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Három év felfüggesztett
a rendőr-akadémia vezetőinek
Zsarolás miatt egyenként 3 év fel-
függesztett börtönbüntetésre ítélte a 
bukaresti ítélőtábla hétfőn az Alexand-
ru Ioan Cuza Rendőr-akadémia volt 
rektorát, Adrian Iacobot és rektorhelyet-
tesét, Petrică Mihail Marcoci-t. A vád 
szerint a rektor és helyettese rábírták 
az akadémia egyik rendőrét, hogy 
fenyegető üzeneteket küldjön Emilia 
Şercan újságírónőnek. A bíróság 4 éves 
felügyeleti időszakot rendelt el, amely 
alatt mindkettőjüknek részt kell venniük 
egy vagy több társadalmi reintegrációs 
programban. Ezenkívül 120 napon át 
fi zetetlen közmunkát kell végezniük. 
A perben civil félként részt vevő Emilia 
Şercannak 80 000 lej erkölcsi kártérítést 
ítélt meg a bíróság. A bírósági döntés 
nem jogerős, megfellebbezhető.
Emilia Şercan újságírónő 2019. április 17-
én, a Facebookon számolt be arról, hogy 
halálos fenyegetést kapott. „Hétfőn este 
21.05-kor kaptam egy üzenetet, amelyben 
halálosan megfenyegettek. Az üzenet 
háttere, hogy három hete folyamatosan 
a belügyminisztérium alárendeltségé-
be tartozó rendőr-akadémia tagjainak 
plagizált doktori dolgozatairól közlök 
információkat, és újabb anyagok vannak 
előkészülőben” – írta akkor a közösségi 
oldalra Emilia Şercan. Felidézte, hogy 
négy éve közöl cikkeket magas rangú 
állami tisztviselők plágiumügyeiről. „Ed-
dig csak szidalmaztak, megfélemlítettek, 
követtek, megpróbáltak lejáratni, de 
ezúttal más szintre került a dolog” – tette 
hozzá az újságírónő.

Feljelentés a járványidőszak alatti
közbeszerzések ügyében
A számvevőszék több ügyészségi felje-
lentést tett az egészségügyi minisztéri-
um, a katasztrófavédelmi felügyelőség 
és az Unifarm román állami vállalat 
ellen a koronavírus-járvány idején 
kezdeményezett közbeszerzések miatt 
– közölte pénteken a számvevőszék. Az 
ügyészségi feljelentések tényét most 
hozta nyilvánosságra az állami intéz-
mény, de azok a számvevőszék tavaly 
készült egyik jelentésén alapulnak – írta 
a Hotnews.ro hírportál. Az egészségügyi 
minisztérium ellen hivatali visszaélés 
és hamis iratok felhasználásának vádja 
miatt tettek feljelentést 2,875 millió lejes 
károkozás miatt, a katasztrófavédelmi 
felügyelőségnek összesen 15,20 millió 
lejes károkozást róttak fel, míg az egész-
ségügyi felszereléseket és gyógyszereket 
forgalmazó Unifarm állami vállalat 
esetében 319,807 millió lejes károkozást 
állapított meg a számvevőszék.

Megállapodás született
az uniós oltási igazolványokról
Az Európai Parlament (EP) és az Euró-
pai Unió Tanácsának tárgyalói politikai 
megállapodást kötöttek az Unión belül 
a járvány idején is szabad mozgást 
biztosító, koronavírus elleni beoltottsá-
got igazoló közös uniós dokumentum 
bevezetéséről – közölte az uniós par-
lament csütörtökön. Az intézményközi 
megállapodás szerint az igazolvány 
papíralapon vagy digitálisan lesz elér-
hető. Közös uniós szabályrendszer teszi 
majd lehetővé, hogy az egyik tagállam-
ban kiadott igazolványt a többi uniós 
országban is elfogadják. Három eltérő 
igazolványtípusról van szó, amelyek 
igazolják, hogy tulajdonosát beoltot-
ták a koronavírus ellen, vagy nemrég 
készült negatív teszteredménnyel 
rendelkezik, esetleg már felgyógyult a 
fertőzésből.

