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Alkotmányellenes a közmédia 
vezetőinek ideiglenes kinevezése
Az alkotmánybíróság csütörtökön helyt 
adott a Szociáldemokrata Párt beadványá-
nak, és úgy döntött, hogy alaptörvénybe 
ütköznek a parlament azon határozatai, 
amelyekkel kinevezték a román közszol-
gálati televízió és a román közszolgálati 
rádió vezetésével megbízott ügyvivő 
vezérigazgatókat. A kormánykoalíció má-
jus 11-én váltotta le a közszolgálati rádió 
és televízió vezetését, de nem választott 
új igazgatótanácsokat, mert előbb külön 
akarja választani a két intézményben az 
elnöki és a vezérigazgatói tisztségeket. A 
kormánytöbbség ideiglenes elnök-vezér-
igazgatókat nevezett ki, amíg módosítja a 
közszolgálati médiatörvényt. Az alkot-
mánybíróság azonban megállapította, a 
hatályos törvény ezt nem teszi lehetővé.

Szerdán választhatják meg 
az új ombudsmant
Szerdán választhatja meg a parlament két 
háza a szerdán leváltott Renate Weber om-
budsman utódját – jelentette be Ludovic 
Orban, a képviselőház elnöke csütörtökön. 
Mint mondta, a kidolgozott menetrend 
szerint a frakciók kedd délután négy óráig 
nevezhetik meg jelöltjüket, ezt követően 
szerdára hívják össze a parlamentet. Orban 
szerint a kormánykoalíciónak egyetlen, 
közös jelöltje lesz. Ez az értesülések szerint 
az RMDSZ által jelölt kolozsvári ügyész, 
egyetemi tanár, Fábián Gyula lesz. Renate 
Weber egyébként határozottan az ellene 
felhozott alkotmány- és törvénysértési 
vádakat. Az állampolgári jogok leváltott 
biztosa szerdán este azt mondta: valójá-
ban azért ragaszkodott Ludovic Orban, a 
képviselőház és a kormány vezető erejét 
jelentő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke 
a menesztéséhez, mivel megtámadott az 
alkotmánybíróságon egy  olyan – később 
valóban alkotmányellenesnek bizonyult 
– kormányrendeletet, amely lehetővé tette 
volna, hogy a magánkórházak kizárólag 
az egészségügyi miniszter döntése alapján 
állami pénzekhez jussanak.

Orbán: a járvány, a bevándorlás 
és Gyurcsány a legnagyobb veszély
A járvány és a bevándorlás mellett a 
legnagyobb veszély, ami fenyegeti az 
országot, az az, ha Gyurcsány Ferenc 
újra a hatalom közelébe kerül – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök évadzáró 
beszédében a Fidesz–KDNP-frakció 
debreceni kihelyezett ülésén a Magyar 
Nemzet szerda esti beszámolója szerint. 
Összegzése szerint az elmúlt egy évben 
súlyos nemzetközi válság volt, nemcsak 
egészségügyi, de gazdasági is, mely 
súlyosan érintette a családokat, szétzúzta 
a hagyományos emberi kapcsolatokat”. 
Orbán Viktor véleménye szerint Magyar-
ország ezt a tripla válságot európai és 
világszinten is kiemelkedően jól kezelte, 
szerinte megnyerték az európai oltási 
versenyt, Európában Magyarországot 
tekinti a legjobban átoltott országnak. 
A Fidesz elnöke a közelgő választások 
kapcsán „útba igazította a képviselőket, 
és harcra szólította társait” – írta a Magyar 
Nemzet, hozzátéve: „a miniszterelnök 
szerint a kampányban elég, ha az igazat 
mondják a jelöltek, ami nem más, mint 
hogy valójában a Gyurcsány a Főnök”. 
Orbán Viktor beszédében úgy értékelt: 
Gyurcsány Ferenc „az igazi ellenfél, Kará-
csony és a többiek csak epizódszereplők. 
A miniszterelnök szerint „ha Gyurcsány 
Ferenc visszatér, a baloldal újra megemeli 
az adókat, különösen a gyerekesekét, 
beengedik a migránsokat és megemelik a 
rezsit”. „A Fidesznek ezt kell megakadá-
lyoznia” – hangsúlyozta.

A VAKCINÁK VISZONTELADÁSÁNAK JOGI KERETÉT MEGTEREMTŐ RENDELETET FOGADOTT EL A KORMÁNY

Túladnának a többletoltásokon
Miközben egy felmérés szerint az 
ország lakosságának több mint fele 
oltáspárti, ez egyelőre nem mutatko-
zik meg az oltási adatokban. Ezért a 
kormány olyan rendeletet fogadott 
el, amely megteremti a jogi kereteket 
a vakcinák továbbértékesítésére.

