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Piteşti-i haláleset:
két rendőrt letartóztattak
Két rendőrt 30 napos előzetes letartózta-
tásba helyeztek tegnap, miután vasárnap 
este őrizetbe vették őket a Piteşti-en 
történt, egy ember halálával végződő ha-
tósági evakuálás kapcsán. Marius Ştefan, 
az Argeş megyei törvényszéki ügyészség 
főügyésze vasárnap este közölte, hogy 24 
órára őrizetbe vettek két rendőrt, akik el-
len visszaélés és halált okozó testi sértés 
miatt folyik nyomozás. A boncolás ered-
ményeinek ismeretében az ügyészség 
megváltoztatta a vizsgált bűncselekmény 
besorolását gondatlanságból elkövetett 
emberölésről halált okozó testi bántal-
mazásra, amelyért 6-tól 12 évig terjedő 
szabadságvesztés róható ki.

Toronymagasan vezet a PSD,
nem jutna parlamentbe az RMDSZ
Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) nyerne, ha most vasárnap tartanák 
a választásokat, míg a kormánypártok 
igencsak gyengén szerepelnének – derül 
ki a CURS közvélemény-kutató tegnap 
nyilvánosságra hozott felméréséből. A 
PSD a voksok 33 százalékával végezne az 
első helyen, míg a kormány vezető erejét 
adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) csupán 
21. százalékot kapna. Koalíciós part-
nerére, az USR–PLUS-ra a válaszadók 
16 százaléka szavazna, míg a koalíció 
harmadik tagja, az RMDSZ 4 százalékkal 
be sem jutna a parlamentbe. A Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) viszont 
növelte népszerűségét: 12 százaléknyian 
voksolnának rá. A tavaly a parlamentből 
kiesett Népi Mozgalom Párt (PMP) most 5 
százalékot kapna, így ismét bejutna.

Szĳ jártó: Ukrajna tartsa tiszteletben
a magyar közösség jogait!
Magyarország abban érdekelt, hogy 
Ukrajna erős, stabil és demokratikus 
ország legyen, kiáll területi egysége és 
önállósága mellett, ugyanakkor elvár-
ja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti 
közösségek, köztük a magyar közösség 
jogait – jelentette ki a magyar külgazda-
sági és külügyminiszter tegnap. Szijjártó 
Péter a Facebookon közzétett videójában 
emlékeztetett: Ukrajnában az elmúlt 
esztendőkben folyamatosan megsértet-
ték a magyar közösség jogait a kultúra, 
a média, közigazgatás és az oktatás 
területén egyaránt.

VITA A KORMÁNYPÁRTOK KÖZÖTT AZ ELHALÁLOZÁSOKAT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGRÓL

Tovább zajlik a koalíciós adok-kapok
A koronavírusban elhunytak szá-
máról szóló jelentések valódiságát 
vizsgálni hivatott bizottság létreho-
zatala kapcsán folytatódott tegnap a 
koalíciós adok-kapok.

 » BALOGH LEVENTE

F olytatódott a pengeváltás a kormány-
koalíció két román alakulata, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) és az USR–

PLUS között, miután utóbbi továbbra is 
sérelmezi, hogy Florin Cîţu liberális párti 
miniszterelnök szerdán menesztette Vlad 
Voiculescu egészségügyi minisztert. A kor-
mány tegnap hivatalosan is cáfolta, hogy 
létrejött volna egy olyan munkacsoport a 
kabinet égisze alatt, amelynek feladata a 
kórházakban koronavírus-fertőzés szövőd-
ményeiben elhunytak bejelentett és valós 
száma közötti esetleges eltérések kivizsgá-
lása lenne. A kormány közölte: hamisak és 
teljesen alaptalanok azok az információk, 
amelyek szerint létezne olyan hivatalos, 
a kormányfőnek címzett dokumentum, 
amely egy, az egészségügyi minisztériu-
mon belüli, a halálesetek valós számának 
kivizsgálására alakult testület létrejöttéről 
szólna. A kabinet közleményében leszö-
gezte: a kormányfőtitkárság iktatójában 
egyetlen ilyen dokumentumot sem iktat-

tak. Hozzátették, ha kiderül, hogy hami-
sítványról van szó, az illetékes hatóságok 
vizsgálatot indítanak az ügyben.

