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Öt év letöltendőt kapott
a PSD volt pártpénztárosa
Jogerősen öt év letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte csütörtökön a legfelsőbb 
bíróság Mircea Drăghici-et, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) volt pártpénztáro-
sát sikkasztás és a párttámogatásként 
nyújtott összegeknek az eredetitől 
eltérő célokra való felhasználása miatt. 
A bírák bizonyítottnak találták a kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA) vádjait, 
miszerint Mircea Drăghici 2018. február 
15-e és június 11-e között saját ingatlan 
vásárlására használt fel 380 ezer lejt a 
párt által az Állandó Választási Ható-
ságtól kapott támogatásból, amelyet az 
alakulat pénztárosaként ő kezelt. Az in-
gatlan árának kétharmadát törlesztette 
ebből az összegből, és egy fi ktív bérleti 
szerződéssel próbálta azt a látszatot 
kelteni, hogy az összeget bérleti díjként 
a párt fi zeti.
 
Közlekedési vezető őrizetben
Őrizetbe vette az országos korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA) a Romániai 
Tengeri Életmentő Ügynökség (ARS-
VOM) igazgatóját, Daniel Manolét. A 
közlekedési minisztériumhoz tartozó 
intézmény igazgatója ellen bűnszer-
vezet létrehozása, hivatali visszaélés 
és vesztegetés elfogadása miatt folyik 
eljárás – tájékoztatott a DNA szerdán. 
Az ügyészek egy cég három vezetőjét is 
őrizetbe vették, és egy üzletember ellen 
is kivizsgálás indult.  A korrupcióelle-
nes ügyészek szerint 2020 szeptembere 
és novembere között Daniel Manole az 
említett személyekkel bűnszervezetet 
hozott létre, amelynek az volt a célja, 
hogy az általa vezetett intézmény – az 
erre vonatkozó jogszabályok kijátszásá-
val – megvásároljon négy hajót (három 
mentőhajót és egy víztisztító hajót) 
mintegy 85 millió lej értékben (áfa nél-
kül). Az eddigi vizsgálatokból az derült 
ki, hogy a négy megkötött szerződés a 
vevő, vagyis a Romániai Tengeri Élet-
mentő Ügynökség számára kedvezőtlen 
kikötéseket tartalmaz, ugyanis az intéz-
ményt kötelezte, hogy előlegként fi zesse 
ki a négy hajó értékének több mint 
felét, a fennmaradó összeget pedig a 
végleges átvételkor. A közbeszerzési pá-
lyázatot megnyerő cég csak „mímelte” a 
hajók építését, ezeket valójában féláron 
vásárolták egy észt kereskedelmi cégtől. 
Az ügyletben való közbenjárásáért 
Daniel Manole körülbelül kétmillió lejt 
kapott abból a pénzből, amit az általa 
vezetett intézmény fi zetett a cégnek a 
hajókért – állítják a nyomozók.

Pedofi ltörvény: nem  alkalmazható
a jogállamisági mechanizmus
Vera Jourová, az Európai Bizottság át-
láthatóságért és értékekért felelős tagja 
azt tartaná a „leghelyesebbnek” és „az 
a legnagyobb vágya”, hogy ne lépjen 
hatályba az a magyar törvény, amely „az 
LMBTI -közösséghez tartozó szemé-
lyeket (...) nemcsak nemi orientáció 
alapján megkülönbözteti, hanem sérti a 
szólásszabadságot is”. Erről a cseh biz-
tos a brüsszeli testület szerdai sajtókon-
ferenciáján beszélt újságírói kérdésre 
válaszolva. Elmondta: teljes mértékben 
osztja Ursula von der Leyennek, a bi-
zottság elnökének a véleményét, misze-
rint a magyar jogszabály „szégyenletes”, 
azonban nyomatékosan kijelentette, 
hogy a törvény esetében nem alkal-
mazható a jogállamisági feltételességi 
mechanizmus. „A mechanizmust olyan 
jogállamisági szabálysértések esetére 
hozták létre, amelyek az Unió költségve-
tését érintik” – emelte ki Jourová.

Kevesebb mint 40 új fertőzött

Kevesebb mint három tucatnyi korona-
vírus-fertőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt, 
pedig a tesztek száma meglehetősen 
magas volt: a csütörtöki adatok szerint 
25 984 mintából – ebből 15 234 PCR-, 

10 750 pedig antigénteszt – 31 lett po-
zitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
1 080 823, a gyógyultaké pedig 1 045 351. 