 » B. L.

B ár egy felmérés szerint Románia 
lakosságának több mint fele tá-
mogatja a koronavírus elleni oltási 

kampányt, és ajánlaná egy hozzá közel-
álló személynek az oltás felvételét, a 
tények egyelőre mást mutatnak: a koro-
navírus elleni oltási kampány lelassulá-
sa nyomán a kormány szerdai ülésén a 
vakcinák viszonteladásának jogi keretét 
megteremtő sürgősségi rendeletet foga-
dott el.

Monica Althamer egészségügyi mi-
nisztériumi államtitkár a szerdai kor-
mányülést követően rámutatott, az 
Európai Bizottság (EB) által kötött meg-
állapodások értelmében Romániának –  
akárcsak a többi tagállamnak – jogában 
áll továbbértékesíteni a Covid–19 elleni 
oltóanyagot vagy adományozni belőle.

 „A ma elfogadott sürgősségi kormány-
rendelet megteremti a jogi keretet a vak-
cina viszonteladására, és felhatalmazza 
az egészségügyi minisztériumot, hogy 
a román állam nevében szerződéseket 
kössön más országokkal” – magyarázta 
az államtitkár, hozzátéve, a továbbérté-
kesítésből származó összegek költségve-
tési bevételnek minősülnek majd.

 A kormányülésen arról is döntés szü-
letett, hogy Románia 100 800 adag ol-
tóanyagot adományoz Ukrajnának, és 
50 400 dózist Szerbiának.

Nincs hova tenni a vakcinákat
A kormánydöntésre amiatt volt szükség, 
mert az alacsony oltakozási hajlandó-
ság miatt már jelenleg is tele vannak 
a raktárak. Andrei Baciu egészségügyi 
államtitkár, az oltási kampány helyet-
tes koordinátora még kedden elmond-
ta, visszamondták az erre a hónapra 
előirányzott vakcinaszállítmány jelentős 
részét – hétmillió helyett csupán 2,6 mil-
lió adagnyi érkezik –, mivel máris többlet 
van, és félő, hogy lejár a szavatosságuk.

A kormány azzal számol, hogy év végéig 
8,6 millió ember – az ország lakosságának 
kevesebb mint 45 százaléka – oltatja be 
magát. Így a 2021-es évben Romániának 
járó több mint 56 millió adag vakcinából 
több mint 37 milliót nem tud felhasználni. 
Az oltási hajlandóság egyre csökken, az 
elmúlt időszakban már csupán valamivel 
több mint napi 30 ezer oltást adtak be. 
Szakértők szerint az oltási kedv csökkené-
séhez jelentősen hozzájárulhatott, hogy a 
kormány az előzetesen megnevezett felté-
telek teljesülésének elmaradása ellenére 
is a járványügyi korlátozások lazítása mel-
lett döntött, emiatt pedig sokan úgy érzik: 
a pandémia véget ért, így már fölösleges 
beoltatniuk magukat. Az egészségügyi 
szakemberek ugyanakkor fi gyelmeztet-
nek: ha nem lesz megfelelő mértékű az 
átoltottság, ősszel végigsöpörhet az orszá-
gon a koronavírus-járvány negyedik hullá-

ma, amelyben már a sokkal fertőzőbb, és 
gyerekek körében is terjedő indiai variáns 
lesz a domináns. A fertőzésnek és a súlyos 
szövődményeknek a beoltatlanok vannak 
a leginkább kitéve. Az országban jelenleg 
mindössze valamivel 25 százalék alatti az 
átoltottság – Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora épp csütörtökön 
jelentette be, hogy 25 százalékhoz közelít 
–, miközben a közösségi immunitáshoz 
legalább 70 százalékosra lenne szükség.

Felmérés: többen vannak 
az oltáspártiak
Mindeközben az Életminőség-kutató 
Intézet (ICCV) és a Román Akadémia 
felmérésének csütörtökön ismertté vált 
eredményei szerint a válaszadók 56 szá-
zaléka javasolná egy hozzá közel álló 
személynek az oltás felvételét – vagyis 
ekkora arányban oltáspárti a lakosság.

Ennek nyomán a relatív többség – a 
válaszadók 29 százaléka – úgy véleke-
dik, hogy a lakosság 50–59 százaléka be-
oltatja magát idén, míg 20 százaléknyian 
azt mondják: meglesz a 70 százalékos 
átoltottság. Azt, hogy 60–69 százalékos 
lesz az átoltottság, a válaszadók 17 szá-
zaléka tartja reálisnak.

