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Büntetőeljárást indított a DNA
a PNL egyik szenátora ellen
Hatvannapos hatósági felügyelet alá he-
lyezték csütörtökön Eugen Pîrvulescut, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) Teleorman 
megyei szenátorát, aki ellen bünte-
tőeljárást indított a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA). A politikust befolyás-
sal üzérkedéssel gyanúsítják. A DNA 
csütörtöki közleménye szerint Eugen 
Pîrvulescu 2021. május 28. és június 20. 
között a PNL Teleorman megyei szerve-
zetének elnökeként, a tisztségéből eredő 
befolyását felhasználva, személyesen 
és közvetítők révén közbenjárt a megyei 
mentőszolgálat vezetőségénél, hogy 
megkapja az intézménynél májusban 
és júniusban meghirdetett asszisztensi 
és mentőautó-vezetői állások írásbeli 
versenyvizsgájának tételeit. Az ügyészek 
szerint a szenátor arra kérte a vizsgáz-
tató bizottság tagjait, hogy részesítsék 
előnyben a gyakorlati vizsgán is az általa 
megnevezett személyeket.

Erősítené a hagyományos család
védelmét a romániai lakosság
A romániai polgárok többsége nem 
bővítené az LMBT-közösség jogait és 
helyeselné, hogy törvényalkotással 
erősítsék a hagyományos családmodell 
társadalmi szerepét – írta szerdán a 
G4Media hírportál egy friss felmérés 
eredményét ismertetve. Az Avangarde 
közvélemény-kutató intézet által végzett 
felmérés résztvevőinek 12 százaléka 
válaszolt igennel, 57 százaléka pedig 
nemmel arra a kérdésre, hogy bővíteni 
kellene-e az LMBT-közösséghez tartozók 
jogait, 31 százalék nem válaszolt. Arra a 
felvetésre, hogy törvényalkotással kel-
lene-e erősíteni a hagyományos család 
szerepét, 62 százalék válaszolt igennel, 
14 százalék nemmel, 24 százalék pedig 
nem tudott, vagy nem akart válaszolni.

Gulyás: mondvacsinált a Pegasus-ügy
Senkit sem fi gyeltek meg Magyarországon 
politikai nézetei vagy amiatt, hogy újság-
író – szögezte le csütörtökön Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető miniszter 
annak kapcsán, hogy egyes állítások 
szerint Magyarországon is használhatták 
a mobiltelefonok feltörésére szolgáló izra-
eli Pegasus kémprogramot. Jelezte, hogy 
az ügyben nem hangzott el jogellenes 
eljárásról szóló felvetés, márpedig, ha be-
tartották a hatályos szabályokat, „minden 
rendben van”. A „kreált és mondvacsinált 
ügyben” nem a lehallgatás jogszerűségé-
ről folyik vita, hanem az eszközről. Egy 
hisztériáról van szó, ami jól illeszkedik 
abba a nemzetközi környezetbe, amivel 
az elmúlt hetekben Magyarország és a 
magyar kormány szembesülni volt kény-
telen – fogalmazott. A miniszter cáfolta, 
hogy valakit politikai állásfoglalása vagy 
újságíró volta miatt fi gyelnének meg. Arra 
a kérdésre, hogy a Pegasus használata 
jogszerű volt-e, azt válaszolta: minden tit-
kos információgyűjtés törvényes keretek 
között történt.

Kína nem fogadja el a WHO tervét
a vírus eredetvizsgálatáról
Kína nem fogadja el az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) által javasolt, a 
koronavírus eredetvizsgálatának második 
szakaszára vonatkozó tervet, amely azt 
is vizsgálná, a wuhani laboratóriumból 
szabadulhatott-e ki a vírus – közölte 
Ceng Ji-hszin, a kínai Nemzeti Egészség-
ügyi Bizottság helyettes vezetője. Ceng 
úgy fogalmazott: a vizsgálat második 
szakaszával kapcsolatos munkaterv olyan 
elemeket tartalmaz, melyek nem tartják 
tiszteletben a tudományt.

EGYRE MÉLYÜL A KONFLIKTUS AZ IGAZSÁGÜGY-MINISZTER ÉS A MAGYAR KOALÍCIÓS PARTNER KÖZÖTT

Stelian Ion „kirúgná” az RMDSZ-t

Műsoron a megszüntetés. A koalíciós vita okává vált ügyészség székháza Bukarestben

 » B. L.

