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Kormányt buktatna a PSD
A Szociáldemokrata Párt (PSD) bizalmat-
lansági indítványt nyújt be a kormány 
ellen ebben a parlamenti ülésszakban – 
jelentette be tegnap Marel Ciolacu, a párt 
elnöke. Közölte, szeretnének minél több 
támogató aláírást megszerezni, és úgy 
vélte, esély lehet arra, hogy egy kormány 
premierként már hat hónappal a válasz-
tások után megbukjon, miután „gyűlik a 
kritikus tömeg”. Ezt arra alapozza, hogy 
a miniszterek ellen benyújtott egyszerű 
indítványokat egyre több honatya támo-
gatja. Szerinte már mások az erőviszo-
nyok, mint a választások idején, így a 
jelenlegi parlament már nem képviseli a 
népakaratot. Arra a felvetésre, hogy haj-
landóak lennének-e együtt kormányozni 
az AUR-ral, kifejtette: ha ezt akarták 
volna, már elejétől kezdve próbálkoztak 
volna vele. Hozzátette, a kormányprog-
ramot a leendő koalíciós partnerekkel 
közösen dolgoznák ki.

Sikkasztással gyanúsítják a katonai
hírszerzés egyik volt vezetőjét
Sikkasztás gyanúja miatt 30 napos elő-
zetes letartóztatásba helyezték szomba-
ton Iluian Cristian Gherghe tartalékos 
tábornokot, a román hadsereg hírszerző 
szolgálatának korábbi vezérigazgató-he-
lyettesét. A katonai ügyészség szerint 
Gherghe még 2008 novemberében hamis 
dokumentumokkal 179 470 dollárt lopott 
el a hírszerzéstől. Emiatt sikkasztás, ok-
irat-hamisítás és hamis dokumentumok 
felhasználása miatt zajlik eljárás ellene. 
Klaus Iohannis államfő február 26-án 
írta alá a Gherghe tartalékállományba 
helyezéséről szóló rendeletet.

Bevándorlók „áráról” alkudozott
egy olasz civilszervezet
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra 
a Mediterranea Saving Humans (MSH) 
nem kormányzati szervezettel (NGO) 
szemben indított ügyészi vizsgálatból, 
amely szerint az NGO tagjai pezsgő-
bontással ünnepelték a bevándorlók 
átvételéért kialkudott árat az Il Giornale 
napilap által szombaton ismertetett nyo-
mozati anyag szerint. A szicíliai Ragusa 
ügyészsége március elsején jelentette be, 
hogy vizsgálatot indított a Mediterranea 
tagjaival szemben, miután a hatóság 
szerint bizonyítékot nyert, hogy a civil 
szervezet Mare Jonio hajója „tetemes 
anyagi juttatásért” 27 fős bevándorló 
csoportot vett át a Maersk Etienne dán 
teherhajóról. A Mediterranea és a dán 
hajót üzemeltető Maerks Tankers dán cég 
között heteken át tartott az egyeztetés: az 
olasz szervezet kezdetben 270 ezer eurót 
kért a bevándorlók átvételéért, végül 125 
ezer euróban egyeztek meg.

Ferenc pápa a járvány okozta
lelki és gazdasági válságról beszélt
Hívők nélkül zajlott az idei virágvasár-
nap is a Vatikánban, Ferenc pápa az új 
koronavírus-járvány lelki és gazdasági 
következményeiről beszélt az Úrangyala 
imádságot kísérő beszédében. Ferenc 
pápa beszédében azokról beszélt, akik 
jelen voltak Jézus jeruzsálemi bevonu-
lásakor. Jézus „karddal vívott győzelmét 
várták a rómaiakon, miközben ő Isten 
diadalát hirdette a kereszttel” – jelentette 
ki az egyházfő. Hozzátette, Jézust akkor 
is sokan csodálták, de kevesen engedték, 
hogy életüket megváltoztassa. Most is 
így van, mivel a mai emberek se akarják 
megváltoztatni életüket, amely tele van 
ellentmondással, félelemmel, magány-
nyal, kudarccal és árulással. „Ne hagyjuk, 
hogy az elégedetlenség érzése megbénít-
son bennünket” – mondta Ferenc pápa.