A kór szövődményeiben 24 óra alatt öten 
vesztették életüket, és további 70, koráb-
ban elhunyt esetében erősítették meg, 
hogy haláluk a koronavírushoz köthető. 
A halottak közül 64-en krónikus betegek 
voltak. Az elhunytak száma ezzel 33 861. 
A kórházakban 430 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 67-et intenzív osztályon.

LETÖLTHETŐ AZ UNIÓS ZÖLDÚTLEVÉL – ÚJABB ENYHÍTÉSEK LÉPTEK HATÁLYBA ROMÁNIÁBAN

Védettségi igazolvány lazításokkal
Két olyan intézkedés is hatályba 
lépett csütörtökön, amely megköny-
nyíti a koronavírus-járvány miatt 
számos korlátozást elviselni kény-
telen polgárok életét: kiváltható az 
EU-s védettségi igazolvány, és újabb 
enyhítések léptek érvénybe.
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M iközben tegnaptól letölthetővé 
vált az Unión belüli utazásokat 
megkönnyítő védettségi igazo-

lás, hatályba léptek a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások újabb lazí-
tásai. Mint ismert, az uniós védettségi iga-
zolvány – amely a https://certifi cat-covid.
gov.ro honlapról tölthető le – arra jó, hogy 
megkönnyíti az utazást az EU-n belül, hi-
szen az összes tagállam elismeri; így aki 
ilyennel rendelkezik, mentesül a karatén-
intézkedések alól. Az igazolványban azt 
rögzítik, hogy a tulajdonosát beoltották, 
átesett a fertőzésen vagy negatív korona-
vírusteszttel rendelkezik. Az első kategória 
számára 2022. július 1., a második számára 
180 nap, a teszteltek számára pedig a teszt 
jellege – PCR- vagy antigén – 72, illetve 24 
óra az érvényesség időtartama.

Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, 
az oltási kampány helyettes koordinátora 
csütörtökön elmondta: a külföldi utazások 
esetén a hagyományos oltási lapot még 
augusztus 12-éig lehet használni, azt kö-
vetően már csak az új védettségi igazolást 
fogadják el.

Miközben az év elején a koronavírus el-
leni oltásra történő regisztrációt szolgáló 
honlap indulás után többször is elérhetet-
lenné vált, tapasztalataink szerint a „vak-
cinaútlevél” esetében nem voltak ilyen 
gondok: csütörtökön reggel két munka-
társunk is kevesebb mint egy perc alatt le 
tudta tölteni az igazolványt. A Különleges 
Távközlési Szolgálat (STS) közlése szerint a 
platform működésének első három órájá-
ban több mint százezren töltötték le.

Szabadabb a koncert
Eközben szintén csütörtöktől hatályba lép-
tek az újabb lazítások, amelyek értelmében 
az eddiginél több résztvevővel tarthatók 
meg a különböző nyilvános szabadtéri ren-
dezvények. Így a koncerteket, egyéb szó-
rakoztató előadásokat 2500 résztvevővel 
szervezhetik meg, ugyanakkor minden 
résztvevő számára legalább 2 négyzetmé-
teres területet kell biztosítani. Emellett 
kötelező a maszkviselés is. Mindez ugyan-

akkor csak abban az esetben érvényes, ha 
az érintett megyében, illetve településen 
az előző 14 napban regisztrált fertőzöttek 
aránya kevesebb mint három 100 000 főre 
vetítve, vagy egyenlő azzal. Az eseménye-
ken való részvételhez oltási igazolvány, 72 
óránál nem régebbi PCR- vagy 24 óránál 
nem régebbi antigénteszt szükséges, illet-
ve a betegségen átesettek esetében igazo-
lás, miszerint a fertőzés igazolásának nap-
ja óta eltelt legalább 15, de nem több mint 
90 nap. Ha azonban a szervező csak oltott 
személyeket enged be a rendezvényre, ak-
kor a résztvevők száma ennél is nagyobb 
lehet. A művelődési intézmények szabad-
téren legtöbb 1000 személy részvételével 
tarthatnak előadásokat, ez esetben min-
den résztvevő számára 4 négyzetméteres 
területet kell biztosítani, és be kell tartani 
az egészségügyi előírásokat.

