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Közel 4000 új eset

Tovább nőt az egy nap alatt koronavírus-
sal diagnosztizáltak száma a csütörtöki 
adatok szerint: 28 141 PCR- és 8706 an-
tigéntesztből 3923 lett pozitív, ami 10,65 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertő-
zöttek száma 791 971. A gyógyultak száma 
2567 fővel 733 616-ra nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 81-en haltak meg – közülük 
77-en krónikus betegek voltak –, ezzel az 
elhunytak száma 20 167. A kórházakban 
7640 fertőzöttet ápoltak, közülük 985-öt 
intenzív osztályon. A közegészségügyi 
intézet (INSP) legutóbbi Covid-tanulmá-
nya szerint főleg a 0–19 éves korosztály 
esetében ugrott meg a fertőzések aránya: 
a február első hetében regisztrált ada-
tokhoz képest múlt héten 60 százalékkal 
több gyermeknél mutatták ki fertőzést.

 » RÖVIDEN

A kommunizmus áldozataira
emlékeztek
A kommunizmus által okozott szenve-
dés és a diktatúrával szembeni hősies 
helytállás is nemzeti identitásunk része, 
a hősiesség nemzeti emlékezetbe vésett 
mementója – mondta Gulyás Gergely, 
a magyar Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapján. A Facebook-oldalán 
csütörtök reggel közzétett videóban úgy 
fogalmazott: az emléknapon „több száz-
ezer honfi társunkra és a kommunizmus 
világszerte több mint 100 millió meggyil-
kolt áldozatára emlékezve gyújtunk gyer-
tyát. Helytállásuknak, hősiességüknek, 
életáldozatuknak köszönhető napjaink 
szabad Magyarországa.” Kitért arra: a 
kommunizmus és a totalitárius diktatú-
rák áldozatai előtti főhajtás a szabadság 
próbaköve. „Nincs és nem is lehet alku 
a kommunizmus bűneit és a bűnösöket 
mentegetőkkel. Nincs alku azokkal, akik 
manapság naponta minden alap nélkül 
képesek úgy aggódni a szabadságért, 
hogy korábban egy tömeggyilkos dikta-
túra kiszolgálói voltak.”

Március 15-ig fennmaradnak
a korlátozások Magyarországon
A magyar kormány március 15-ig 
változatlan formában fenntartja a 
koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozásokat – mondta Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
csütörtökön a Kormányinfón. Kijelentet-
te: a szakértők véleménye egyértelmű, 
a járvány harmadik hulláma elérte 
Magyarországot, és a következő egy-két 
hétben akár drámaian is romolhatnak a 
vírussal kapcsolatos számok. A követke-
ző két hét kifejezetten nehéz lesz – fogal-
mazott.  A miniszter reményét fejezte ki, 
hogy már a korlátozások utolsó időszaka 
következik, erre esélyt ad az oltások 
tömeges beadása.
 
Az EU továbbra sem ismeri el a Krím
és Szevasztopol orosz elcsatolását
Az Európai Unió továbbra is a nemzet-
közi jog megsértésének tartja, és nem is-
meri el a Krím félsziget és Szevasztopol 
illegális orosz elcsatolását, ami közvet-
len kihívást jelent a nemzetközi bizton-
ságra nézve, és súlyos következmények-
kel jár a nemzetközi jogrend számára 
egyaránt– jelentette ki az Európai Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselője 
az EU nevében kiadott nyilatkozatában 
csütörtökön. Josep Borrell közlemé-
nyében kiemelte, hét évvel a Krími 
Autonóm Köztársaság és Szevasztopol 
erőszakos és illegális annektálása után 
az Európai Unió továbbra is szilárdan 
elkötelezett Ukrajna függetlenségének, 
önállóságának és területi egységének 
támogatása mellett.

Mégsem szállít kevesebbet az AstraZeneca?

