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Morgenstern-ügy: a SRI is besegít
a nyomozásban
Egy bukaresti és egy temesvári gya-
núsított került a hatóságok látókörébe 
a Maia Morgenstern színésznőnek a 
bukaresti zsidó színház címére küldött 
halálos fenyegetések ügyében. A rend-
őrség vasárnap este már elő is állított 
egy 25 éves bukaresti fi atalembert. 
Mint kiderült, a gyanúsított mentális 
problémákkal küzd.
Az országos rendőr-főkapitányság 
közlése szerint egy rendőrjárőr a 
gyanúsított édesanyjának társaságá-
ban látogatott el a férfi  lakhelyére, aki 
ennek nyomán önként átadta számí-
tástechnikai eszközeit, hogy a szakér-
tők átvizsgálhassák őket. A férfi  ellen 
fenyegetés bűntette miatt vizsgálód-
nak, „súlyosbító körülmény, hogy a 
bűntettet faji, nemzetiségi, etnikai ho-
vatartozás, nyelvi, vallási, nemi, sze-
xuális irányultság, politikai vélemény 
vagy hovatartozás miatt követték el”. 
Sajtóértesülések szerint a nyomozásba 
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) is 
bekapcsolódott.

ECDC: Magyarország az első helyre 
került az EU-ban az átoltottságban
Magyarország az első helyre került az 
Európai Unióban a koronavírus elleni 
átoltottságban, megelőzve Máltát – 
derült ki az Európai Betegségmegelő-
zési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 
legfrissebb, vasárnapi összesítéséből. 
Az ECDC honlapján olvasható adatok 
szerint Magyarországon a lakosság 
21,6 százaléka kapta meg valamelyik 
koronavírus elleni vakcina legalább 
első adagját, míg a második adagot 
a felnőtt lakosság 6,6 százalékának 
adták be. A második helyen van a 
valamivel több, mint félmillió lakosú 
Málta (21,5/9,5 százalék), majd után az 
5,5 milliós Finnország (17,5/2) és az 1,3 
milliós Észtország (16,5/5,4) követke-
zik. Romániában eddig a lakosság 11,2 
százaléka kapta meg az első dózist, 
és 4,9 százalék a másodikat is. A sort 
Bulgária és Lettország zárja, ahol a fel-
nőtt lakosság 6 és 5,4 százaléka kapta 
meg első oltását. Az ECDC összesítése 
szerint az Európai Unió lakosságának 
12,3 százaléka kapta meg valamelyik 
oltóanyag legalább első adagját vasár-
napig bezárólag.

Új törvényekkel tennék
hatékonyabbá az igazságszolgáltatást
„Új ruhára” van szüksége a romániai 
igazságügyi rendszernek, és ez csak új 
igazságügyi törvények elfogadása révén 
valósítható meg – jelentette ki tegnap 
Stelian Ion igazságügy-miniszter.  A 
tárcavezető pénteken elküldte a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak 
(CSM) véleményezésre az igazságügyi 
törvényeket módosító javaslatcsoma-
got. Ennek kapcsán rámutatott, az 
évek során több ízben is módosultak 
az igazságügyi rendszer működését 
szabályozó törvények, helyenként 
ellentmondásosak az előírások, a jog-
szabályok 2018-as módosítása nyomán 
pedig egyértelművé vált, hogy az ilyen 
jellegű módosítások már nem elegen-
dőek, új törvényeket kell elfogadni. 
Stelian Ion hangsúlyozta, az új igaz-
ságügyi törvények hozzájárulhatnak a 
román igazságügyi rendszer reformját 
nyomon követő Együttműködési és 
Ellenőrzési Mechanizmus lezárásához, 
illetve azért is fontos a törvénycsomag, 
mert az uniós támogatások folyósítását 
is a jogállamiság betartásától teszik 
függővé.

Közel 1400-an intenzív osztályon

Miközben a kevés vasárnapi teszt mellett 
is közel 4000 új koronavírus-fertőzöttet 
találtak 24 óra alatt, rekordszintre emelke-
dett az intenzív osztályon ápoltak száma. 
8353 PCR- és 6002 antigéntesztből 3825 
lett pozitív, ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 940 443. A gyógyultak száma 
840 127-re nőtt. A kór szövődményeiben 

120 fertőzött hunyt el – közülük 111-en 
krónikus betegek voltak –, ezzel a halot-
tak száma már 23 324. A kórházakban 13 
185 fertőzöttet ápoltak, közülük 1398-at 
intenzív osztályon.