Egyre jobban megtelnek az intenzív osztályok

Valamivel több, mint 21 ezer mintából – 15 385 PCR- és 6092 antigéntesztből – 4439 
lett pozitív 24 óra alatt a tegnapi adatok szerint – pénteken ez a szám 6516, szom-
baton pedig 5869 volt –, így az igazolt fertőzöttek száma 936 618. A gyógyultak szá-
ma 837 060-ra nőtt. A kór szövődményeiben újabb 117 fertőzött hunyt el – közülük 
107-en krónikus betegek voltak –, ezzel az elhalálozások száma 23 114. A kórházak-
ban 12 744 fertőzöttet ápoltak, közülük 1386-ot intenzív osztályon.

Florin Cîţu szerint ősszel elbúcsúzhatunk a maszkoktól

Florin Cîţu miniszterelnök szombaton közösségi oldalán azt írta: ha elegendően beoltat-
ják magukat, őszre elbúcsúzhatunk a maszkoktól. A kormányfő közölte: március végére 
elérik a kétmillió beoltottat, ami a lakosság 10 százaléka, illetve a hétvégén már elérte 
az egymilliót a legalább egyszer beoltottak száma. „Ha minél többen beoltatjuk magun-
kat, ősszel elbúcsúzhatunk a maszkhasználattól. Tartsuk be az új intézkedéseket, hogy 
megakadályozzuk a fertőzések számának növekedését, és javítsuk a kórházak helyze-
tét” – buzdított a kormányfő.

A FERTŐZÉSI RÁTA FÜGGVÉNYÉBEN JÖN A KORAI KĲ ÁRÁSI KORLÁTOZÁS ÉS BOLTZÁR HÉTVÉGÉN

Szigorodtak a korlátozások
Tegnaptól lépett hatályba a koro-
navírus-járvány visszaszorítását 
célzó újabb megszorítás, amely 
értelmében a települések fertőzési 
rátájától függően korábban zárnak 
a boltok, és előre hozzák a kijárási 
korlátozás kezdetét.
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S zigorodtak a koronavírus-járvány 
visszaszorítását célzó intézkedések: 
tegnaptól hatályba lépett a kijárási 

korlátozás hétvégi előre hozataláról és a 
boltok korábbi zárásáról szóló rendelet. A 
kormány csütörtök esti ülésén döntött az 
országos katasztrófavédelmi operatív törzs 
által javasolt, a települések fertőzési rátá-
jától függő megszorítások bevezetéséről.

Eszerint azokon a településeken, ahol a 
fertőzési ráta eléri a 4 ezreléket – vagyis az 
előző 14 napban 4 fertőzött jutott ezer főre 
–, pénteken, szombaton és vasárnap este 
10 óra helyett már 8 órakor elkezdődik a ki-
járási korlátozás, a boltoknak pedig már 6 
órakor be kell zárniuk. A szigorítást akkor 
oldják fel, ha a fertőzési ráta 3,5 alá csök-
ken. Ha a fertőzési ráta eléri a 7,5 ezreléket, 
a korlátozások egész héten érvényesek. Itt 
akkor oldják fel a szigorítást, ha a ráta 7 
ezrelék alá esik. Emellett 4 ezrelék fölött a 
konditermeket is bezárják. Az üzletekben 
tartózkodók számát is korlátozni fogják, 
de ezt nem a csütörtökön hozott kormány-
határozat, hanem egy később megjelenő 
miniszteri rendelet fogja szabályozni.

Az elfogadott szigorítások végül va-
lamivel enyhébbek, mint az az opera-
tív törzs ülésén született javaslatokban 
szerepelt, ott ugyanis fölmerült, hogy a 
3 ezrelék fölötti fertőzési rátájú telepü-
lés lakói ne hagyhassák el a helyiséget. 

Ez végül nem került bele a kormányren-
deletbe.

A kormányülés utáni sajtóértekezleten 
Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter 
bejelentette: a kéthetes fertőzési ráta ki-
számításánál ezentúl a tárgynap előtt 48 
órával véget ért kéthetes időszak adatait 
veszik fi gyelembe, mivel a tesztek feldol-
gozásában mutatkozó egy-két napos késés 
miatt a jelenlegi használt képlet eseten-
ként eltorzította a – korlátozások bevezeté-
sénél mérvadó – járványügyi mutatót.

Azt is közölte, hogy a kormány jóvá-
hagyta a jogi keret létrehozását annak 
érdekében, hogy a gyógyszertárakban is 
lehessen koronavírustesztet végezni.

