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Kevesebben a kórházakban és intenzív osztályon

Több tesztből valamivel több új koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt a keddi adatok-
hoz képest a tegnapi számok tanúsága szerint, ugyanakkor még mindig 3000 alatt maradt 
a fertőzésszám. 34 929 tesztből – amiből 27 362 PCR-, 7567 pedig antigénteszt – 2815 lett 
pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 768 785. A gyógyultak száma 2732 fővel 714 709-
re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 62 fertőzött – közülük 58-an igazoltan krónikus 
betegek voltak –, így az elhunytak száma már 19 588. A kórházakban 6895 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 935-öt intenzív osztályon. Klaus Iohannis államfő tegnap arról beszélt: az 
oltási kampány jól halad, így a remények szerint nyárra sikerül kilábalni a járványból.

 » RÖVIDEN

Elbukott a Vlad Voiculescu elleni
egyszerű indítvány
Elutasította tegnap a képviselőház a 
Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter 
ellen benyújtott egyszerű indítványt.  A 
Szociáldemokrata Párt (PSD) indítványát 
140-en szavazták meg a képviselők kö-
zül, 161-en ellene voksoltak, egy személy 
tartózkodott. Az inkompetencia és a 
felelősség elhárítása gyilkol! Vlad Voicu-
lescu veszélyt jelent a románok életére 
és egészségére című dokumentumot 109 
szociáldemokrata törvényhozó írta alá, 
és hétfői ülésén vitatta meg az alsóház 
plénuma. Akkor a PSD-s képviselők 
fekete táblákkal jelentek meg a parla-
mentben, Vlad Voiculescu miniszter 
lemondását követelve. A szavazás után 
a PSD szakpolitikusa, Alexandru Rafi la 
úgy vélekedett: a koalíciós feszültségek 
miatt a kormányoldal részéről többen is 
megszavazták volna az indítványt, ha 
nem nyilvános lett volna a voksolás.

Várhelyi Olivér is a „halállistán”
Várhelyi Olivér uniós szomszédságpo-
litikai és bővítési biztos is felkerült az 
„Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvo-
rec (Béketeremtő) ukrán nacionalista 
szervezet honlapjára – hozta nyilvános-
ságra kedden a Kárpáthír.com. A magyar 
nyelvű kárpátaljai hírportál azt írta, hogy 
az oldalon olvashatók szerint a magyar 
politikus azért került fel, mert „nyíltan 
beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és tá-
mogatja Kárpátalján a szeparatizmust”. 
Várhelyi Olivér a múlt héten az Európai 
Unió–Ukrajna Társulási Tanács ülése 
után tartott sajtótájékoztatón egyebek 
mellett kijelentette: az EU elvárja az 
ukrán nemzeti kisebbségi törvénytől, 
amelynek kidolgozása még folyamatban 
van, hogy megfelelően szabályozza a 
nyelvhasználatra és az oktatásra vonat-
kozó jogokat.
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IGAZOLTÁK A FORRADALOM ELLENI FELLÉPÉS MIATT AZ AUR-BÓL KIZÁRT POLITIKUS MANDÁTUMÁT

Mégis képviselő lehet Francisc Tobă

Menesztenék. A kormányoldal szemet vetett Renate Weber pozíciójára

Mégis képviselő lehet Francisc Tobă 
nyugállományú katonatiszt, aki 
ellen korábban vádat emeltek az 
1989-es forradalom eltiprására tett 
kísérletben való részvételért, ezért 
még az AUR-ból is kizárták.

 » BALOGH LEVENTE

Az ellene az 1989-es forradalom eltiprá-
sára tett kísérletben való részvételre 

vonatkozóan felmerült vádak ellenére 
mégis képviselő lesz Francisc Tobă egyko-
ri katonatiszt, miután tegnap igazolták a 
mandátumát. A képviselőház 155-8 arány-
ban, egy tartózkodás mellett döntött úgy, 

hogy Tobă átveheti mandátumát. Így a sza-
vazás után le is tette az esküt.

