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Egyelőre börtönben marad Dragnea
Elutasította tegnap a bukaresti 5. kerületi 
bíróság Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata párt (PSD) volt elnöke feltételes 
szabadlábra helyezésre vonatkozó kéré-
sét. Az ítélet ugyanakkor nem jogerős, 
Dragnea fellebbezhet ellene. Dragnea és 
ügyvédje a tárgyaláson azt hangsúlyozta: 
megjavult, ráadásul lakása és munka-
ajánlata is van, vagyis képes lenne eltar-
tani magát. A korrupcióellenes ügyészség 
képviselője ugyanakkor ellenezte Drag-
nea szabadon bocsátását, arra hivatkoz-
va, hogy nem tért jó útra, és továbbra 
sem ismeri el bűnösségét. Mint ismeretes, 
Dragneát 2019. májusában ítélték három 
és fél év letöltendő szabadságvesztésre 
hivatali visszaélésre való felbujtás miatt a 
Teleorman megyei önkormányzat szociá-
lis osztályán illegálisan fi ktíven alkalma-
zott PSD-aktivisták ügyében.

Külföldön hagyja Románia
az aranykészletét
Elutasította tegnap a bukaresti képvi-
selőház az ország aranytartalékának 
hazahozatalát célzó törvényjavaslatot, 
amelyet még Liviu Dragnea volt PSD-el-
nök kezdeményezett. A tervezet a Román 
Nemzeti Bank jogállására vonatkozó 
2004/312-es törvény 30. cikkelyét mó-
dosítaná. A módosítás Románia teljes 
aranytartalékának az országban történő 
tárolását írná elő, a jegybankot pedig 
kötelezné, hogy 20 napon belül nyújtson 
be jelentést a parlament és a kormány elé 
a külföldön tárolt tartalékokról, illetve 
azokról az okokról, amelyek a nemzeti 
tartalékok csökkenéséhez vezettek vagy 
vezethetnek. A tervezet elutasítása mel-
lett 173-an voksoltak, 131-en ellene, egy 
képviselő tartózkodott.

Korlátozta a bíróság a Navalnĳ hoz
kötődő alapítványok tevékenységét
Ideiglenes korlátozó intézkedéseket 
rendelt el tegnap a moszkvai bíróság 
az Alek szej Navalnij ellenzéki politikus 
által alapított, az orosz főváros ügyész-
sége által szélsőségességgel vádolt 
Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány 
(FBK) és jogutódja, az Állampolgári 
Jogok Védelmének Alapítványa (FZPG) 
ellen. A korlátozásokat a moszkvai 
ügyészség kérésére vezették be. A két 
alapítvány jogi képviselői a Kommer-
szant című lappal közölték, hogy a tila-
lom a tömegtájékoztatási eszközökkel 
való együttműködésre, a nyilvános ese-
mények szervezésére és a választásokon 
való részvételre vonatkozik, egészen az 
ügyészég által kezdeményezett eljárás-
ban meghozandó ítéletig.

Könnyítéseket kapnak a beoltottak
és a gyógyultak Németországban
Lazítják az új típusú koronavírus (SARS-
CoV-2) terjedésének lassítását szolgáló 
korlátozásokat Németországban a vírus 
által okozott betegség (Covid-19) elleni 
teljes védőoltással rendelkezők és a 
fertőzésen átesett emberek esetében – 
jelentette be Angela Merkel kancellár 
hétfőn Berlinben. A beoltottak az utolsó 
adag oltás utáni 15. naptól, valamint a 
fertőzésen a megelőző hat hónapban 
átesett emberek és a fertőzésen korábban 
átesett, de egy adag oltással már lega-
lább két hete rendelkező emberek szaba-
don felkereshetik az aktuális járványügyi 
szabályok alapján működő üzleteket, 
vendéglátóhelyeket, sport, kulturális 
vagy egyéb intézményeket, amelyeket 
mindenki más csak a – hetente egyszer 
ingyenes – antigén gyorsteszt elvégzése 
után, friss negatív lelet felmutatásával 
látogathat.

Csökkenő esetszám, sok halott

Kevéssel 2000 fölötti új koronavírus-fer-
tőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt a tegnapi 
adatok szerint: 21 971 PCR- és 10 266 
antigéntesztből 2019 lett pozitív, ami 
6,25 százalékos arány. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 1 049 539. A gyógyul-
tak száma 3742 fővel 979 445-re nőtt. 
A kór szövődményeiben elhunyt újabb 
172 fertőzött – közülük 159-en igazol-
tan krónikus betegek voltak –, ezzel az 
elhunytak száma 27 683. A kórházakban 
9851 fertőzöttet ápoltak, közülük 1336-ot 
intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek 
száma 42 411-re csökkent – egy hete ez a 
szám még 57 143 volt.

