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Alkotmányellenes Ion Iliescu
forradalomintézetének felszámolása
Alkotmányellenes a Román Forradalom 
Intézete felszámolásáról szóló törvény – 
döntötte el tegnap az alkotmánybíróság. 
A taláros testület egyhangúlag hozta 
meg ítéletét, amellyel szociáldemokrata 
honatyák beadványának adott helyt. Mint 
megírtuk, a szenátus döntő kamaraként 
február 15-én fogadta el  a sürgősségi 
kormányrendeletet, amely még 2019 
decemberében az intézet felszámolásáról 
döntött. A rendeletet az akkor kisebbség-
ben kormányzó PNL politikusaiból álló 
kabinet szimbolikus időpontban, az 1989-
es forradalom 30. évfordulója alkalmából 
fogadta el. Az intézet elnöke ugyanis 
maga Ion Iliescu volt elnök, aki ellen 
azóta több akkori vezetővel együtt vádat 
is emeltek a forradalom idején elkövetett 
emberiesség elleni bűncselekmények 
miatt. A PSD azonban  megpróbálta meg-
akadályozni a rendelet jóváhagyását.

Szorosabbra fűzik az Észak-Amerika
és Európa közötti kapcsolatokat
Az Egyesült Államok szorosan együtt 
fog működni az  Európai Unióval, hogy 
ellensúlyozza Kína agresszív fellépéseit 
a kereskedelem területén – jelentette ki 
Antony Blinken amerikai külügyminiszter 
Brüsszelben, a NATO-tagországok külügy-
minisztereinek tanácskozását követően 
tegnap. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár 
kedden arról beszélt: a NATO-tagorszá-
gok külügyminiszterei kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy szorosabbra fűzik 
az Észak-Amerika és Európa közötti 
kapcsolatokat, és továbbra is védelmet 
nyújtanak egymás számára mindenfajta 
külső támadás esetén. Kiemelte, hogy 
a szövetség tagjai előtt álló kihívások 
között szerepel Oroszország destabilizáló 
magatartása, a folytatódó terrorista fenye-
getések, a kifi nomult kibertámadások, 
Kína megerősödése és a klímaváltozás 
biztonságot fenyegető hatásai is.

Nem tekinti Oroszországot
fenyegetésnek Budapest
Magyarország nem tekinti Oroszorszá-
got az ország területét érintő közvetlen 
biztonsági fenyegetésnek, ugyanakkor 
érti és tiszteletben tartja azt, hogy a 
NATO más tagországai e tekintetben 
másként gondolkodnak – jelentette ki a 
külgazdasági és külügyminiszter tegnap 
Brüsszelben. Szijjártó Péter kijelentette 
azt is, hogy mivel Magyarország szoli-
dáris a szövetségeseivel, elvárja, hogy a 
szövetségesek is szolidárisak legyenek 
vele akkor, amikor Ukrajnában a magyar 
nemzeti közösség jogainak szisztemati-
kus és súlyos megsértése zajlik.

Újabb 6100 fertőzött

Az előző napi szinthez hasonlóan alakult 
a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizáltak száma a tegnapi adatok 
szerint: több mint 40 ezer mintából – 
ebből 28 363 PCR-, 11 878 pedig antigén-
teszt – 6136 lett pozitív, ami 15,25 száza-
lékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 913 143. A gyógyultak száma 5617 
fővel 819 799-re nőtt. A kór szövődmé-
nyeiben újabb 137 fertőzött hunyt el – 
közülük 130-an krónikus betegek voltak 
–, ezzel az elhalálozások száma 22 579. 
A kórházakban 12 359 fertőzöttet ápoltak, 
közülük intenzív osztályon 1351 főt.

Felháborodás Marcel Vela vendéglőzése miatt

 Kisebb felháborodást okozott a bukaresti sajtóban Marcel Vela volt belügyminiszter, a 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora, akit kedden este lefi lmeztek, amint 
egy vendéglő zárt teraszán ül és beszélget. Mint ismeretes, 3 ezrelékes fertőzési ráta 
fölött a vendéglők teraszait is meg kell nyitni, mivel a zárt belső terek nem is működhet-
nek. Vela azzal védekezett, hogy a terasz teteje nyitva volt, így nem számít zártnak.

