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Rekord fegyverfogás a határon
Rekordméretű fegyverfogásról számolt 
be csütörtökön Lucian Bode belügymi-
niszter: mint elmondta, hétfőn este a 
román hatóságok 2850 pisztolyt talál-
tak egy ukrán sofőr vezette kamionban. 
A 4-es, illetve 4,5-ös kaliberű lőfegyve-
reket szállító kamion a hivatalos okmá-
nyok szerint bútort és élelmiszeripari 
termékeket szállított Törökországból 
Ukrajnába, ezek közé rejtették a vado-
natúj pisztolyokat. Az ügyben büntető-
eljárás indult csempészet és fegyverrel, 
illetve lőszerrel való visszaélés miatt.

Bíróság elé állítanák a gyerekeket
beszervező volt szekus tiszteket
 A büntetőeljárás megindítására irányuló 
megkereséssel fordult a katonai ügyész-
séghez a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló 
Országos Tanács (CNSAS) a kommunis-
ta diktatúra évei alatt gyerekek ezreit 
beszervező szekus tisztek ügyében. A 
CNSAS in rem eljárást indítványoz béke 
és emberiesség ellen elkövetett bűncse-
lekmények gyanújának kivizsgálására. 
A feltételezett bűntetteket a kommunista 
titkosszolgálat, a Szekuritáté, valamint 
az egykori milícia több tisztje követte el, 
túlnyomórészt a kommunista diktatúra 
utolsó két évtizedében, amikor kiskorúak 
ezreit szervezték be besúgóként. „Ezek a 
visszaélések, amelyeket az alkotmányt és 
a polgári jogokat védeni hivatott állami 
intézmények alkalmazottai követtek 
el, rendszeresek voltak, és kiskorúak 
nagyszámú csoportját érintették” – áll a 
CNSAS közleményében.

Pekingnek nem tetszik, 
hogy a járvány eredetét fi rtatják
Peking csütörtökön azzal vádolta meg 
Washingtont, hogy politikai célokra kí-
vánja felhasználni a koronavírus eredetét 
vizsgáló kutatásokat, miután Joe Biden 
amerikai elnök előző nap utasítást adott 
az amerikai hírszerző ügynökségeknek, 
hogy „kettőzzék meg erőfeszítéseiket” a 
koronavírus-járvány eredetének feltárá-
sára. Biden annak a lehetőségnek a vizs-
gálatát is kérte, hogy a kórokozó SARS-
CoV-2-vírus egy kínai laboratóriumból 
kerülhetett ki. Csao Li-csien kínai külügyi 
szóvivő emlékeztetett: az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) szakértői februárban, 
a koronavírus első ismert felbukkanási 
helyeként ismert, közép-kínai Vuhan-
ban folytatott vizsgálataik során arra a 
megállapításra jutottak, hogy „rendkívül 
valószínűtlen”, hogy a koronavírus labo-
ratóriumból szabadult volna el.

Az Európai Bizottság nagy összegű
kártérítést követel az AstraZenecától
Az Európai Bizottság több millió euró 
összegű kártérítést megállapítását várja a 
belga bíróságtól az AstraZeneca korona-
vírus elleni oltóanyagot gyártó brit–svéd 
érdekeltségű gyógyszervállalattal szem-
ben, amennyiben a cég nem teljesíti az 
EU-val kötött szerződésekben foglaltakat, 
és nem szállítja a szükséges mennyiségű 
vakcinákat az uniós tagállamokba – 
közölték a brüsszeli testületet képviselő 
ügyvédek. Az EU végrehajtó testülete 
minden kézbesítetlen dózis vakcina 
után 10 euró bírságot követel. Gyártási 
kapacitásbeli nehézségek miatt a vállalat 
csak 30 millió adag oltóanyagot szállított 
a tagországokba az első negyedévben, az 
ígért 120 millió dózis helyett. A bizottság 
ezenkívül azt szorgalmazza, hogy az 
AstraZeneca napi 10 millió euró bírságot 
fi zessen a bíróság által megállapított 
szerződésszegések miatt, egészen addig, 
míg teljesíti mindazt, amire a szerződés 
kötelezi.
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Továbbra is börtönben kell maradnia 
Liviu Dragneának, a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) korábbi elnökének, miután a 
bukaresti törvényszék csütörtökön jogerő-
sen elutasította az előzetes szabadlábra 
helyezését.