CÎŢU: CSAK ÖTMILLIÓ IMMUNIZÁLT FÖLÖTT ENYHÍTENEK – HÉTVÉGI OLTÁSI AKCIÓK KELLENEK

Marad az éjszakai kijárási tilalom
Mindaddig nem lazítanak a ko-
ronavírus-járvány miatt jelenleg 
hatályban levő korlátozásokon, 
amíg nem sikerült elérni az ötmil-
lió beoltottat – szögezte le Florin 
Cîţu miniszterelnök. A kormányfő 
szerint egyébként már túl vagyunk 
a járvány nehezén.

 » BALOGH LEVENTE

B ár a koronavírus-járvány harmadik 
hullámának nehezén túl vagyunk, 
továbbra is szükséges az óvatosság, 

így egyelőre nem lehet szó sem az éjszakai 
kijárási korlátozás, sem más megszorítá-
sok feloldásáról – szögezte le Florin Cîţu 
miniszterelnök. A kormányfő tegnap, a 
megyei kormánymegbízottakkal folytatott 
videóértekezleten kijelentette: a harmadik 
hullám csökkenő szakaszában vagyunk, a 
cél pedig az elért eredmények megtartása. 
Ehhez azonban szerinte óvatosság szük-
séges, mivel a harmadik hullám még nem 
múlt el, bár a nehezén túl vagyunk.

A kormányfő szerint a megelőző intéz-
kedéseket továbbra is be kell tartani. Cîţu 
egyúttal a helyi önkormányzati vezetők-
höz hasonlóan a prefektusok közremű-
ködését is kérte az oltási kampányban, 
kijelentve: a következő hétvégéken minél 
több nagyszabású oltási akciót szeret-
ne látni – példaként az elmúlt hétvégén 
megszervezett temesvári oltási maratont 
hozta fel. Kijelentette: minden eszközt 
be kell vetni az oltási kampány sikerre 
viteléhez, mivel csakis az oltás révén tér-
het vissza a normalitás. Erről beszélt este 
Klaus Iohannis államfő is, aki leszögezte: 

csak az oltások révén olthatók fel a korlá-
tozások, és nyerhetjük vissza a normális 
életünket.

Még várnak a lazítással
A miniszterelnök egyébként hétfőn este le-
szögezte: a kormány egyelőre nem gondol-
kodik lazításokban, minden további eny-
hítés az oltási kampány alakulásától függ. 
Ennek nyomán csak június elseje után 
lehet szó könnyítésekről. „Van egy fontos 
célkitűzésünk: június elsejére legyen öt-
millió beoltott. Ha szabadságra, koncer-
tekre, tengerpartra akarunk menni, be kell 
oltatnunk magunkat. Jelenleg nem lehet 
szó az éjszakai korlátozások enyhítéséről” 
– szögezte le. Felvetette ugyanakkor, hogy 
a vendéglők – amennyiben a személyzet 
minden tagja felvette a koronavírus elleni 
oltást – kapacitásuk 30–40 százalékával 
a fertőzöttségi rátától függetlenül nyitva 
tarthassanak.

Jönnek az újabb oltási maratonok
A lakosság egy része ugyanakkor ezt to-
vábbra sem látszik megérteni: mint Vale-
riu Gheorghiţă, az oltási kampány koordi-
nátora tegnap elmondta, naponta 120 ezer 
szabad oltási időpont kerül fel a kormány-
zati oltási portálra, azonban csak 50 ezret 
foglalnak le. Ennek egyharmada a váró-
listákról származik, kétharmada pedig 
olyan személy, aki közvetlenül regisztrál 
a szabad helyekre. A koordinátor szerint 
minderre az a magyarázat, hogy sokan az 
ortodox húsvét miatt kivárnak, pedig az 
oltópontok egyetlen napra sem zárnak be. 
Várakozása szerint május 4-étől, amikor 
a háziorvosi rendelőkben is elkezdődik 
az oltás, megnő a vakcináért jelentkezők 