A MEGSZORÍTÁSOK ELLEN SZERVEZETT DEMONSTRÁCIÓK ELLENÉRE NEM TERVEZ ENYHÍTÉST A KORMÁNY

Ezrek tüntettek a korlátozások ellen
Az ország 24 településén több ezren 
vonultak utcára vasárnap éjszaka 
a koronavírus-járvány leküzdését 
célzó új, aznap hatályba lépett korlá-
tozások ellen tiltakozva.
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E zrek vonultak utcára vasárnap éjjel, 
a koronavírus-járvány visszaszorítá-
sa céljával bevezetett újabb korláto-

zások hatálybalépése után Bukarestben 
és az ország több városában a megszorí-
tások ellen tiltakozva. Bukarestben éjfél-
kor több százan gyűltek össze az Egyetem 
téren. A tüntetők, akik nem viseltek száj-
maszkot, a kormány és a megszorítások 
elleni jelszavakat skandáltak. Ezt követő-
en a tömeg a Forradalom tér, illetve a kor-
mánypalota felé indult, továbbra is kor-
mányt bíráló jelszavakat harsogva, majd 
visszatértek az Egyetem térre. A meg-
mozdulás hajnali négy óráig tartott. Alin 
Stoica, Bukarest prefektusa közölte: 29 
bírságot róttak ki az egészségügyi rendel-
kezések megszegése miatt. A legnagyobb 
fertőzési rátájú városban, Temesváron is 
százak vonultak utcára. A szintén maszk 
nélkül demonstráló tüntetők az „Arafat, 
ne feledd, Temesvár nem a tied!” rigmus-
sal üzentek Raed Arafat katasztrófavéde-
lemért felelős belügyi államtitkárnak, aki 
múlt héten a helyi operatív törzs döntését 
felülbírálva önkényesen hosszabbította 
meg a városban meghirdetett karantént. 
A tüntetők Dominic Fritz polgármester 
háza elé vonultak, és az elöljáró lemondá-
sát követelték. A tüntetések nyomán 122 
bírságot osztottak ki. Aradon is éjfél körül 
vonultak utcára az emberek, és a „Sza-
badság!”, illetve „Le a maszkot!” jelszava-
kat skandálták. A mintegy négyszáz részt 
vevő végigvonult a belvároson, a tüntetés 
hajnali fél három tájt ért véget. Nagysze-
benben szintén mintegy háromszázan vo-
nultak a megszorítások és a maszkviselés 
ellen tiltakozva. Szintén sokan vonultak 
utcára hétfőre virradóra Konstancán, 
Brăilán, Galacon és Nagyváradon is.

A csendőrség szorgalmasan bírságol
A csendőrség közlése szerint összesen 24 
településen tartottak tüntetéseket, ebből 
hét helyszínen az engedélyezett száznál 
több személy vett részt a megmozduláson. 
Tegnap délig összesen 219 bírságot róttak 
ki 99 ezer lej értékben a tüntetők szervezői-
re és egyes résztvevőire a megmozdulások 
bejelentésének elmulasztása, a kijárási 

korlátozás megsértése és az egészségügyi 
rendelkezések fi gyelmen kívül hagyása 
miatt, ugyanakkor folyamatosan elemzik 
a megmozdulásokon készült felvételeket, 
hogy azonosítsák és megbírságolhassák 
mindazokat, akik megsértették a hatályos 
rendelkezéseket. Lucian Bode belügymi-
niszter közölte, a tüntetéseken összesen 
4075-en vettek részt. Kijelentette: lehet 
tüntetni, de felszólította a résztvevőket, 
hogy tartsák be az egészségügyi óvintéz-
kedéseket.

Cîţu: megértem, hogy elfáradtak
az emberek
Florin Cîţu miniszterelnök tegnap igye-
kezett empatikusan viszonyulni a meg-
mozdulásokhoz. Kijelentette: az emberek 
nyugodtan tüntethetnek mindaddig, amíg 
nem sértenek törvényt, és jelezte: hajlan-
dó bárkivel tárgyalni, aki képes megoldá-
sokkal előállni az emberek problémáira a 
mostani időszakban. Egyben támadást in-
tézett az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) ellen, mondván: a szociáldemokra-
ták zavaros üzeneteket fogalmaznak meg, 
hiszen néhány hónapja még azért bírálták 
a kormányt, mert Romániában voltak ér-
vényben a leglazább korlátozások, most 
meg a megszorításokkal van bajuk. A 
kormányfő hangsúlyozta: hajlandó meg-
hallgatni a politikailag nem elkötelezett 
szakértők véleményét. Kijelentette: a tün-
tetésekkel nincs baja, amíg a résztvevők 
betartják a törvényeket, ugyanakkor azt 
nevezte a legfontosabbnak, hogy folyta-
tódjon az oltási kampány. Leszögezte: az 
újabb korlátozásokra azért volt szükség, 
mert a kórházak egyre jobban megtelnek.

