldal összezár körülötte.

Az ügyben a nyomozást elindító piteș-
ti-i bírósági ügyészség – amely gondat-
lanságból elkövetett testi sértés miatt 
indított eljárást az Argeş megyei Drăga-
nul településen, a 7-es főúton történt 
baleset kapcsán – csütörtökön átadta az 
ügyet a katonai ügyészségnek. Bogdan 
Pirlog, a bukaresti katonai törvényszék 
ügyészségének helyettes főügyésze a 
HotNews portállal közölte, a kormány-
őrségnek kötelessége lett volna a bal-
eset tényét közölni a katonai ügyész-
séggel, de nem tette meg, így ez a fórum 
immár a mulasztás ügyében is vizsgáló-
dik. Közölte, csütörtökön reggel átiratban 
fordult a kormányőrséghez, amelyben kér-
te, hogy az intézmény tájékoztassa arról, 
milyen rangban tevékenykedik a vétkes 
sofőr, de még nem kapott választ.

A hét folyamán nyilvánosságra ke-
rült egy videófelvétel is, amelyet egy 
motoros készített baleset előzményei-
ről. Ezen az látható, hogy a minisztert 
szállító autó – egy Volkswagen Touareg 
– folyamatosan szabálytalanul hajt: 
hang- és fényjelzést használ, majd a 
folytonos záróvonalat átlépve, több-
ször is kanyarban előz kocsisorokat. 
Eközben ütközött össze frontálisan 
egy szembejövő autóval. A balesetben 
megsérült a vétkes sofőr és a vétlen 
autó utasa, egy lengyel állampolgársá-
gú nő is.

Klaus Iohannis államfő mindazonál-
tal úgy vélekedett: nem indokolt Lucian 
Bode lemondása. Iohannis az ügy kap-
csán szerdán este arról beszélt: az illeté-
kes hatóságok tiszte kivizsgálni az ügyet. 
„Legalább két következtetést vonhatunk 
le: az első az, hogy nem jó sietni, ha au-
tóval el akarunk jutni valahova, és ezt 
mindannyiunknak meg kellene jegyez-
nünk. A második: ismét világossá vált, 
mekkora szükség van az infrastruktú-
ra-fejlesztésre” – mondta újságírói kér-
désre az elnök, hozzátéve, örvendetes, 
hogy senki nem sérült meg súlyosan a 
balesetben, amelyet kivizsgálnak majd 
az illetékes hatóságok.

A közlekedési miniszternek nem in-
dokolt lemondania a baleset miatt, mert 

– mutatott rá Iohannis – ez a történet 
nem hasonlítható össze a Gabriel Oprea 
esetével (amelyben egy motoros rendőr 
életét vesztette), hisz Lucian Bode nem 
használt rendőri felvezetést, hanem 
utasként ült egy, a kormányőrség által 
„teljesen törvényesen” rendelkezésére 
bocsátott gépkocsiban. Azt, hogy ki és 
milyen körülmények között tévedett, 
majd kivizsgálják a hatóságok – mondta 
az elnök. Ludovic Orban miniszterelnök 
azt mondta korábban a téma kapcsán, 
hogy a miniszter jól van, nem ő vezette 
a járművet, és a rendőrség kivizsgálja a 
baleset körülményeit.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) magyarázatot követelt szerdán a bal-
esettel kapcsolatban, az alakulat szerint 
tisztázni kell, milyen vészhelyzet indokol-
ta a megkülönböztető fény- és hangjelzés 
használatát, illetve azt, hogy a szemközti 
sávon haladjon a minisztert szállító autó. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) az eset 
kapcsán úgy vélekedett, a miniszter „ahe-
lyett, hogy utakat építene, megkülönböz-
tető fényjelzéssel próbál utat vágni magá-
nak a forgalomban”. Az alakulat egyúttal a 
tárcavezető lemondását kérte.

A kormányőrség rövid közleményben 
reagált a történtekre, amelyben csupán 
annyit írt, hogy az intézmény gépkocsija 
törvényesen használta a megkülönbözte-
tő hang- és fényjelzéseket, a baleset pedig 
egy rendkívül zsúfolt útszakaszon követ-
kezett be.

 » B. L.

Ismét nőtt az előző napokhoz képest az 
egy napon belül koronavírus-fertőzéssel 

diagnosztizáltak száma, ezzel a járvány 
kezdete óta igazolt esetek száma megha-
ladta a 90 ezret. A stratégiai kommuniká-
ciós törzs csütörtöki közlése szerint az elő-
ző 24 órában 1365 személy szervezetében 
mutatták ki az új koronavírust, így az év 
eleje óta már 91 256-an kapták el. Emel-
lett a több mint 1300 újonnan diagnoszti-
zált fertőzött mellett 751 fertőzött második 
tesztje bizonyult pozitívnak.

Románia ezzel megelőzte Kínát a jár-
vány kezdete óta azonosított fertőzöttek 
száma tekintetében. A baltimore-i Johns 
Hopkins Egyetem csütörtöki összesítése 
szerint Kínában (Hongkong és Makaó 

nélkül) 89 953 fertőzöttet tartottak nyil-
ván, valamint 4727 halálos áldozatot és 
84 695 felépültet. Ugyanakkor eddig ösz-
szesen már 39 275-en gyógyultak ki a kór-
ból, 11 619 tünetmentes vírushordozót 
pedig tíznapos kórházi megfigyelés után 
engedtek haza.

Az adatok közzétételét megelőző 24 órá-
ban 44 újabb fertőzött halt bele a kór szö-
vődményeibe, közülük 43 krónikus beteg 
volt. Az összes elhunyt száma immár 3765. A 
kórházakban 7288 fertőzöttet ápoltak, közü-
lük 503-at intenzív osztályon. Az érintett idő-
szakban 23 973 tesztet végeztek, ebből 9213 
az érintettek kérésére. Az összes teszt száma 
elérte az 1 876 063-at. Házi elkülönítésben 
9655, hatóságiban 5988 fertőzött tartózko-
dott. Emellett 34 217-en otthoni, 45-en pedig 
hatósági karanténban voltak. 

A hatóságok 24 óra alatt 709 bírságot 
róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 
156 701 lej értékben, és négy esetben tettek 
feljelentést a járvány leküzdésének meghi-
úsítása miatt.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter egyéb-
ként arról beszélt: a tevékenységek újraindí-
tására vonatkozó rendelkezéseken túlmuta-
tó „túlzott lazítás” okolható az esetszámok 
növekedéséért. Leszögezte ugyanakkor: a 
további nyitásokat és a tanév elkezdését 
nem lehetett tovább halasztani, a színházak 
és a vendéglők belső tereinek megnyitását 
igyekeztek biztonságos körülmények között 
meglépni. Kijelentette, amennyiben min-
denki betartja a hatályos előírásokat, tartha-
tó a jelenlegi szint, ha azonban nem, akkor a 
napi kétezer új fertőzés sem kizárható.

Meghaladta a 90 ezret az igazolt fertőzöttek száma
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