Ezzel helybenhagyta a bukaresti 5. kerü-
leti bíróság döntését, amelyben az alapfo-
kon szintén elutasította Dragnea kérelmét.

A volt PSD-elnök előtt követően csillant 
fel az előzetes szabadlábra helyezés remé-
nye, hogy a rahovai börtön illetékes szak-
bizottsága korábban jóváhagyta az erre 
vonatkozó kérelmét.

A bírói indoklás szerint Dragnea letöl-
tötte büntetése kétharmadát, ami nyomán 
előzetesen szabadlábra helyezhető lenne, 

nincsenek arra utaló jelek, hogy jó útra 
tért volna. Mindezek nyomán legközelebb 
augusztus 27-én folyamodhat előzetes sza-
badlábra helyezésért.

Dragneát szerdán hallgatta meg a bíró-
ság, igaz, nem személyesen, hanem videó-
kapcsolaton keresztül. A volt pártelnök 
szerint azért büntették meg, mert a ha-
talmat kritizálta – ezzel arra utalt, hogy 
a börtönben egy engedély nélkül adott 
interjú miatt eltiltották a munkától, ami 
miatt elesett attól a lehetőségtől, hogy a 
ledolgozott napok számát leírják a bünte-
téséből. Igaz ez utóbbi esetben pert nyert 
a börtönnel szemben, így a „kimaradt” 50 
napot várhatóan levonják majd a letölten-
dő szabadságvesztés időtartamából.

Egyúttal azt állította a bírák előtt: aktív 
politikusként „románok millióival tett jót” 

anélkül, hogy bármit is kért volna érte cse-
rébe, és valójában ezért küldték börtönbe.

Mint ismeretes, Dragneát még 2019 má-
jus 27-én ítélték három és fél év letöltendő 
szabadságvesztésre hivatali visszaélésre 
való felbujtás miatt. A bíróság ugyanis 
megalapozottnak találta a vádat, hogy ab-
ban az időszakban, amikor a Teleorman 
megyei önkormányzat elnöke volt, utasí-
tásba adta a megyei önkormányzat szoci-
ális és gyermekvédelmi osztálya vezetőjé-
nek, hogy fi ktíven alkalmazza a PSD két 
alkalmazottját.

Börtönbüntetése azért lett letöltendő, 
mivel korábban már született ellene egy 
felfüggesztett szabadságvesztésről szóló 
ítélet a Traian Băsescu akkori államfő le-
váltásáról szóló népszavazáson elkövetett 
csalások miatt.

Nyár végéig börtönben marad Liviu Dragnea

KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYT INDÍTOTT A KORMÁNY AZ OLTÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE

„A vakcina normalitást tartalmaz”
Kommunikációs kampányt indított a 
kormány csütörtökön annak érdeké-
ben, hogy megpróbálja felpörgetni 
az egyre lanyhuló oltakozási hajlan-
dóságot a lakosság körében.
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M iután csökkenőben az oltakozási 
hajlandóság a lakosság körében, 
ennek nyomán pedig nem tűnik 

kivitelezhetőnek a kitűzött cél – június el-
sejéig ötmillió legalább egyszer beoltott – 
elérése, a kormány úgy döntött: kommu-
nikációs kampánnyal próbálja meghozni 
az emberek kedvét ahhoz, hogy fölvegyék 
a koronavírus elleni oltást.

Florin Cîțu miniszterelnök a kampány 
csütörtöki ismertetőjén elmondta, össze-
sen 11 reklámszpotot forgattak le, ezek 
közül három általános jellegű, és arról 
szól, mi az, ami hiányzik, hét pedig cél-
zott közönséghez szól: diákokhoz, nagy-
szülőkhöz, turistákhoz, fesztiválra járók-
hoz. Mint elmondta, a kampány a Mi van 
a vakcinában? kérdésen alapul, de ez 
nem a vegyületeket vagy a valós összete-
vőket jelenti, hanem azt, mit jelent mind-
annyiunk számára az oltás, mi az, ami az 
embereknek hiányzik. „A kampány té-
mája: együtt legyőzzük a járványt. Csak 
együtt győzhetjük le a járványt, ehhez 
azonban mindannyiunknak be kell ol-
tatnunk magunkat” – szögezte le. Kije-
lentette: a cél az, hogy visszatérhessünk 
a pandémia előtti életünkhöz, ami csak-
is az oltások révén lehetséges. Elkészült 
egy olyan reklámszpot is, amely arról 
szól, mit jelent az oltás Cîțu számára, ez 
azonban nem a televíziókban lesz látha-
tó, csupán a kormányfő Facebook-olda-
lán. Ebben Cîțu egy kávézóban jelenik 
meg, és azt mondja: az oltás „normali-
tást” tartalmaz, azt, hogy a barátaival 
együtt ihasson meg egy kávét, hogy ne 