száma. Emellett elkezdték a tevékenysé-
get a mobil oltópontok is. Ugyanakkor 
minden megyeszékhelyen autós oltópon-
tokat akarnak létrehozni, illetve az oltási 
maratonok gyakorlatát is ki kívánják ter-
jeszteni, főleg az egyetemi központokban. 
Tegnap amúgy azt is közölte, hogy jövő 
hétvégén Bukarestben, majd az azt köve-
tőn országosan – elsősorban Kolozsvárott, 
Marosvásárhelyen és Craiován – szervez-
nek oltási maratont. Emellett fontolgat-
ják, hogy – főleg azon városokban, ahol 
vakcinaraktárak működnek – olyan oltó-
pontok is legyenek, amelyeken előjegyzés 
nélkül is lehet oltakozni. Ennek nyomán 
úgy vélte: ha marad a jelenlegi oltási rit-
mus, elérhető a több mint ötmillió beol-
tott június elsejéig. Eközben Andrei Baciu 
egészségügyi államtitkár közölte: a héten 
30 cég kezdi vagy kezdte már meg alkal-
mazottai oltását. 

FO
TÓ

: 
IT

AR
-T

AS
ZS

Z

Nem engednek beleszólást. Orosz csapatok hadgyakorlat közben

 » B. L.

Sajtóértesülések szerint Románia azért 
utasította ki hétfőn Alekszej Grisajevet, 

az orosz katonai attasé helyettesét, mert az 
valójában csupán hírszerzési tevékenysége 
elleplezésére használta a diplomatastátust. 
Az értesülések szerint Grisajev az orosz ka-
tonai hírszerzés, a GRU ügynöke, feladata 
pedig az volt, hogy olyan informátorokat 
szervezzen be, akik a román kormányon 
belülről tudnak különböző információkkal 
szolgálni az ország külpolitikai céljairól, a 
román haderőről és az energiabiztonság-
ról. Emellett a NATO-szövetségesek katonai 
céljai is érdekelték. Ugyanakkor céljait nem 
sikerült elérnie. Marija Zaharova, az orosz 
külügyminisztérium szóvivője reakciójában 
jelezte: a román fél ismeri a kölcsönös lé-
pések gyakorlatát – vagyis tudatában van 
annak, hogy Oroszország válaszlépésként 
egy, a moszkvai nagykövetségen diplomáci-
ai fedésben dolgozó román hírszerzőt utasít 
ki. Valerij Kuzmin bukaresti orosz nagykövet 
barátságtalannak nevezte a román lépést.

Florin Cîţu román miniszterelnök a dön-
tést kommentálva azt állította: a kiutasítás-
nak nincs köze ahhoz, hogy számos más 
EU-tagállam is orosz diplomatákat utasított 
ki, ezt Románia enélkül is megtette volna. 
Mint ismeretes, az előző hetekben számos 
európai ország orosz diplomatákat uta-
sított ki, részben az ukrán határ mentén 
végrehajtott csapatösszevonások, részben 
pedig amiatt, mert a cseh kormány szerint 
az orosz hírszerzés ügynökei robbantottak 

fel országukban egy fegyverraktárt még 
2014-ben.

A térségben növekvő feszültség miatt 
egyébként Klaus Iohannis államfő tegnap 
délutánra összehívta a Legfelsőbb Védelmi 
Tanács ülését, hogy megvitassák a teendő-
ket. Az ülés után kiadott közlemény szerint 
Románia a fekete-tenger térségében kiala-
kult konfl iktusok megoldásában érdekelt, 
ennek érdekében pedig EU-s szintű javasla-
tokat is tett, amelyek célja az ország stabilitá-
sa és a szövetségesi szolidaritás bizonyítása. 
Az elnöki hivatal szerint Románia továbbra 
is résen lesz, és „fi gyelemmel követi az Uk-
rajna körüli indokolatlan mozgósítást”. Io-
hannis államfő az ülés után arról beszélt: 
az, hogy az orosz hadgyakorlat véget ért, és 

az orosz csapatok visszavonultak, jó hír, de 
az odaszállított hadianyag egy része ott ma-
radt, így a feszültség megmaradt, ezért Ro-
mánia is azt kéri, hogy erősítsék meg a NATO 
keleti szárnyának védelmét, illetve diplomá-
ciai erőfeszítéseket szorgalmaz a feszültség 
csökkentésére.

Egyébként tegnap Szergej Sojgu orosz vé-
delmi miniszter tegnap kijelentette: országa 
álláspontja szerint az Egyesült Államok és a 
NATO akciói növelik a katonai fenyegetést. A 
miniszter leszögezte: fi gyelemmel követik a 
NATO európai csapatmozgásait Sojgu rámu-
tatott: Oroszország a saját területén a saját 
terveinek megfelelően hajt végre csapatát-
csoportosításokat, ebben a kérdésben pedig 
nem érvényesülhet külföldi befolyás. 

NATO-titkok után kémkedhetett az orosz diplomata