É lelmiszer-utalványokkal és lottóval pör-
getné fel az oltási kampányt az egész-

ségügyi minisztérium a koronavírus-járvány 
indiai eredetű, delta variánsa által okozott 
negyedik hullámát megelőzendő – derült ki 
kiszivárgott információk alapján. A G4Me-
dia.ro portál értesülései szerint Ioana Mi-
hăilă egészségügy-miniszter olyan tervezetet 
mutatott be a koalíciós pártok vezetőinek, 

amely a lakosság különböző kategóriái alap-
ján jutalmazná az oltás felvételét.

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványt kap-
nának, a gyermekes családok utazási csek-
ket, a nagykorúak számára pedig pénznye-
reményes lottó révén tennék vonzóbbá az 
oltakozást. A kedvezmények csak azoknak 
járnának, akik mindkét oltást megkapták. 
Az egészségügyi dolgozók esetében ma-
radna a már korábban megszellőztetett kö-
telező tesztelés, amelyet saját zsebből kel-
lene állniuk. A koalíción belül ugyanakkor 
még nem született döntés a javaslatról.

Gheorghiţă: a delta variáns ellen is 
hatékony az oltás
Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási kam-
pány koordinátora csütörtökön arra fi gyel-
meztetett: a járvány Romániában is terjed, 
főleg a fi atalok körében, és ha nem oltatják 
be elegen magukat, szeptemberre a napi 
1500-at is elérheti az új fertőzöttek száma. 
Leszögezte: a beoltatlanokat veszélyezteti 
leginkább a most terjedő, indiai eredetű del-
ta variáns. Szerdán este Gheorghiţă arról be-
szélt: az oltások a delta variáns ellen is több 
mint 90 százalékos hatékonysággal véde-
nek. „A kitettebb, idős személyek esetében 
kialakulhatnak tünetek, ritka esetben pedig 

a betegség súlyos formája is jelentkezhet, de 
a jelenlegi adatok a delta variáns esetében is 
azt mutatják, hogy az oltások több mint 90 
százalékos hatékonysággal védenek a kór-
házi kezelést igénylő és a halálos kimenetelű 
megbetegedéstől, függetlenül attól, hogy 
milyen típusú vakcináról van szó” – hangsú-
lyozta a katonaorvos szerdán este az Antena 
3 hírtelevízióban.

Nem kell aggódni a csökkenő
antitestszám miatt
Azt is leszögezte: az, hogy az oltás után egy 
idővel lecsökken a szervezetben az antites-
tek száma, nem jelenti azt, hogy csökken a 
vírussal szembeni védettség. Kifejtette, az 
antitestek számának csökkenése természe-
tes jelenség, amellyel bármilyen oltás után 
találkozhatunk, ám ez nem jelenti a vé-
dettség csökkenését, mivel a laboratóriumi 
tesztek során a vírus tüskefehérje ellen kifej-
lődött antitestek jelenlétét vizsgálják, nem 
pedig azokét, amelyek a vírus semlegesítésé-
ben játszanak kiemelt szerepet.

Hozzátette: létezik a sejtszintű immuni-
tás, és az immunmemória is, ami azt jelenti, 
hogy a vírussal való újabb találkozás után a 
szervezet nagyon rövid idő alatt elkezd anti-
testeket termelni.

Vakcinalottóval népszerűsíthetik az oltást

Kevesebb új fertőzött

Az előző napi 102-höz képest csökkent 
a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizáltak száma a csütörtöki 
adatok szerint: 11 666 PCR- és 13 075 
antigéntesztből 78 lett pozitív, ami 0,31 
százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 081 953, a gyógyultaké 
pedig 48 fővel 1 047 000-re nőtt. A kór 
szövődményeiben négyen hunytak el, 
mindannyian krónikus betegek voltak. 
Az elhalálozások száma ezzel 34 264. 
A kórházakban 253 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 33-at intenzív osztályon.

Olyannyira nem csitul a kormány-
koalíción belül az ügyészek és 
bírák által elkövetett bűncselekmé-
nyeket vizsgáló ügyészség felszá-
molása kapcsán kirobbant vita, 
hogy Stelian Ion igazságügy-mi-
niszter már egyenesen az RMDSZ 
kormányból való kilépésének 
szükségességét hangoztatta.

