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ELUTASÍTOTTÁK A TALÁROSOK A PSD-S POLITIKUS MEGVÁLASZTÁSA ELLENI PANASZT

Alkotmányos Iordache kinevezése
Alkotmányosan választották a tör-
vényhozási tanács élére a hírhedt 13-as 
sürgősségi kormányrendelet szerzője-
ként ismert Florin Iordachét – döntöt-
te el tegnap az alkotmánybíróság.

 » BALOGH LEVENTE

N em ütközik az alaptörvénybe Flo-
rin Iordache volt szociáldemokrata 
igazságügy-miniszternek a törvény-

hozási tanács élére történő kinevezése 
– döntötte el tegnap egyhangúlag az al-
kotmánybíróság, elutasítva a kifogásokat. 
Az igazságügyi törvények elleni „támadá-
sok”, például a büntetőjog korrupcióelle-
nes szigorát enyhítő, a 2017-es tömegtün-
tetések miatt visszavont 13-as sürgősségi 
kormányrendelet atyjaként számontartott 
Iordache így elvileg akár élete végig a kon-
zultatív testület elnöke maradhat, miután 
a tisztség betöltésének nincs törvényes 
időbeli korlátja.

Iordachét októberben az ellenzéki, de a 
legnagyobb parlamenti frakcióval rendel-
kező Szociáldemokrata Párt (PSD) azért 
választatta meg a parlament által kidol-
gozott jogszabályok szabályszerűségét 
ellenőrző konzultatív testület élére, mivel 
ezzel kívánja kárpótolni azért, hogy nem 

került fel a párt választási listájára, így 
nem szerezhet újabb parlamenti mandátu-
mot. Megválasztása után a kisebbségben 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) fordult alkotmánybírósághoz, mi-
vel szerintük nem teljesültek a Iordache 
elnökké választásához a törvényhozási 
tanács működéséről szóló törvényt által 
megkövetelt feltételek. Iordachét ugyanis 
185 vokssal választották elnökké, vagyis a 
jelen lévő képviselők és szenátorok többsé-
gének szavazataival, miközben a liberáli-
sok szerint az összes képviselő és szenátor 

többségének – vagyis 234 – kellett volna 
támogatnia a jelöltet ahhoz, hogy megvá-
lasszák. Emellett úgy vélik, a PSD-s politi-
kus nem felel meg a testület működéséről 
szóló jogszabályban megkövetelt szakmai 
és erkölcsi jó hírnévnek. Kifogásolták azt 
is, hogy a parlamenti szakbizottságok 
nem hallgatták meg a jelölteket a válasz-
tás előtt, mint ahogy azt is, hogy Iordache 
párttag.Az alkotmánybíróság közölte: nem 
az ő feladata annak a megállapítása, hogy 
egy jelölt hírneve megfelelő-e, az esetleges 
összeférhetetlenségeket pedig az eskütéte-
lig meg kell szüntetni.
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Maradhat. Az alkotmánybíróság megerősítette új tisztségében Florin Iordachét

 » RÖVIDEN

Orbán: a kormány a szerződésekben
garantált jogával élve vétózott
A magyar kormány, a 2020. júliusi 
európai uniós csúcson megelőlegezett 
álláspontjának megfelelően, megvétózta 
a költségvetési jogalkotási csomagot, 
élve az uniós szerződésekben garantált 
vétójogával – szögezte le tegnap Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök egy nyilat-
kozatban. Orbán Viktor leszögezte, ma 
Brüsszelben csak azt az országot tekintik 
jogállamnak, amelyik beengedi a mig-
ránsokat a hazájába. „Aki megvédi a ha-
tárait, és megvédi országát a migrációtól, 
Brüsszelben már nem minősülhet jogál-
lamnak. A jelenlegi javaslat elfogadása 
után pedig nem lenne akadálya annak, 
hogy a tagországoknak járó pénzeket a 
bevándorlás támogatásához kössék, és a 
migrációt ellenző országokat költségve-
tési eszközökkel megzsarolják” – fejtette 
ki álláspontját. A miniszterelnök közölte 
azt is, hogy Magyarország a vita során a 
lojális együttműködés, a kiszámíthatóság 
és a transzparencia elveit követve járt el, 
mindvégig kompromisszumkészséget 
mutatott. Annak ellenére, hogy a gazda-
sági válság közös hitelfelvétellel történő 
kezelését sosem tartotta megfelelőnek. 
Orbán Viktor aláhúzta: Magyarország 
elkötelezett híve a jogállamiságnak.