Valamivel több, mint 200 új fertőzöttet jelentettek tegnap

Részben a visszaszoruló járvány, részben pedig a kevés vasárnapi teszt miatt alig 
haladja meg a 200-at a 24 óra alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma a 
tegnapi adatok szerint: 10 847 mintából 230 lett pozitív, ami 2,12 százalékos arány. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 075 773. A gyógyultak száma 1096 fővel 1 033 984-re 
nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 36 újabb fertőzött – közülük 34-en krónikus 
betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma már 29 977. A kórházakban már csak 3585 
fertőzöttet ápoltak, az intenzív osztályon kezeltek száma 580-ra csökkent. Az aktív 
esetek száma 11 812-re esett vissza – ez a szám múlt hétfőn 16 421 volt.

Lazítások Magyarországon ötmillió beoltott után

Megvan az ötmilliomodik beoltott magyar állampolgár is, ezért az operatív törzs úgy 
döntött, hogy szombattól nem kell többé maszkot viselni a közterületeken – jelentette 
be Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebookon közzétett videoüzenetében. A 
kormányfő úgy fogalmazott, ez a döntés azt jelenti, hogy „búcsút inthetünk a maszkunk-
nak, elköszönhetünk tőle. Itt a vége, fuss el véle”. Az országban új szabályok jönnek 5 
millió beoltott után: egyes kivételekkel vége a kĳ árási tilalomnak, a közterületi maszkvi-
selésnek és a távolságtartásnak. Megszűnik a jelenlegi szabályok szerint éjfél és reggel 
5 óra közötti kĳ árási tilalom és az este 11 órás zárási kötelezettség az üzletek, a vendég-
látóüzletek és a szabadidős létesítmények esetében. A települések belterületén nem 
kötelező a maszkviselés. A közterületen megszűnik a másfél méteres távolságtartási 
szabály is, valamint az egyéni és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.      
A bevásárlóközpontokban azonban egyelőre marad a másfél méteres távolságtartás 
és a kötelező maszkviselés. Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi 
esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes. Ha ven-
déglátóüzletben tartják, az arra vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

FALURA „INGÁZNAK” AZ OLTÓPONTOK AZ IMMUNIZÁLÁSI KAMPÁNY KOORDINÁTORA SZERINT

Vita a vakcinák fi zetőssé tételéről
Ellentmondtak egymásnak a vezető 
kormánypárti politikusok arról, hogy 
megszűnik-e a koronavírus elleni vé-
dőoltások ingyenessége: miközben 
Ludovic Orban PNL-elnök szerint a 
jövőben csak a sérülékeny csopor-
tokba tartozók juthatnak majd hozzá 
ingyen oltáshoz, Florin Cîţu minisz-
terelnök ezt határozottan cáfolta.
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E llentmondásos nyilatkozatok hang-
zottak el tegnap vezető bukaresti 
politikusok részéről azzal kapcsola-

tosan, hogy megszűnik-e a koronavírus 
elleni oltások ingyenessége: miközben Lu-
dovic Orban, a képviselőház és a kormány 
fő erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke arról beszélt, hogy a jövőben vár-
hatóan csak bizonyos csoportok számára 
lesz ingyenes a védőoltás, a többieknek 
fi zetniük kell majd érte, Florin Cîţu mi-
niszterelnök ezt cáfolta. Orban Piteşti-en 
közölte, az, hogy az állam ingyenesen 
biztosítja a vakcinát, kivételes helyzet, és 
várhatóan addig tart, amíg sikerül elérni 
a közösségi immunitást. „Ugyanakkor 

egyszer majd az infl uenza elleni oltáshoz 
hasonló mechanizmusra térünk át: csak a 
sérülékeny személyeket oltják be ingyen, 
a többieknek pedig saját felelősségre kell 
beoltatniuk magukat. Mindannyiunk 
egészségéről van szó” – mondta Orban. 
Arról azonban nem beszélt, mikortól vál-
hatnak fi zetőssé az oltások, csak annyit 
mondott: „majd valamikor a jövőben”. 
Florin Cîţu kormányfő azonban nem sok-
kal később határozottan cáfolta pártbeli 

elöljárója nyilatkozatát. „Romániában in-
gyenes az oltás, és az is marad. A kormány 
nem tárgyal arról, hogy ez megváltozzon. 
Leadtuk a rendeléseket, hogy az oltási 
kampány ősszel is folytatódhasson” – szö-
gezte le. Egyben kijelentette: a vakcinákat 
közelebb kell vinni az emberekhez, mivel 
a városokban egész jók az oltási eredmé-
nyek, de vidéken nem.

Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora arról beszélt: a 
javuló járványhelyzet ellenére meglehe-
tősen súlyos negyedik koronavírus-fertő-
zéshullám következhet, ha az emberek 
nem oltatják be magukat. Azt is közölte, a 
városi oltópontok személyzetének vidékre 
küldésével növelné a beoltottak számát. 
A katonaorvos vasárnap este kijelentette: 
A város beoltja a falut akció lényege az 
lenne, hogy a kevésbé kihasznált városi 
oltópontok személyzetét heti egy-két alka-
lommal kiküldenék a megye vidéki telepü-
léseire, hogy ott oltsák be a lakosságot.

Emberrablás. A fehérorosz hatóságok trükkel fogták el Raman Prataszevicset
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V ilágszerte óriási felháborodást keltett, 
hogy őrizetbe vették vasárnap Raman 

Prataszevicset, a Fehéroroszországban szél-
sőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Teleg-
ram csatorna volt főszerkesztőjét Minszkben 
a Ryanair légitársaság egyik repülőgépén, 
amely a fehérorosz fővárosban előre nem 
tervezett leszállást hajtott végre.

A Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet 
szerint a Ryanair járata Athénból Vilniusba 
tartott. A fehérorosz hatóságok tájékoztatása 
szerint a repülőgépnek azért kellett leszáll-
nia Minszkben, mert bejelentés érkezett a 
fedélzeten elhelyezett pokolgépről. Emiatt 
egy MiG–29-es típusú vadászrepülőgépet 
is riasztottak az utasszállító elkísérésére a 
minszki repülőtérre. Az államfői sajtóirodá-
hoz közel álló Pul Pervogo Telegram-csator-
na úgy tudja, Aljakszandr Lukasenka adott 
utasítást arra, hogy kényszerítsék leszállásra 
az utasszállítót a fedélzeten állítólag elhe-
lyezett pokolgép miatt. A helyi sajtó szerint 
Lukasenka így akarta megmenteni Európát 
egy esetleges terrorista fenyegetéstől. A fe-
hérorosz belügyminisztérium korrupciós 
ügyekért és szervezett bűnözésért felelős 
részlege időközben megerősítette a NEXTA 
egykori főszerkesztőjének őrizetbe vételét. 
Az ellenzékit akár tizenöt év börtönre is ítél-
hetik terrorvádakkal.

Asta Skaisgiryte litván elnöki tanácsadó 
szerint a fehérorosz hatóságok előre elter-

vezték a mintegy 170 utast szállító repülőgép 
leszállásra kényszerítését. Kijelentette, hogy 
a fehérorosz biztonsági szolgálatok tudták, 
hogy a fedélzeten lesz a tavaly november óta 
Vilniusban élő Prataszevics. A hírek szerint 
a gépen a fehérorosz biztonsági szolgálat, a 
KGB négy ügynöke is rajta volt.

A Ryanair közleménye szerint a fehér-
orosz hatóságok lehetséges biztonsági 
fenyegetésről értesítették a céget azzal az 
utasítással, hogy a szóban forgó járatnak 
a legközelebbi repülőtéren, Minszkben le 
kell szállnia. Hozzátette, hogy a biztonsági 
ellenőrzés során a helyi hatóságok nem ta-
láltak semmit a fedélzeten.

A fehérorosz legfelsőbb bíróság 2020 ok-
tóberében szélsőségesnek nyilvánította a 
NEXTA nevű Telegram-csatornát, és magát a 
NEXTA logóját. Az oldal alapítóját, Szcjapan 
Pucilát és korábbi főszerkesztőjét, Raman 
Prataszevicset a fehérorosz állambiztonság 
a terrorizmussal összefüggésbe hozható sze-
mélyek listájára helyezte, és nemzetközi kö-
rözést kért ellenük. 

A NATO-főtitkár, az Egyesült Államok és 
az Európai Unió intézményeinek vezetői 
elfogadhatatlannak nevezték a gép „kény-
szerű” minszki leszállását, az incidens ki-
vizsgálását követelték, és valamennyi utas 
szabadon engedésére szólítottak fel.

Botrányos fehérorosz állami légi kalózkodás