KORÁBBI BOLTZÁRAT ÉS KĲ ÁRÁSI KORLÁTOZÁST RENDELHETNEK EL A HATÓSÁGOK

Hétvégi korlátozások jöhetnek
A kiszivárgott hírek szerint az egész-
ségügyi hatóságok hétvégi korláto-
zásokkal fékeznék meg a koronaví-
rus-járvány harmadik hullámát az 
általános karantén helyett.
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A z országos karantén bevezetése 
nincs tervben, de a koronavírus-jár-
vány miatti helyzet aggasztó, ezért 

fontos a korlátozások betartása és az ol-
tási kampány felgyorsítása – jelentette ki 
tegnap Klaus Iohannis államfő. Az elnök 
leszögezte: a járvány harmadik hulláma 
nem múlik el magától, ahhoz, hogy le-
győzzük, egyrészt be kell tartani az érvé-
nyes óvintézkedéseket, egyben fel kell pör-
getni az oltási akció sebességét. „Nagyon 
aggódom, a helyzet rendkívül komoly, 
mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a kor-
látozásokat, és regisztráljon az oltásra” – 
fogalmazott Iohannis. Az államfő egyúttal 
azt is közölte, sem ő, sem a kormány nem 
ért egyet a karantén bevezetésével, sem az 
országban, sem Bukarestben, ahol megha-
ladta a 6 ezreléket a fertőzési ráta. Ehelyett 
célzott korlátozó intézkedések bevezetését 
tartja indokoltnak a magas fertőzési rátájú 
településeken. Azt is leszögezte: ha korlá-

tozottan is, de biztosítani kívánják, hogy 
az emberek mindkét húsvétkor elmehesse-
nek a templomba.

Korábbi boltzár
és kijárási korlátozás?
Korábban Raed Arafat katasztrófavéde-
lemért felelős belügyi államtitkár is arról 
beszélt: teljes, országos karantén beveze-
tését nem tervezi a kormány, de további 
megszorításokat már a héten elfogadnak 
a koronavírus-járvány terjedésének visz-
szaszorítása érdekében. Arafat a Digi24 
hírcsatornának nyilatkozva kifejtette: a 
kormányzati és egészségügyi illetékesek 
folyamatosan egyeztetnek a szükségesnek 
vélt korlátozó intézkedésekről, amelyek 
bevezetésére az országos katasztrófavé-
delmi operatív törzs tesz majd javaslatot, 
és a kormány fogadja el őket. Ezek bizo-
nyos tevékenységek korlátozását jelen-
tik, így várhatóan még jobban meghosz-
szabbítják az éjszakai kijárási korlátozást 
úgy, hogy ismét előre hozzák a kezdetét. 
Emlékeztetett: Franciaországban este 6, 
máshol 9 órakor kezdődik a kijárási kor-
látozás, míg Romániában nemrég hozták 
előre 11 óráról 10-re. Meg nem erősített 
tegnapi értesülések szerint hétvégenként 
este 8 órára hoznák előre a kijárási korlá-
tozás kezdetét, emellett fölmerült a boltok 

nyitva tartásának hétvégi korlátozása is. 
Eszerint már délután 6 órakor le kellene 
húzniuk a redőnyt. Emellett a konditer-
mek bezárása is fölmerült. Az operatív 
törzs tegnap információk szerint ma ülhet 
össze, hogy megvitassa, milyen megszorí-
tó intézkedésekre tesz javaslatot.

Koalíciós vita a járványadatokról
Eközben a bukaresti járványhelyzet és a 
halogatott korlátozó intézkedések kap-
csán vita robbant ki a háromtagú koalíció 
két román pártjának politikusai között. 
Violeta Alexandru, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) bukaresti alapszervezetének el-
nöke, volt munkaügyi miniszter burkoltan, 
meg nem nevezve bírálta Vlad Voiculescu 
USR–PLUS-os egészségügyi minisztert, 
amikor közösségi oldalán úgy fogalma-
zott: Bukarestben a koronavírus-esetszá-
mok mellett a feszültség is megnőtt, ezért 
fontos, mekkora hitele van a nyilatkozó 
politikusoknak. Ő például már rég megvá-
logatja, kiknek ad hitelt, miután olyan nyi-
latkozatok láttak napvilágot, hogy az ille-
tékes nem bízik a számokban, illetve hogy 
bármi megtörténhet, de a fordítottja is.