Trump csapatkivonást rendelt el
Afganisztánból és Irakból
Donald Trump amerikai elnök csapatki-
vonást rendelt el Afganisztánból és Irak-
ból – jelentette be Christopher Miller az 
Egyesült Államok ügyvezető védelmi mi-
nisztere kedden, helyi idő szerint a kora 
délutáni órákban. A bejelentés szerint az 
Egyesült Államok január 15-ig 2500–2500 
főre csökkenti a két országban állomá-
sozó katonái létszámát. Miller közölte: a 
döntéssel az amerikai kormányzat célja, 
hogy Afganisztánban véget vessen „a 
nemzedékek óta tartó háborúnak”.

Csaknem kétszáz embert őrizetbe
vettek Berlinben egy tüntetés után
Csaknem kétszáz embert őrizetbe vett, 
és vízágyúkat is bevetett a rendőrség 
tegnap Berlinben egy tüntetés után, 
amelyet a koronavírus-járvány lassítását 
szolgáló korlátozások ellen tartottak. A 
német főváros és az egész ország egyik 
jelképeként számontartott Brandenbur-
gi kapunál rendezett demonstráción a 
nagyjából tízezer résztvevő többsége nem 
tartotta be a fertőzésvédelmi előírásokat 
– maszkviselés, távolságtartás –, ezért a 
rendőrség a kezdete után röviddel befeje-
zettnek nyilvánította a megmozdulást.

 » B. L.

Három hónap múlva érkezhet meg Ro-
mániába a koronavírus elleni oltás 

első szállítmánya – jelentette ki Alexand-
ru Rafi la, Románia Egészségügyi Világ-
szervezethez (WHO) delegált képviselője, 
a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, 
aki jelenleg egyúttal az ellenzéki Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) képviselője is. 
Rafi la – aki vezető egészségügyi szakem-
berként politikai szerepvállalása ellené-

re is meghívót kapott a Klaus Iohannis 
államfő által egészségügyi illetékesekkel 
szervezett tanácskozásra – kedden este az 
Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva kije-
lentette: az oltóanyag első adagja legko-
rábban 2021 februárjában érkezhet meg az 
országba. Emlékeztetett: az Európai Unió 
által lekötött oltásokból lakosságarányo-
san Románia kilencmillió adagra jogosult. 
Ez azonban nem egyszerre, hanem részle-
tekben érkezik meg, első körben egymillió 
dózis érkezik.

Először az egészségügyi dolgozókat olt-
ják majd be – ez hozzávetőlegesen 200 000 
személyt jelent –, majd az állami intézmé-
nyek vezetőit, a rendészeti szervek mun-
katársait és a kockázati csoportok tagjait. 
Rafi la arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az 
oltás nem lesz kötelező, ha azonban a la-
kosság nem lesz hajlandó beoltatni magát, 
az továbbra is életben tartja a járványt. 
„Ha csupán a lakosság 30-40 százaléka 
oltatja be magát, az egész hiábavaló” – fi -
gyelmeztetett. Ezért idejében el kell kezde-
ni a lakosság tájékoztatását, és tudatosíta-
ni kell az emberekben az oltás fontosságát. 
Azt is elmondta, a mellékhatások enyhék 
azoknál, akiknél egyáltalán jelentkeznek 
– helyi fájdalomérzet, múló rosszullét.

Azt is jelezte, hogy az oltóanyag érzékeny-
sége miatt nem a háziorvosok adják majd be 
a vakcinát, hanem oltási központokat hoz-
nak létre. Az oltások szállításában ezért a 
hadsereg is közreműködik majd.

Klaus Iohannis államfő kedden este arról 
beszélt, hogy kinevezték az oltási kampány 
koordinátorát Valeriu Gheorghiţă, a közpon-
ti katonai kórház járványügyi főorvosának 
személyében.

 » B. L.

