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Meghosszabbította a kormány
a veszélyhelyzetet
A kormány tegnap újabb 30 nappal 
meghosszabbította a koronavírus-jár-
vány miatt tavaly májusban bevezetett 
veszélyhelyzetet. Raed Arafat belügyi 
államtitkár közölte: 50-ről 200-ra 
növelték az esküvők és keresztelők 
megengedett résztvevőinek számát 
beltéren, ha azok beoltottak, negatív 
teszttel rendelkeznek, vagy átestek a 
betegségen. Arafat szerint ugyanez 
érvényes a kültéri rendezvényekre is. 
Emellett a labdarúgó-Eb bukaresti 
nyolcaddöntőjében a szurkolók már 
félig megtölthetik a stadiont. Eköz-
ben a 150-et sem éri el a 24 óra alatt 
koronavírussal diagnosztizáltak száma 
a tegnapi adatok szerint: 19 084 PCR- 
és 9304 antigéntesztből 14 lett pozitív, 
ami 0,49 százalékos arány. Az igazolt 
fertőzöttek száma ezzel 1 079 294. A 
gyógyultak száma 11 fővel 1 043 482-re 
nőtt. A kór szövődményeiben az előző 
24 órában 14-en hunytak el, és az előző 
hónapokból 214 haláleset kapcsán 
erősítették meg mostanra, hogy a 
koronavírushoz köthetők. Az elhunytak 
közül 216-an krónikus betegek voltak. 
A halottak száma ezzel 31 383-ra nőtt. A 
kórházakban 1436 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 272-t intenzív osztályon.

Jóváhagyta az Európai Parlament
a Covid-igazolványt
Az Európai Parlament (EP) tegnapi 
hozzájárulásával lezárult az uniós 
Covid-igazolvány bevezetését előké-
szítő jogalkotói munka, a július 1-től 
érvényes tanúsítvány megkönnyíti az 
utazást. Az igazolványok érvényes-
ségét ellenőrző rendszer július 1-jén 
lép életbe, és 12 hónapig működik 
majd. A megállapodás értelmében az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
által a SARS-CoV-2 koronavírus okozta 
betegség (Covid–19) ellen használtra 
ajánlott vakcinák esetében az uniós 
tagországoknak el kell fogadniuk 
egymás uniós védettségi igazolványait. 
Ami a nemzeti hatóságok által, illetve 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
által engedélyezett oltóanyagokat illeti, 
az egyes tagállamok maguk dönthetik 
el, hogy elismerik-e őket, vagy sem. Az 
igazolvány QR-kódot tartalmaz, ame-
lyet a tagállamok nemzeti hatóságai 
térítésmentesen állítanak majd ki digi-
tális vagy papírformátumban. Azt tanú-
sítja, hogy birtokosát vagy beoltották 
a koronavírus ellen, vagy friss negatív 
teszteredménnyel rendelkezik, vagy 
már átesett koronavírus-fertőzésen.

Ferenc pápa a tervek szerint találkozik
Orbán Viktorral és Áder Jánossal
Ferenc pápa a tervek szerint találkozik 
Áder János köztársasági elnökkel és 
Orbán Viktor miniszterelnökkel szep-
temberi egynapos magyarországi láto-
gatásán – közölte a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia (MKPK) tegnap. 
Azt írták: Ferenc pápa várhatóan 2021. 
szeptember 12-én az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust lezáró 
szentmisére érkezik Magyarországra. 
A püspöki konferencia sajnálatosnak 
tartja, hogy a pápa még szervezés alatt 
lévő magyarországi programjáról „ha-
mis információk és téves értelmezések” 
jelentek meg a magyar és a nemzetközi 
médiumokban. Több magyar sajtóor-
gánumban az jelent meg, hogy Ferenc 
pápa nem akar találkozni a magyar ál-
lami vezetőkkel, lengyel sajtóértesülé-
sek szerint ennek hátterében a magyar 
kormány menekültpolitikája áll.

STELIAN ION: AZ INTÉZKEDÉS SEGÍTENE A BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSÉBEN

Anonim telefon: bontanák a vonalat
Ismét fölmerült annak szükséges-
sége, hogy a mobiltelefon-feltöl-
tőkártyák csak úgy legyenek meg-
vásárolhatóak, ha a vevő megadja 
a személyi adatait. Ezt Stelian Ion 
igazságügy-miniszter a bűncselek-
mények felderítésének megkönnyíté-
sével indokolja.