Erre reagálva Voiculescu – aki magára 
vette a bírálatot – a bejegyzést kommentál-
va azzal vádolta meg a liberálisokat, hogy 
a parlamenti választások előtt kozmetikáz-
ták a járványadatokat. Többek között azt 
vetette a koalíciós partner szemére, hogy 
a fertőzési rátába nem számolták be a góc-
pontokat – ezt már az általa irányított tárca 
vezette be –, illetve hogy szerinte az előző 
14 nap fertőzései közül „kifelejtettek” vagy 
két napot. Klaus Iohannis államfő tegnap 
határozottan cáfolta, hogy manipulálták 
volna az adatokatSzabályszegés? Marcel Vela volt belügyminiszterszerint nem volt teljesen zárt a terasz
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Megszavazta tegnap a képviselőház a 
bírák és ügyészek által elkövetett bűn-

cselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) fel-
számolását. Az alsóház 171-136 arányban, két 
tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. A 
végső szót a szenátus mondja ki, a szociálde-
mokraták pedig jelezték: alkotmánybírósá-
gon támadják meg a módosítást.

A Ház a jogi bizottságban elfogadott for-
mában szavazta meg a jogszabályt, így ab-
ban benne maradt az a vitatott módosítás 
is, miszerint a bírák és ügyészek ellen főleg 
korrupciós ügyekben csakis a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) jóváha-
gyásával lehet vádat emelni. A szavazást 
megelőző vitán Stelian Ion igazságügyi mi-

niszter rámutatott, nagy hiba volt a SIIJ lét-
rehozása, tevékenységi mérlege alapján a 
román igazságszolgáltatási rendszer szégye-
névé vált az ügyosztály, hiszen semmiféle 
eredményt nem tud felmutatni, sőt akadá-
lyozza és késlelteti 6000 ügy kivizsgálását.  
A tárcavezető szerint a SIIJ létrehozásával az 
volt a cél, hogy bizonyos korrupciós ügyeket 
vegyenek ki a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) kezéből.

A vita során Csoma Botond, az RMDSZ 
frakcióvezetője egyrészt jelezte: a kormány-
koalíciós tag magyar szervezet is támogatja 
az ügyészség felszámolását. Ugyanakkor le-
szögezte, az erről szóló törvénytervezet több 
mint ezer ügyész és bíró által bírált módosí-
tása, amely a CSM jóváhagyásához kötné a 
bírák és ügyészek elleni vádemelést, nem az 

RMDSZ javaslatára született. Csoma szerint 
annak ellenére, hogy Stelian Ion igazság-
ügyi miniszter szerint az RMDSZ nyomására 
került be a módosítás a jogszabályba, a vád-
emelés CSM-engedélyhez kötésére valójá-
ban maga Stelian Ion tett javaslatot. Stelian 
Ion állítása szerint viszont nem tőle szárma-
zik a vitatott módosító javaslat, de „sok rossz 
közül kellett választani”, így jutottak végül 
ehhez a helyzethez.

A bírák és ügyészek által kifogásolt módo-
sító javaslatot a nemzeti kisebbségek kép-
viselője, Ionel Stancu nyújtotta be, miután 
az RMDSZ jelezte: támogatja ugyan a SIIJ 
felszámolását, ahogyan ezt kormányprog-
ramba is foglalták, de garanciákat akar, 
hogy Románia nem tér vissza a különleges 
részleg létrehozása előtti időszak ügyészi 

visszaéléseihez. A román koalíciós pártok 
szerint az Európai Bizottság (EB) nem fogja 
beszüntetni az úgynevezett Együttműködési 
és Ellenőrzési Mechanizmust (CVM), amitől 
gyakorlatilag az ország schengeni csatlako-
zása is függ, ha Románia nem számolja fel a 
speciális részleget.

Mint ismeretes, a SIIJ megszüntetését az 
USR–PLUS tűzte zászlajára, majd kormány-
ra kerülve Stelian Ion, a párt által delegált 
igazságügyi miniszter be is terjesztette az 
erről szóló törvényt. Az USR–PLUS ugyanis 
úgy véli, az ügyészséget a szociáldemokrata 
vezetésű kormány idején a bírák és ügyészek 
megfélemlítésének és politikai alárendelt-
ségbe vonásának szándékával hozták létre.

A CSM viszont nem támogatja az ügyész-
ség felszámolását. 

Megszavazták az „ügyészügyészség” felszámolását a képviselők