Mindez annak ellenére történt, hogy a 
szélsőséges Románok Egységéért Szövet-
ség (AUR), amelynek a Brassó megyei lis-
tavezetőjeként bekerült a parlamentbe, az 
ellene fölmerült vádak nyomán a pártból 
való kizárásáról döntött, sőt felkérte a kép-
viselőházat, hogy ne igazolják a mandátu-
mát. Még új jelöltet is javasoltak a helyére, 
a képviselőház azonban ezt végül nem vet-
te fi gyelembe.

A döntés nyomán Florin Roman nemzeti 
liberális párti képviselő azzal vádolta meg 
saját pártja házbizottsági tagjait, hogy 
Tobă támogatásának biztosítása érdeké-
ben döntöttek mandátuma igazolásáról.

A tartalékos alezredesi rangú Tobát a ka-
tonai ügyészség azzal vádolta meg, hogy 
1989 decemberében részt vett a nagysze-
beni forradalmi események leverésére tett 
kísérletben. A vádirat értelmében különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés és 
embertelen bánásmódban való bűnrészes-
ség miatt kellett volna bíróság elé állnia.

Az ügyészség azt állította: ő is részt vett 
abban az akcióban, amelynek során a 
nagyszebeni megyei kórházból erőszakkal 
egy városi laktanyába vitték a sebesült for-
radalmárokat, és ott brutálisan megverték 
őket. A bíróság ugyanakkor eljárásjogi 
hiányosságra hivatkozva visszaküldte a 
vádiratot az ügyészségnek, amely végül 
2010-ben ejtette az ügyet.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Johnson & Johnson csoportba tarto-
zó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV 

gyógyszeripari vállalat benyújtotta kedden 
az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) 
az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett 
oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. 
Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti ha-
tóságának szerepét betöltő, amszterdami 
székhelyű ügynökség szerint az EMA hu-
mángyógyszer-bizottsága gyorsított eljárás 
keretében kezdi meg a Covid–19 Vaccine 
Janssen névű oltóanyag vizsgálatát. Az ol-
tóanyag feltételes forgalomba hozatalára 
vonatkozó ajánlását az ügynökség várható-

an március közepéig közzéteszi – írták. Az 
ügynökség közölte, a rövidített értékelési 
folyamat azért lehetséges, mert az EMA ko-

rábban már megkezdte a Johnson & John-
son által fejlesztett oltóanyag folyamatos 
felülvizsgálatát. 

 » B. L.

A jogállamiság elleni támadásnak tekinti 
a Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy 

a kormányoldal úgy döntött: megpróbálja 
elmozdítani a helyéről Renate Webert, az 
állampolgári jogok biztosát, akit még a ko-
rábbi, szociálliberális kormány nevezett ki 
a tisztségbe, ezért az alkotmánybírósággal 
akadályoztatná meg a leváltását.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke mindezt 
kedden este jelentette be a román közszol-
gálati televízióban. Mint kifejtette, a párt 
szerint az ombudsman személye rendkívü-
li fontossággal bír, hiszen megtámadhatja 
a szabadságjogokat sértő törvényterveze-
teket és intézkedéseket, márpedig Weber 

számos jogszabály ellen alkotmányossági 
kifogást emelt. Ciolacu szerint a kormá-
nyoldal közvélemény-kutatást végzett, és 
az az eredmény jött ki, hogy Renate Weber 
a legsebezhetőbb, mivel nem kommunikál 
a nyilvánosság előtt, és nem szerepel gyak-
ran a televíziós beszélgetős műsorokban. 
A PSD elnöke szerint a kormányoldal még 
mindig kampányüzemmódban gondolko-
dik, és nem a kormányzással foglalkozik. 
Leszögezte: ha a kormányoldal tényleg 
megpróbálja kikényszeríteni Weber elmoz-
dítását, pártja alkotmánybírósághoz fordul. 
„Renate Weber a jogállami intézmények 
egyikét képviseli. Hogyan indíthatsz ellene 
támadást? Egyértelmű, hogyha megpróbál-
ják kikényszeríteni Rente Weber leváltását, 

az erről szóló döntést megtámadjuk az al-
kotmánybíróságon” – hangoztatta Ciolacu. 
A PSD elnöke azt is elmondta: ha folytatód-
nak a Weber elleni támadások, pártja az eu-
rópai szocialisták pártcsaládját is értesíti a 
romániai történésekről. „Ez ugyanis a jogál-
lam elleni támadás” – hangsúlyozta Ciola-
cu, aki szerint semmi nem indokolja Weber 
leváltását.