 » BALOGH LEVENTE

I smét nekifutna a kormány a névtelen 
mobiltelefonos feltöltőkártya-vásárlás 
felszámolásának: Stelian Ion igazság-

ügy-miniszter bejelentette, hogy napirend-
re kell tűzni a kérdést. A miniszter kedden 
este azzal indokolta a felvetést, hogy ily 
módon könnyebben felderíthetők lenné-
nek a bűncselekmények. Stelian Ion a kö-
zel két hete elkövetett aradi robbantásos 
merénylet kapcsán beszélt a témáról. Mint 
ismeretes, a partiumi városban az autó-
jába rejtett távirányítású bombával öltek 
meg egy helyi üzletembert, a robbanószer-
kezetet a gyanú szerint mobiltelefonnal 
hozhatták működésbe.

A miniszter emellett emlékeztetett: a hét 
elején szintén telefonos bejelentés alapján 
volt hamis bombariadó a bukaresti táb-
labíróságon, és a két évvel ezelőtti, két-
szeres caracali emberrablás és gyilkosság 
ügyében is hatékonyabban lehetett volna 
eljárni, ha nincs lehetőség a névtelen fel-
töltőkártya-vásárlásra. „A téma a priori-
táslistámon szerepel, lehetségesnek kell 
lennie, lássuk, mi erre az alkotmányos 
megoldás” – fogalmazott a miniszter.

A talárosok közbeléptek
Stelian Ion arra utalt, hogy az alkotmány-
bíróság tavaly februárban alkotmány-
ellenessé nyilvánította azt a sürgősségi 
kormányrendeletet, amely a személyes 
adatok megadására kötelezte volna azo-
kat, akik mobiltelefonos felöltőkártyát 
akartak vásárolni. A döntést egyhangúlag 
hozta meg a taláros testület. A rendeletet 
még 2019-ben fogadta el a Viorica Dăncilă 
szociáldemokrata miniszterelnök vezette 
kormány. A taláros testület azért nyilvání-
totta alkotmányellenesnek – s ezáltal el-
fogadta az ombudsman kifogásait – mert 
a jogszabály-módosítás sürgőssége nem 

volt megindokolva egy ilyen horderejű 
kérdésben, amely sok ember személyes 
adatainak tárolására vonatkozik. Egyéb-
ként már többször megkísérelték nemzet-
biztonsági okokra hivatkozva szigorítani a 
mobiltelefon-feltöltőkártyák vásárlását, ez 
az intézkedés azonban többször elbukta az 
alkotmánybírósági normakontrollt.

Puskás Bálint: szavatolni kell
az adatok védelmét
Puskás Bálint volt alkotmánybíró, aki 2007 
és 2016 között volt a taláros testület tagja, 
a téma kapcsán a Krónikának tegnap el-
mondta: a kérdés már abban az időszak-
ban felvetődött, amikor ő is az alkotmány-
bíróság tagja volt, miután a prepay-kártyák 
anonim megvásárlásának megszüntetése 
az Európai Unió részéről megfogalmazott 
elvárás volt, és a taláros testület akkor – és 
azóta is – azért vetette el, mert az ebben a 
tárgyban meghozott romániai jogszabály 
nem szavatolta a személyes adatok védel-
mét. A volt alkotmánybíró emlékeztetett: 
ezt az EU minden országában bevezették, 
de az egyetlen alkotmánybíróság, amely 
az erről szóló törvényt megsemmisítette, 
a román volt, miután azt megtámadták a 
taláros testületnél.

„Ez egy román specifi kum volt, miután 
itt az ajánlásokat sem vették át teljesen, 
úgy, ahogy kellett volna. Az alkotmány-
bíróság akkor azt mondta, hogy ha a 
jelenlegi körülmények között vezetik be 

az adatok megadásának kötelezettségét, 
az sérti a személyes adatok biztonságát, 
hiszen jelenleg akármelyik újságárusbó-
déban vásárolható feltöltőkártya. Ehhez 
a vásárlónak ki kellene töltenie egy űrla-
pot, megadva az adatait, ennek nyomán 
viszont a személyi adatok nem lennének 
biztonságban. Az alkotmánybíróság ak-
kor azt mondta ki, a törvény csak akkor 
alkotmányos, ha abban biztosítékok 
vannak arra, hogy a személyes adatokat 
biztonságban megőrzik, és nem férhet 
más hozzájuk. Ez a 2014–15-ös időszak-
ban volt. Utólag ráadásul még az EU is 
módosította az álláspontját, és az ajánlá-
sába belefoglalta a személyes adatok vé-
delmének fontosságát” – emlékeztetett 
Puskás Bálint.