kelljen maszkot viselni, hogy koncer-
tekre, strandra lehessen járni, illetve 
hogy biztonságos körülmények között 
találkozhasson a családtagjaival. A kam-
pányt, amely a kormánynak egy fi llérjé-
be sem került, mivel az UNICEF támogat-
ta az elkészítését, legalább hat hónapig 
sugározzák majd. A kormányfő reményei 
szerint hat hónap múlva már nem lesz 
szükség rájuk, mivel addigra véget ér a 
járvány. A miniszterelnök még szerdán 
este arról is beszélt, hogy reményei sze-
rint augusztus elsejéig a lakosság 50-60 
százalékát beoltják.

Újabb lazítások jönnek
A kormány amúgy csütörtök esti ülésén 
további lazító intézkedésekről döntött, 
amelyek június elsejétől lépnek hatályba. 
A munkahelyeken a beoltottak számára el-
törlik a beltéri maszkviselést, ha legfeljebb 
öten tartózkodnak egy irodában, engedé-
lyezik a beltéri sportrendezvényeket oly 
módon, hogy a helyiséget a befogadóké-
pesség 25 százalékáig tölthetik meg a né-

zők, kinyithatnának a beltéri medencék, 
lehetővé válnak a családi rendezvények 
– esküvők, keresztelők –, kültéren 70, bel-
téren 50 fő részvételével. A színházak és 
mozik immár kapacitásuk 70 százalékáig 
fogadhatnak nézőket. Emellett a játszóhá-
zak is megnyílhatnak, de csak korlátozott 
kapacitással, és akkor, ha a gyerekek kísé-
rői beoltottak.

Veszélyeztetik 
a beoltatlanokat a mutációk
Eközben az oltási kampány koordinátora, 
Valeriu Gheorghiță arra fi gyelmeztetett: 
ha nem oltatják be magukat elegen, lesz-
nek olyan csoportok, amelyek védtelenek 
maradnak a fertőzéssel szemben. Szerdán 
este a román közszolgálati televízióban 
kijelentette, ha minél többen megkapják 
az oltást, azzal segítenek azokon is, akik 
már átestek a koronavírus-fertőzésen, de 
nem kaptak oltást, mivel ezzel védetteb-
bek lesznek az új mutációkkal szemben. 
Emlékeztetett: jelenleg a vírus brit varián-
sa számít dominánsnak, de ha nem kapják 
meg elegen a vakcinát, akkor a többi – az 
indiai, a brazil vagy a dél-afrikai – egy ne-
gyedik hullámot is elindíthat, amely ellen 
csak az oltások nyújtanak védettséget, a 
betegségen való áteséssel szerzett immu-
nitás nem.

Egyben szeretnék azzal is növelni a 
kedvet az oltakozáshoz, hogy – főleg vi-
déken – az oltást összekötnék egy lega-
lább minimális szintű általános orvosi 
kivizsgálással is.

Mindenkit megszólítana. A kormányfő leszögezte: csakis az oltás hozhatja vissza a normalitást

Egyre kevesebb az új fertőzött Romániában

Alig haladja meg a 300-at a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma a csü-
törtöki adatok szerint: 20 816 PCR- és 10 334 antigéntesztből 307 lett pozitív, ami 0,99 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 076 840. A gyógyultak száma 744 
fővel 1 036 646-ra nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt újabb 39 fertőzött – mindany-
nyian krónikus betegek voltak – , ezzel az elhunytak száma 30 131. A kórházakban 2841 
fertőzöttet ápoltak, közülük 485-öt intenzív osztályon. Az aktív esetek száma 10 063-ra 
csökkent – ez a szám múlt csütörtökön még 15 145 volt.