Egészségügyi tárca: nincs bizottság
Az ügyvivőként Florin Cîţu miniszterelnök 
által irányított egészségügyi minisztérium 
is közölte, hogy nincs olyan, a hatályos 
törvények alapján megalakult bizottság, 
amely az elhalálozások ügyében vizsgá-
lódna, ezért a tegnapi nap folyamán ké-
szültek egy ilyen testület létrehozására. 
Azt is jelezték, hogy a múlt hétig Andreea 
Moldovan által vezetett államtitkári kabi-
netben utólag vezették be a kiadott doku-
mentumok közé a testületről szóló iratot, 
amelynek iktatószáma megegyezik egy 
korábbi dokumentuméval. A testületről 
először Vlad Voiculescu beszélt, ám Florin 
Cîţu miniszterelnök vasárnap határozot-
tan cáfolta, hogy létezne egy ilyen bizott-
ság. Ezt követően vasárnap este Liviu Iolu, 
a PLUS elnökségi tagja nyilvánosságra 
hozott egy olyan dokumentumot, amelyet 
Andreea Moldovan múlt héten szintén me-
nesztett egészségügyi államtitkár kabinet-
je adott ki, és amely a haláleseteket vizs-
gáló bizottság létrehozásáról rendelkezik.

Mint arról beszámoltunk, Vlad Voicu-
lescu pénteken leváltott miniszter vádolta 
meg azzal a kormányfőt, hogy a nyilvános-
sággal nem a valós halálozási adatokat 

közlik. Tegnap két – köztük egy, a védelmi 
minisztérium által üzemeltetett – kórház 
kapcsán is megismételte a vádakat, ám a 
védelmi tárca cáfolta azokat. A kormányfő 
egyébként a történtek nyomán valameny-
nyi, az egészségügyi miniszter és államtit-
kárai által aláírt dokumentum ellenőrzését 
elrendelte. Kiderült ugyanis, hogy Mol-
dovan korábban egy olyan rendeletet is 
aláírt, amelyben több száz háziorvos tele-
fonszáma szerepelt, és ebben a formában 
meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Mint 
megírtuk, a kormányfő annak nyomán 
menesztette a minisztert és az államtitkárt, 
hogy utóbbi egy hete a vele történt egyez-
tetés és a jóváhagyása nélkül adott ki ren-
deletet a karantén elrendelésére vonatko-
zó szabályok módosításáról. Voiculescu és 
Moldovan menesztése miatt az USR–PLUS 
közölte, megvonta a politikai bizalmat a 
miniszterelnöktől, és a távozását követe-
li. Cîţu és a PNL erről hallani sem akar, a 
miniszterelnök pedig tegnap leszögezte: 
ha még egy miniszter nyilvánosan bírálja 
őt, azonnal meneszti. Ezt annak apropóján 
jelentette ki, hogy Cătălin Drulă, a közleke-
dési tárca USR–PLUS-os vezetője politikai 
zombinak nevezte őt.

Továbbra is kiáll a PNL Cîţu mellett
A PNL elnöksége egyébként tegnap ülése-
zett, ezt követően Ludovic Orban pártelnök 
Cîţu társaságában állt ki a nyilvánosság 
elé, hogy ezzel is jelezze: a párt továbbra is 
támogatja a miniszterelnököt. Kijelentette, 
Cîţu jól tette, hogy leváltotta Voiculescut, 
mivel így az USR–PLUS-nak alkalma nyílt 
jobb jelöltet javasolni helyette. Leszögez-
te: a párt kiáll a kormányfő mellett, és a 
jelenlegi koalíciós szerkezetben kívánnak 
tovább menni, és fi gyelmeztetett: a kor-
mányfőt bíráló minisztereknek távozniuk 
kell. Meggyőződését fejezte ki ugyanakkor, 
hogy sikerül túllépni a feszültségen. Cîţu 
hozzátette: a miniszterek tevékenységét az 
alapján értékeli ki, amit letettek az asztal-
ra. Azt is kifejtette, hogy várják az új mi-
niszterjelöltet, mivel nagy szükség van az 
új tárcavezetőre. A koalíciós pártok vezetői 
a konfl iktus szerdai kirobbanása óta teg-
nap este ültek le először egyeztetni.