Cîţu azt mondta: megérti, hogy az em-
berek elfáradtak, hiszen egy év járvány 
elleni küzdelem után mindenki elfáradt. 

Közölte, a kormány több oltást rendelt, 
mint amennyire szükség van, hogy ha kell, 
akkor jövőre is rendelkezésre álljon. Ha 
viszont nem lesz rá szükség, akkor expor-
tálják majd, mivel nem elég az ország la-
kosait immunizálni, a környező országok 
lakóin is segíteni kell. 

Eközben tegnapi értesülések szerint a 
kormány arra készült, hogy esti ülésén a 
gyógyszertári koronavírus-tesztelés lehe-
tőségének bevezetése mellett bizonyos 
enyhítésekről, így a boltzárak időpontjá-
nak módosításáról, illetve a konditermek 
teszthez kötött használatának engedélye-
zéséről döntsön. Ezt a kabinet este cáfolta. 
Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár arról beszélt: a járvány 
terjedése miatt indokoltak a jelenlegi meg-
szorítások, amelyek az Európa számos 
más országában alkalmazottaknál eny-
hébbek, és leszögezte: további szigorítások 
nem lesznek. Arafat szerint ha az emberek 
beoltatják magukat, és közben a korlátozá-
sokat is betartják, búcsút vehetünk a meg-
szorításoktól.

Elegük van. Bukarestben és számos városban utcára vonultak éjjel az emberek
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A románok fele tart attól, hogy Magyaror-
szág el akarja szakítani Erdélyt Románi-

ától – derül ki az INSCOP közvélemény-ku-
tató által készített legújabb felmérésből. A 
Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat vagy 
Kelet, a nacionalizmus térnyerése az álhírek 
és félretájékoztatás korában című felmérés 
szerint a válaszadók 49,5 százaléka egyetér-
tett azzal a kijelentéssel, hogy Magyarország 
célja Erdély elszakítása. Ugyanakkor 43,2 
százalék nem ért egyet vele, 7,4 százalék pe-
dig nem tudott választ adni.

Azok, akik szerint Budapest feltett szán-
déka Erdély visszaszerzése, többségben 

vannak a férfi ak, a 30 és 44 év közöttiek, a 
közepes vagy felsőfokú végzettségűek, va-
lamint a nyugati és északkeleti térség lakói 
körében. A 30 évnél fi atalabbak, az inaktí-
vak, az északnyugati és középső régió lakói, 
a magasabb jövedelműek és a magánvállal-
kozások alkalmazottai körében ugyanakkor 
magasabb azok aránya, akik szerint szó 
sincs arról, hogy Magyarország meg akarja 
szerezni Erdélyt.

A felmérésben arra is rákérdeztek, 
szükséges-e a kisebbségek védelme. Erre 
a válaszadók 87,2 százaléka válaszolt 
igennel, 11 százalék nem ért egyet vele, 
míg 1,8 százaléknak nem volt véleménye 
a kérdésben.

A kutatás során azt is fi rtatták, a válasz-
adók szerint miért nem csatlakozhatott 
még Románia a schengeni övezethez. 50,2 
százalék szerint azért, mert egyes európai 
országok akadályozzák az ország felvételét, 
míg 43,5 százalék úgy gondolja, azért, mert 
nem teljesítette az összes csatlakozási felté-
telt. 6,2 százalék nem tudott vagy nem akart 
válaszolni a kérdésre. Arra a felvetésre, hogy 
a románokat másodrangú polgárokként ke-
zelik-e Európában, 78,2 százalék válaszolt 
igennel, és csupán 20,4 százalék nem ért 
egyet a kijelentéssel.

A felmérés március 1. és 12. között készül 
telefonon keresztül, 1100 fős reprezentatív 
mintán, a hibahatár 2,95 százalék.

Nagyon félnek a románok Erdély elvesztésétől
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