Cáfolta az AstraZeneca egyik vezetője, hogy a cég az idei második negyedévben az 
eredetileg jelzett vakcinamennyiség kevesebb mint felét szállítaná le az Európai 
Uniónak. Lorenzo Wittum, a brit–svéd gyógyszergyártó olaszországi leányvállalatának 
gyógyszerészeti igazgatója a Corriere della Sera című lapnak csütörtökön azt mondta: 
a cég az április– júniusi időszakban mind a 180 millió, előzetesen megígért dózist 
leszállítja az EU-nak. Egyúttal arról is beszélt, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a 
mutáns vírusvariánsokkal szemben ne két, hanem három dózist alkalmazzanak.

FLORIN CÎȚU MINISZTERELNÖK SZERINT NINCS SZÜKSÉG TOVÁBBI KORLÁTOZÁSOKRA

Érkezhet a harmadik vírushullám
Miközben egészségügyi szakem-
berek arra fi gyelmeztetnek, hogy 
valószínűleg Románia sem kerülheti 
el a koronavírus-járvány harmadik 
hullámát, Florin Cîțu miniszterelnök 
nyugalomra int.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben pénteken van az első 
évfordulója annak, hogy Romá-
niában diagnosztizálták az első 

koronavírus-fertőzöttet, az egészségügyi 
illetékesek már a járvány harmadik hul-
lámára fi gyelmeztetnek. Florin Cîțu mi-
niszterelnök viszont azt mondja: egyelőre 
nincs ok az aggodalomra. A kormányfő 
csütörtökön kijelentette: az Országos Köz-
egészségügyi Intézet (INSP) előző nap 
bemutatott előrejelzése, amely szerint a 
legrosszabb esetben akár napi több mint 
8000 új fertőzés is lehet május közepére, 
csupán spekuláció, ilyen előrejelzéseket 
néhány hónapja készítenek, de a valóság-
ban mindig kedvezőbben alakultak a szá-
mok, mint az előrejelzésekben. Cîțu szerint 

a koronavírus fertőzőbb, brit mutációja 
Romániában még nem okozott jelentős 
problémát, ezért úgy értékelte, hogy a mu-
táns vírus ellenőrzés alatt van. A kormány-
fő emellett úgy értékelte: nincs szükség to-
vábbi korlátozó intézkedésekre, a jelenlegi 
korlátozások elegendőek. Figyelmeztetett 
ugyanakkor, hogy a hatályos óvintézke-
déseket viszont továbbra is be kell tartani, 
ellenkező esetben könnyen elveszíthetünk 
mindent, amit eddig elértünk. Egyúttal 
jelezte: Románia kiemelkedően teljesít a 
beadott oltások területén, az EU-ban 3., 
világszinten pedig a 7. helyen áll azon sze-
mélyek számát tekintve, akik mindkét ol-
tást megkapták már.

Annak kapcsán, hogy a továbbiakban a 
gócpontokat is beszámítják a települések 
fertőzési rátájának megállapításakor, úgy 
vélekedett, ez nem módosítja jelentősen 
az adatokat, mivel kevés gócpont van. Ha-
sonlóan nyilatkozott az adatok kiszámítá-
sáról Raed Arafat katasztrófavédelemért 
felelős belügyi államtitkár is.

Ugyanakkor miután a héten ismét növe-
kedésnek indult a napi fertőzések száma, 
Nelu Tătaru, a képviselőház egészségügyi 

bizottságának elnöke, volt egészségügyi 
miniszter szerint az egész világ a harmadik 
hullámra készül, amit Románia sem kerül-
het el. Az egészségügyi szakember szerdán 
este rámutatott: már léteznek oltások, sőt 
az egészségügyi személyzet elsöprő több-
sége már megkapta az oltást, és a második 
szakaszban érintetteket is folyamatosan 
oltják, ezért már más szemmel nézünk a 
járványra, ugyanakkor az óvintézkedések-
nek továbbra is ugyanazoknak kell ma-
radniuk. Emlékeztetett: számos tevékeny-
ség – így a jelenléti oktatás – újraindult, 
márpedig az újraindított ágazatokban 
megnövekedett mobilitásra kiemelten oda 
kell fi gyelni, mivel hozzájárulhat a járvány 
további terjedéséhez.