Renate Weber egyébként kedden este azt 
mondta: őt hivatalosan eddig senki sem tá-
jékoztatta arról, hogy mi a panasz ellene. Le-
szögezte: a vonatkozó törvény egyértelmű, 
az ombudsmant csakis akkor lehet vissza-
hívni a hivatalából, ha alkotmányt sértett. 
A kormányoldal ugyanakkor azt rója fel We-
bernek, hogy a járvány idején folyamatosan 
akadályozta a kormány munkáját. Raluca 
Prună korábbi igazságügy-miniszter emlé-
keztetett: Weber egyrészt a különleges nyug-
díjak, másrészt a járvány idején bevezetett 
korlátozások ügyében fordult alkotmánybí-
rósághoz, ennek nyomán nem a törvényes 
feladatai szerint járt el.

Mint arról beszámoltunk, Ludovic Orban, 
a képviselőház elnöke kedden jelentette 
be, hogy a parlament elindította az eljárást 
az ombudsman leváltására. Az eljárást a 
liberális frakciók kezdeményezték a múlt 
törvényhozási ciklusban. A benyújtott ter-
vezetet azonban akkor nem küldték tovább 
elemzésre a jogi bizottságokhoz.

Webert még 2019 júniusában választotta 
meg az akkori, PSD–ALDE-többségű parla-
ment ombudsmanná, ellenjelöltje többek 
között az RMDSZ és a PNL által is támogatott 
Eckstein-Kovács Péter jogász, volt kisebb-
ségügyi minisztert volt.

Vizsgálják a Johnson & Johnson oltóanyagát is

A jogállamért aggódik a PSD Weber ügyében

Adócsalás börtön nélkül

Az alaptörvénnyel összhangban találta 
tegnap az alkotmánybíróság azt az 

adócsalás szankcionálásáról szóló törvény-
hez benyújtott módosítást, amelynek ér-
telmében nem szabható ki börtönbüntetés 
abban az esetben, ha valaki adócsalóként 
100 ezer eurót meg nem haladó kárt okoz, 
de teljes egészében, 20 százalékos bünte-
tőkamattal és késedelmi kamattal együtt 
megtéríti az okozott kár összegét. Ha az 
adócsalást többen követték el, elegendő, 
ha a vádlottak egyike visszafi zeti a teljes 
kárt, ez esetben a bíróság valamennyiükkel 
szemben megszünteti a büntetőeljárást. A 
képviselőház december 15-én döntéshozó 
kamaraként fogadta el a Cătălin Rădulescu 
PSD-s képviselő által beterjesztett terveze-
tet. A legfelsőbb bíróság, az ombudsman 
és a kormány is megtámadta a törvényt az 
alkotmánybíróságon. A legfelsőbb bíró-
ság arra hivatkozott, hogy a jogszabály 
elfogadása során megsértették a kétkama-
rás parlament elvét, a képviselőház által 
elfogadott végső változat ugyanis alapve-
tően különbözik a szenátusban elfogadot-
tól. A kormány óvásában úgy értékelte: a 
tervezet sérti a jogállamiságra és a törvé-
nyek tiszteletére vonatkozó alkotmányos 
előírásokat, és valósággal „bátorítja a 
feketézőket”, hiszen az elkövető legfeljebb 
azt kockáztatja, hogy ha mégis elkapják 
– egy 20 százalékos többlettel – mégis be 
kell fi zetnie az adót. Az alkotmánybíróság 
szavazattöbbséggel meghozott döntése 
megalapozatlannak minősítette a kifogá-
sokat, így a törvénytervezet az államfőhöz 
kerül, aki egy alkalommal megtagadhatja 
annak kihirdetését, és visszaküldheti meg-
fontolásra a parlamentnek. (B. L.)