Záróra. Tegnaptól hétvégenként csak hatig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek is
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Szankciókat jelentett be tegnap Florin 
Cîţu miniszterelnök, miután pénteken 

egy napra megbénította a bukaresti metrót 
a szakszervezet és az új közlekedési minisz-
ter közötti konfl iktus, emiatt pedig a felszíni 
közlekedésben hatalmas dugók alakultak 
ki a reggeli csúcsforgalom idején. A hetven 
kilométernyi hálózatot üzemeltető Metrorex 
állami vállalat közleménye szerint az USML 
szakszervezet képviselői pénteken hajnal-
ban elfoglalták az alagutakat a legfontosabb 
gócpontnak számító, az észak–déli, illetve 
kelet–nyugati vonalak metszéspontjában 
található Piata Unirii (Egyesülés tér) térsé-
gében, megakadályozva ezáltal a vágányok 
feszültség alá helyezését és a szerelvények 
elindítását.  A mintegy 400 szakszervezetis 
és kereskedő részvételével zajló bejelentet-
len tiltakozó akció előzményeként a Metro-
rex új vezetése csütörtökön április 2-ig adott 
határidőt a metrómegállókban működő, az 
USML érdekeltségébe tartozó kereskedelmi 
egységek felszámolására, miután az USML 
bérleti szerződése már 2018-ban lejárt. Az 
USML nem hozta nyilvánosságra követelé-
seit, de a hírtelevíziók által megszólaltatott 

szakszervezetisek szerint a tiltakozó akció-
val arra akarnak garanciát kicsikarni, hogy a 
metrónál nem lesz létszámleépítés, bércsök-
kentés, és nem törlik el a pótlékokat.  

Cătălin Drulă közlekedési miniszter szerint 
azonban a metróalagutak illegális elfoglalá-
sa nem az alkalmazottak érdekében történt, 
hanem egy maroknyi ember próbálja kivált-
ságait megőrizni. A közlekedési miniszter 
korábban „fekete lyuknak” nevezte a megál-
lókban folytatott kereskedelmi tevékenység-
ről a szakszervezet cégével korábban kötött, 
jogvita tárgyává vált szerződést.

 A metrósztrájk kapcsán pénteken Florin 
Cîţu kormányfő a belügyminisztérium köz-
belépését sürgette, mondván, hogy senki 
sem áll a törvények felett. „Megengedhe-
tetlen, hogy a bukarestiek amiatt szen-
vedjenek, mert egy volt szociáldemokrata 
parlamenti képviselő (Ion Rădoi, az USML 
vezetője) elveszíti szinekúráját” – szögezte 
le a miniszterelnök. Lucian Bode belügymi-
niszter kijelentette: a sztrájk törvénytelen 
pandémia idején, és közölte: felszólította a 
rendőrséget, hogy szerezzen érvényt a tör-
vénynek. Azt is elmondta, az akció szervezői 
ellen a sztrájktörvény megsértése miatt el-
járást indítanak, amiért a munkakonfl iktus 

idején a kiemelt fontosságú létesítmény dol-
gozói nem biztosították a szerelvények lega-
lább 30 százalékának működését.

A bukaresti rendőr-főkapitányság közölte, 
hogy a tiltakozó akció résztvevőinek jelentős 
részét azonosították és megbírságolták. 

 A Metrorex vállalat vezetősége kulcsfon-
tosságú infrastruktúra megbénítása miatt 
terrorizmusért és szabotázsért tett feljelen-
tést a szervezett bűnözés és terrorizmus 
elleni ügyészségen (DIICOT), Catalin Drulă 
közlekedési miniszter pedig hivatali visz-
szaélésért, zsarolásért, befolyással üzérke-
désért és a járvány megfékezésére irányuló 
erőfeszítések meghiúsításáért a korrupcióel-
lenes ügyészségtől (DNA) kért jogorvoslatot. 
Péntek este a Metrorex vezetése és a szak-
szervezet között közvetítő Alin Stoica bu-
karesti prefektus bejelentette, hogy a felek 
megállapodtak a munka felvételéről.

Florin Cîţu miniszterelnök tegnap reggel 
szankciókat jelentett be. Mint közölte, a Met-
rorex által elszenvedett anyagi kárt behajtják 
a felelősökön, a cég pedig károsult félként 
vesz majd részt az esetleges perekben. Emel-
lett minden résztvevő egynapi bérét levon-
ják. A kormányfő leszögezte: nem hagyják 
zsarolni magukat.

Szankciók a bukaresti metróssztrájk miatt
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