Mint mondta, a megoldás ebben az eset-
ben az, ha feltöltőkártyákat is csak olyan 
körülmények között lehet megvásárolni, 
mintha az ember hagyományos, névre 
szóló előfi zetést kötne valamely szolgálta-
tóval. Ebben az esetben a szolgáltató bizto-
sítja, hogy az adatokat a törvénynek meg-
felelően védjék. „Ennek az újságárusok és 
az üzletek nem felelnek meg, hiszen az űr-
lapot bedobják egy fi ókba, összekevered-
het az újságokkal, akárhova kerülhet. Ha 
tehát az új törvényben nem lesz majd biz-
tosíték a személyes adatok védelmére, az 
alkotmánybíróság ugyanúgy alkotmány-
ellenessé nyilvánítja majd” – szögezte le 
Puskás Bálint a Krónikának.
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Névtelenül nem lehetne. Ellenőrizhetővé tennék a prepay-rendszerű kártyák vásárlóit

 » B. L.

S telian Ion igazságügyi miniszter szerint a 
politikusoknak mielőbb dönteniük kell a 

csak a bírák és ügyészek vizsgálatára létre-
hozott speciális ügyészség (SIIJ) felszámolá-
sáról, amely Brüsszel egyik fő kérése. Mind-
ezt kedden este annak kapcsán jelentette ki, 
hogy az Európai Bizottság közzétette az igaz-
ságügyi országjelentését, amelyben jelezte, 
továbbra is megfi gyelés alatt tartja a romá-
niai igazságügyi reformot. Ion kiemelte, a 
jelentésben helyeslik a kormány erről szóló 
törvénytervezetét. Florin Cîţu miniszterel-
nök tegnap arra a felvetésre, hogy megszű-
nik-e év végéig az ügyészség, annyit felelt: 
meg kellene szűnnie. A vitatott ügyészségi 
részleget a szociáldemokraták kormányzása 
idején hozták létre. A létrehozását támogató 
politikai erők szerint ugyanis a korrupcióel-
lenes ügyészség megfélemlítette az ügyésze-

ket és a bírákat azért, hogy a vádhatóság szá-
mára kedvező döntéseket hozzanak. 

 Az alkotmánybíróság ugyanakkor kedden 
arról határozott, hogy a speciális ügyészségi 
részleg létrehozása alkotmányos volt, és an-
nak felszámolásáról csak a parlament dönt-
het. „Románia sajnos bajnok abban, hogy 
különféle intézményeket hozzon létre” – így 
kommentálta lapunknak Puskás Bálint volt 
alkotmánybíró azt a helyzetet, hogy az Euró-
pai Bizottság elvárja a bírákat és ügyészeket 
vizsgáló ügyészség megszüntetését, a román 
alkotmánybíróság viszont alkotmányosnak 
minősítette annak létrehozását. A taláros 
testület volt tagja szerint ugyanis tényleg 
nincs szükség ennyi külön ügyekre szakoso-
dott ügyészségre.

Emlékeztetett: ő maga már szenátorként 
is ellenezte többek között az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztály (DNA) létrehozá-
sát. „Ha egyszer van egy legfőbb ügyészség, 

az foglalkozzék mindennel, mindenkivel és 
minden problémával, nem kell öt ügyész-
séget létrehozni különböző területeken” – 
hangsúlyozta. Ennek nyomán túlzásnak és 
értelmetlennek tartja a bírákat és ügyészeket 
vizsgáló ügyészség létrehozását, hiszen ezt 
a feladatot egy, a legfőbb ügyészségen belül 
működő osztály is el tudná látni.

Ugyanakkor azt is megalapozottnak tart-
ja, hogy az alkotmánybíróság kimondta: a 
parlamentnek jogában állt az ügyészség lét-
rehozása, hiszen az alkotmány erre lehető-
séget teremt a törvényalkotó fórum számára.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az ügy 
azért is ellentmondásos, mivel már alkot-
mánybírói mandátuma idején is fölmerült a 
dilemma, hogy mi az előbbre való: a nemzeti 
alkotmányok vagy az uniós ajánlások. Pus-
kás Bálint leszögezte: szerinte és sok más 
jogi szakértő szerint az alkotmánybíróságok 
döntései élveznek elsőbbséget.

Miniszter: fel kell számolni az „ügyészügyészséget”