Tătaru arról is beszélt, hogy a nap fo-
lyamán egyeztetett a gyógyszerészek kép-
viselőivel, és fölmerült, hogy a gyógyszer-
tárakban is lehessen koronavírusteszteket 
végeztetni, sőt az is, hogy a patikák is részt 
vegyenek az oltási folyamatban.

Alexandru Rafi la, Románia Egészség-
ügyi Világszervezethez (WHO) delegált 
képviselője, aki jelenleg az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti 
képviselője, ugyancsak szerdán este arról 
beszélt: március közepére napi 4500-ra 
nőhet az új fertőzöttek száma. Rámuta-
tott: a járvány nagyarányú felfutásának 
a beoltottak számának növelésével lehet 
elejét venni, ehhez ugyanakkor az szük-
séges, hogy elegendő vakcina álljon ren-
delkezésre.

Illetve – ha az eredeti tervek szerint áp-
rilisban már több millió oltás lesz majd az 
országban – azt kell elérni, hogy az embe-
rek igényeljék az oltást. 
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Egyre több ügy gerjeszt feszültséget a há-
romtagú bukaresti kormánykoalíció két 

nagyobbik pártja, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) és az USR–PLUS között. A napokban 
többek között a miniszteri hatáskörök ál-
lamtitkárokra ruházása, illetve az esetleges 
kormányátalakítás kapcsán is üzengettek 
egymásnak a két párt vezetői. A hatáskörök 
átruházása elsősorban az USR–PLUS által a 
kormányba delegált miniszterekre jellemző. 
Claudiu Năsui gazdasági miniszter például 
múlt héten mandátuma teljes időtartamára 
átruházta hatásköreit – beleértve az aláírási 

jogot is – az államtitkáraira, így azok a mi-
nisztériumnak alárendelt intézmények ügye-
iben is eljárhatnak. A miniszter egyik taná-
csosa szerint ez csupán „banális dolog”, és 
ha nem kapnak meg bizonyos hatásköröket, 
akkor az államtitkárok nem többek dísznél.

Ugyanakkor nem világos, hogy a minisz-
ter miért járt el így, a hatásköröket ugyanis 
rendszerint csak meghatározott időre szokás 
átruházni, például akkor, ha a miniszter kül-
földi úton van, vagy szabadságra megy.

Azon USR–PLUS-os miniszterek között, 
akik átruházták hatásköreiket az államtitká-
rokra, ott van Stelian Ion igazságügy- és Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter is.

Florin Cîțu liberális párti miniszterelnök 
ugyanakkor nem feltétlenül ért egyet ezzel a 
gyakorlattal. Szerdán délután arról beszélt: 
a hatásköröket csak bizonyos esetekben szo-
kás átruházni, például akkor, ha a miniszter 
nem tud részt venni a kormányülésen.

Ludovic Orban, a PNL és a képviselőház 
elnöke is bírálta a gyakorlatot, mondván: 
előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy 
miniszter bizonyos hatásköreit átruházza, 
de az „nem korrekt”, ha egy miniszter min-
den felelősséget átruház, és már alá sem ír 
semmit személyesen.

Vita támadt a két párt között a kormány-
átalakítás ügyében is. Dan Barna minisz-

terelnök-helyettes, az USR–PLUS társel-
nöke ugyanis szerdán arról beszélt: egy 
esetleges kormányátalakítás esetén az 
USR–PLUS-os minisztereket a kormány-
fő csakis a pártszövetség beleegyezésével 
válthatja le. Florin Cîțu miniszterelnök 
ugyanakkor erre úgy reagált: kormányá-
talakítás esetén az alkotmány szellemében 
jár majd el, márpedig az alaptörvény értel-
mében a miniszterelnök dönt arról, mely 
minisztereket cseréli le.

Mindeközben az Arad megyei PNL azért 
bírálta szerdán a helyi USR-t, mert egy olyan 
politikust jelölt alprefektusnak, aki koráb-
ban a PSD-ben politizált. 

Fokozódó koalíciós feszültségek a PNL és az USR–PLUS között

Magabiztos. Florin Cîțu miniszterelnök szerint ellenőrzés alatt tartják a brit mutánst