 » BALOGH LEVENTE

A z RMDSZ-nek ki kellene lépni a kor-
mányból, amiért továbbra is ellen-
zi, hogy a bírák és ügyészek által 

elkövetett bűncselekményeket vizsgáló, 
felszámolásra ítélt különleges ügyészség 
hatásköreit az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) vegye át – erre utalt a 
magyar szervezettel az ügyészség miatt 
hetek óta harcban álló Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter.

Mint ismert, a hatáskörök DNA-hoz való 
átvitelének élharcosa a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség – Szabadság, Egység 
és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) pártszö-
vetség. Az USR–PLUS által a kormányba 
delegált Stelian Ion szerdán este ismét 
keményen bírálta az RMDSZ-t, és nem is 
annyira burkoltan arról beszélt: annak ki 
kellene lépnie a koalícióból. „Állandóan 
azt mondják nekünk: Uraim, miért marad-
nak még a koalícióban ilyen körülmények 
között? De hát miért ne azok távozzanak, 
akik nem tartják tiszteletben a szabályo-
kat?” – tette fel a kérdést Ion szerdán este a 
B1 hírtelevízióban.

Miniszteri vádak
A miniszter szerint a SIIJ felszámolásának 
ügye az RMDSZ miatt akadt el a parla-
mentben. „Az RMDSZ a főszereplő, amely 
ezért a negatív dologért felelős. Nem is 
csoda, ha belegondolunk, hogy az elmúlt 
években a PSD-vel karöltve szavaztak 

meg mindent, ami megnyomorította az 
igazságszolgáltatást” – vádaskodott Ion. 
Úgy folytatta: az RMDSZ kormányprog-
ramjában nem szerepelt markáns elkép-
zelés az igazságügy kapcsán, most mégis 
„nagy játékossá váltak” az igazságszol-
gáltatás terén. Ion ugyanakkor azt várja 
el a magyar szervezettől, hogy kössön 
kompromisszumot.

RMDSZ: nem Ion dönti el,
kormányon maradunk-e
Ion kijelentésére, amelyben az RMDSZ kor-
mányból való kilépését pedzegette, Csoma 
Botond, az RMDSZ képviselőházi frakci-
óvezetője a Krónikának csütörtökön úgy 
reagált: ezt nem a miniszter dönti el. „Nem 
Stelian Ionon múlik, hogy az RMDSZ tagja 
marad-e a kormánynak, vagy sem” – szö-
gezte le a frakcióvezető. Csoma lapunknak 
elmondta, a koalícióban egyelőre „jegelik” 
az ügyet, ugyanakkor elárulta, felvetette 
a miniszternek, hogy miért a SIIJ ügyét 
akarja az igazságszolgáltatás középpont-
jába helyezni, amikor vannak egyéb meg-

oldandó kérdések is, például az ügyészek 
kinevezésének gyakorlata vagy a bírák és 
ügyészek nyugdíjkorhatárának ügye.

Felvetésünkre, hogy mindezek után lát-e 
még esélyt az érdemi együttműködésre az 
RMDSZ és Ion között, Csoma kijelentette: 
például ez utóbbi két ügy rendezésében is 
készek együttműködni a miniszterrel.

Mint arról beszámoltunk, Ion kompro-
misszumos megoldásként a hét elején azt 
javasolta, hogy a SIIJ hatáskörei a DNA-
hoz kerüljenek, ám a vizsgált bírónak vagy 
ügyésznek jogában állna kérni az ügy át-
helyezését egy másik ügyészséghez. Az 
RMDSZ viszont ragaszkodik ahhoz, hogy 
a SIIJ hatásköreit a legfőbb ügyészség ve-
gye át. Csoma Botond akkor ezt azzal in-
dokolta, hogy szerintük az új javaslat nem 
biztosít valós garanciákat a bírák függet-
lenségére. Csoma még múlt héten a Kró-
nikának nyilatkozva pártja álláspontját az 
Igazságügyi Felügyelet egy 2019-es jelenté-
sével indokolta, amelyben az a DNA által 
elkövetett visszaéléseket, bírákra gyako-
rolt nyomást rögzített.
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