Június elsejétől elkezdhetik a koronaví-
rus-járvány miatt bevezetett korlátozó in-

tézkedések feloldását – jelentette be Andrei 
Baciu, az egészségügyi minisztérium állam-
titkára. Baciu – akit Vlad Voiculescu minisz-
ter szerdai leváltása után a tárca irányítását 
ügyvivőként átvevő Florin Cîţu miniszterel-
nök a minisztérium konkrét irányításával 
megbízott – vasárnap este elmondta: jelen-
leg visszaszorulóban a járvány, csökken a 
fertőzésszám, ennek nyomán, amennyiben 
valóban csökkenő marad a trend, meglép-

hető a kormányfő által korábban bejelentett 
lazítás, és egy lépéssel közelebb kerülhe-
tünk a normális életünkhöz. A korlátozások 
visszavonásáról ugyanakkor elsősorban 
annak függvényében döntenek, hányan 
oltatják be magukat júniusig. A kormány-
fő szerint addig ötmillióan kaphatják meg 
legalább az első oltást. Egyébként az oltó-
anyagok folyamatosan érkeznek: a tegnapi 
nap folyamán 511 290 újabb adag érkezett 
a Pfi zer–BioNTech amerikai–német gyártó 
vakcinájából. (B. L.)

A feszültség egyre fokozódik az ukrán–
orosz határon, jelenleg 150 ezer orosz 

katona van a térségben – hangoztatta Josep 
Borrell, az Európai Unió kül- és biztonság-
politikai főképviselője az uniós tagállamok 
külügyminisztereinek tegnapi tanácskozá-
sát követő sajtókonferencián. Ez példátlanul 
magas létszám” – tette hozzá, miután a kül-

ügyminiszterek ukrán kollégájukkal, Dmitro 
Kulebával egyeztettek.     Borrell elmondta, 
hogy az EU felszólította Oroszországot had-
erőinek azonnali kivonására a térségből, 
továbbá kijelentette, hogy a 27 tagállam 
egyöntetűen támogatja Ukrajna független-
ségét és területi egységét, és továbbra sem 
ismeri el a Krím félsziget oroszok általi tör-

vénytelen elcsatolását. Arról is beszélt, 
hogy az EU egyelőre nem tervezi gazdasági 
szankciók bevezetését Oroszországgal szem-
ben, ahogyan orosz diplomaták kiutasítását 
sem. A tanácskozás előtt arról beszélt: az EU 
kapcsolatai Oroszországgal nem mutatnak 
javulást, épp ellenkezőleg, a feszültség több 
szempontból is fokozódik.

Eközben az orosz külügyminisztérium 
vasárnap közölte: Oroszország határozott 
tiltakozását fejezi a cseh kormánynak 18 
diplomatájának kiutasítása miatt.  Moszk-
va közölte, hogy hétfő éjfélig 16 cseh dip-
lomatának és négy nagykövetségi alkal-
mazottnak kell elhagynia Oroszországot. 
(Hírösszefoglaló)

Júniustól jöhetnek a lazítások az egészségügyi államtitkár szerint

Borrell: fokozódik a feszültség az EU és Oroszország között
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Kiállás. Orban Cîţu mellett jelentette be, hogy kitartanak a kormányfő mellett

Csökkent az intenzív osztályokra nehezedő nyomás

Tovább csökkent az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma: 11 915 tesztből 
1768 lett pozitív, ami 14,84 százalékos arány. Igaz, hogy vasárnap rendszerint kevés tesztet 
végeznek, és ez is hozzájárul az alacsonyabb esetszámhoz, azonban múlt hétfőn hasonló 
nagyságrendű tesztből még 2323 lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 031 072. 
A gyógyultak száma 3982 fővel 944 774-re nőtt. A kór szövődményeiben újabb 149 fertőzött 
hunyt el – közülük 147-en igazoltan krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 
26 381. A kórházakban 12 510 fertőzöttet ápoltak, közülük 1448-at intenzív osztályon. Az 
aktív esetek száma tegnapra 59 917-re csökkent – múlt hétfőn ez a szám még 72 944 volt.