Több résztvevő lehet az esküvőkön
Nő a családi rendezvényekre meghívha-
tó személyek száma is. Így a szabadtéren 
megrendezett esküvőkön, keresztelőkön 
vagy egyéb ünnepségeken legtöbb 150-en 
vehetnek részt, zárt térben pedig legfel-
jebb csupán százan. A vendégek számába 
ugyanakkor nem számítanak bele a 16 év-
nél fi atalabb gyerekek. A résztvevők száma 
zárt térben a 300-at is elérheti, ha minden 
résztvevő beoltott, igazoltan átesett a fer-
tőzésen vagy negatív tesztet mutat fel. A 
sportrendezvényeket zárt térben 50 szá-
zalékos kihasználtsága mellett tarthatják 
meg, a résztvevőknek itt is védettségi iga-
zolvánnyal kell rendelkezniük. Ha csak 
beoltottak vesznek részt a rendezvényen, 
akkor a csarnok teljes kapacitásában ki-
használható.

A konditermek százszázalékos kapaci-
tással kihasználhatók, és az ügyfeleknek 
sem kell maszkot viselniük, de mindenki 
számára 7 négyzetméternyi területet kell 
biztosítani. A vendéglők és kávézók a bel-
ső tereket is százszázalékos kapacitással 
működtethetik, és reggel 5 órától éjjel 2-ig 
tarthatnak nyitva.

A szállodák is százszázalékos kapaci-
tással üzemelhetnek. A bárok, klubok és 
diszkók 70 százalékos kapacitással mű-
ködhetnek, de csak az oltottak számára. 
A játéktermek viszont teljes kapacitással 
fogadhatják a vendégeket. A zárt terű 
munkahelyeken nem kötelező a maszkvi-
selés, ha egy helyiségben legtöbb tízen tar-
tózkodnak, mindannyian beoltottak, raj-
tuk kívül más – például ügyfelek – pedig 
nem mehet be oda. A közös helyiségekben 
azonban továbbra is kötelező a maszk.

A bukaresti egészségügyi hatóságok 
azt fontolgatják, hogy módosítsák az 

oltási protokollt, és kombinálhatóvá te-
gyék egymással a különböző vakcinákat 
– jelentette be csütörtökön Valeriu Gheor-
ghiță, az oltási kampány koordinátora. 
Ez annyit jelent, hogy aki az AstraZeneca 
oltóanyagával kapta meg az első oltást, 
az a másodikat már mRNS alapú Pfi zerrel 
vagy Modernával is megkaphatja. Azt is 
elmondta, hogy a továbbiakban nő azon 
mobil oltóegységek száma, amelyek a vi-
déki településeket járják. Gheorghiță fel-
hívta a fi gyelmet: fontos, hogy minél töb-
ben beoltassák magukat, mivel világszerte 
egyre nagyobb aggodalommal követik a 

koronavírus indiai, delta variánsának egy-
re gyorsabb terjedését. Leszögezte: ez a 
variáns sokkal agresszívabban terjed az 
eddigiekhez képest, egy fertőzött 6-7 sze-
mélynek képes továbbadni a vírust, míg 
a brit variáns esetében ez 3-4, az eredeti, 
vuhani vírus esetében pedig két személy. 
Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, 
az oltási kampány helyettes koordinátora 
szintén csütörtökön elmondta: Románia 
az összes vakcinabeszállító esetében fel-
függesztette a szállítmányokat az egydó-
zisú oltóanyagot gyártó Johnson&Johnson  
kivételével, miközben számos ország je-
lezte: megvásárolná a romániai vakcina-
készleteket, amelyek annak nyomán hal-

mozódtak fel, hogy drámaian csökkent az 
oltási hajlandóság. Az országban jelenleg 
25 százalék körüli az átoltottság, miköz-
ben a közösségi immunitáshoz 70 száza-
lékra lenne szükség.

Eközben Hans Kluge, az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) európai regionális 
igazgatója arra fi gyelmeztetett: Európát 
a koronavírus-fertőzés újabb hulláma fe-
nyegeti. Kijelentette, véget ért az a tízhe-
tes időszak, melyben a fertőzések száma 
folyamatosan csökken. A legnagyobb ag-
godalmat az új delta variáns elterjedése 
okozza, főképp azért, mert a kontinen-
sen csak 24 százalékos az átoltottsági 
arány. (B. L.)
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A szabad mozgás kódja. Már az új igazolvánnyal is bizonyítható a védettség

Kombinálhatóvá válhatnak a vakcinák