A május 18. és 25., illetve 28. és 31. kö-
zött 1023 személy megkérdezésével ké-
szült felmérés szerint több mint kétmil-
lióan oltásellenesek. 
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Bár lényegében nem közeledett egymás-
hoz az amerikai és az orosz álláspont 

a két elnök, Joe Biden és Vlagyimir Putyin 
szerda délutáni, genfi  találkozóján, legalább 
gesztusokkal – mint a két nagykövet vissza-
térése állomáshelyére – jelezték, megpró-
bálják javítani a hidegháborús szintre került 
viszonyt. A csúcstalálkozón a hadászati sta-
bilitásról  kiadott közös közleményben a két 
elnök leszögezte: egy nukleáris háborúnak 
nincsenek győztesei.

Közölték: Oroszország és az Egyesült Ál-
lamok hamarosan átfogó kétoldalú párbe-
szédet indít a stratégiai stabilitásról, amely 
érdemi és erőteljes lesz. Joe Biden a találkozót 

követően elmondta: tájékoztatta Putyint ar-
ról, hogy az Egyesült Államok válaszol min-
den lépésre, amely Washington vagy szövet-
ségesei alapvető érdekei ellen irányul.

Az elnök hozzátette: hangsúlyozta Putyin 
előtt, hogy továbbra is megingathatatlanul 
elkötelezett Ukrajna szuverenitása mellett.

Biden hangsúlyozta: egyértelművé tette Pu-
tyin számára, hogy pusztító következményei 
lesznek annak, ha Alekszej Navalnij a be-
börtönzött orosz ellenzéki politikus meghal. 
Biden emellett megjegyezte: Putyin nem akar 
újabb hidegháborút az Egyesült Államokkal. 
Rámutatott: az orosz államfő tettei miatt csök-
ken országa tekintélye a nemzetközi poron-
don, miközben Oroszország kétségbeesetten 
igyekszik, hogy biztosítsa nagyhatalmi hely-

zetét. Az amerikai elnök a kritikák ellenére 
jelezte: van kilátás az orosz–amerikai kap-
csolatok javítására. Moszkva és Washington 
arról is döntött, hogy a hackertámadások 
miatti aggodalmak eloszlatása érdekében 
konzultációkat kezdenek a kiberbiztonságról. 
Vlagyimir Putyin azt közölte: visszatér állo-
máshelyére a washingtoni orosz és a moszk-
vai amerikai nagykövet. Elmondta, hogy a két 
külügyminisztérium kérdések széles körében 
tárgyalásokat fog indítani. A tárgyalásokat 
konstruktívnak nevezte, amelyeken nem volt 
ellenséges a hangulat. Közölte, hogy a felek 
igyekeztek megérteni egymás álláspontját, 
ugyanakkor óvott az illúzióktól. A kibertá-
madások ügyében felhívta a fi gyelmet, hogy 
a világon a legtöbb ilyen attak az Egyesült 
Államokból indul ki.  Putyin értelmezése sze-
rint Biden egyetértett azzal, hogy az ukrajnai 
rendezés alapját csakis a minszki megállapo-
dások képezhetik.    Alekszej Navalnij ügyéről 
szólva Putyin azt mondta, hogy az ellenzéki 
politikus tudatosan cselekedett úgy, hogy 
őrizetbe vegyék. A „külföldi ügynöknek” mi-
nősített orosz szervezetekkel kapcsolatban 
rámutatott, hogy Oroszországot az Egyesült 
Államokban hivatalosan ellenségnek minősí-
tették, ezért a Moszkva így ítéli meg az ameri-
kaiak által támogatott politikai szervezeteket.

 A genfi  Villa La Grange-ban megrendezett 
csúcs nettó három és fél órán át – a szünettel 
együtt négy és fél órán át – tartott. 

Biden Putyinnak: Washington megvédi az érdekeit

Szemtől szemben. Biden és Putyin hosszú órákon keresztül tárgyalt

Ismét száz alatt a fertőzöttek száma

Ismét száz alá esett a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: a 
csütörtöki adatok szerint 27 451 tesztből csupán 87 lett pozitív, ami 0,31 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 080 070. A gyógyultak száma 1 044 773-

ra nőtt. A kór szövődményeiben öten hunytak el, és 82 korábbi haláleset kapcsán 
derült ki, hogy a koronavírus-fertőzéshez köthető. Az áldozatok közül 81 krónikus 
beteg volt. A halottak száma ezzel 32 115. A kórházakban 944 fertőzöttet ápoltak, 

közülük 186-ot intenzív osztályon.