Ú jabb halálos áldozatot követelt a szomba-
ton a Piatra Neamţ-i megyei sürgősségi 

kórház intenzív osztályán pusztító tűzvész, 
amelyben tíz ember égett halálra: tegnap 
elhunyt egy beteg, aki egyike volt annak a 
hat páciensnek, akit a kigyulladt intenzív 
osztályról mentettek ki, és a Iași megyei 
Leţcani kórházába szállítottak. Az áldozat 
egy 72 éves nő, aki számos krónikus beteg-
ségben szenvedett. A másik öt, vele együtt 
átszállított beteg is kritikus állapotban van. 
Korábban egy, Piatra Neamţról a pașcani-i 

kórházba szállított beteg is elhunyt. A kór-
háztragédia kapcsán Klaus Iohannis államfő 
– aki tegnap a kórházi infrastruktúra javítá-
sáról egyeztetett egészségügyi szakértőkkel 
– kedd este arról beszélt: alapjaiban kell 
újragondolni a romániai egészségügyi rend-
szert. „Az alulfi nanszírozás és a közpénzek 
helytelen felhasználása a kórházakban, a 
korszerűsítés hiánya, a régióra jellemző kor-
rupció, amelynek nyilvánosságra hozatalá-
tól nem kell ódzkodnunk, az inkompetencia 
és nemtörődömség felőrölték az egészség-
ügyi rendszerünket, és arra késztették fi atal 
végzettjeinket és jó szakembereinket, hogy 

elmenjenek külföldre” – fogalmazott az el-
nök. Úgy vélekedett: a változást azok a politi-
kusok akadályoztatják, akik a régi szokások 
rabjai, és akik kimerítették az ország erőfor-
rásait. Beszélt egy „morális vétkesről” is, aki 
„a parlamentben hónapról hónapra blokkol-
ta a kormányt”. Iohannis szerint a PSD helyi 
vezetői Piatra Neamţon kedvük szerint válto-
gatták a kórházigazgatókat, nem működtek 
együtt a közegészségügyi igazgatósággal, az 
egészségügyi minisztérium szakembereivel, 
nem utalták ki a szükséges forrásokat, ehe-
lyett improvizációkhoz folyamodtak, ame-
lyek emberáldozatokat követeltek.

Februárban érkezhetnek az első Covid-oltások

Kórháztűz: elhunyt az egyik átszállított beteg

Ismét rekordszámú új fertőzöttet diagnosztizáltak

Tegnap is rekordot döntött az egy nap alatt újonnan koronavírus-fertőzéssel diagnosz-
tizáltak száma: 37 906 tesztből 10 269 lett pozitív, ami 27,09 százalékos arány. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 383 743, miközben szintén rekordszámú, 8143 személy-
lyel a gyógyultak száma 261 387-re nőtt. A kór szövődményeiben újabb 168 beteg hunyt 
el – közülük 163 krónikus beteg volt –, ezzel a halottak száma 9429. A kórházakban 
13 179 fertőzöttet kezeltek, közülük 1174-et intenzív osztályon. Otthoni elkülönítésben 
46 875, intézményesben 13 285 fertőzött tartózkodott, míg házi karanténban 80 763-
an, hatóságiban pedig 19-en voltak. A hatóságok 24 óra alatt 7768 bírságot róttak ki a 
járványügyi rendelkezések megsértése miatt, összesen 1 357 090 lej értékben, és hét 
esetben tettek feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

Kihirdette Iohannis
a Trianon-törvényt

K ihirdette Klaus Iohannis román ál-
lamfő azt a törvényt, amely a „trianoni 

szerződés napjává” nyilvánítja június 4-ét 
Romániában – közölte tegnap az elnöki 
hivatal. A jogszabály szerint ezen a napon 
a történelmi esemény jelentőségét népsze-
rűsítő rendezvényeket tartanak, amelyhez 
az állami és helyi hatóságok logisztikai 
vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. 
A kormánynak és a helyi hatóságoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én 
kitűzzék a köztereken Románia nemzeti 
lobogóját. Az elnök előbb alkotmányossági 
óvást emelt a jogszabály ellen, majd miután 
az alkotmánybíróság kifogásait elutasította, 
visszaküldte a jogszabályt megfontolásra 
a parlamentnek. Miután a törvényhozás 
másodszor is változatlan formában erősítet-
te meg a Trianon-törvényt, az államfő már 
nem tagadhatta meg hatályba léptetését.




