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Dragnea szabadlábra helyezésének
indoklása: példamutatóan viselkedett
Szabadságvesztésének letöltése alatt 
Liviu Dragnea példásan viselkedett, 
tisztelettudóan, civilizáltan viszonyult 
a börtön személyzetéhez, és nem voltak 
konfl iktusai a többi elítélttel – derült 
ki a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
volt elnökét feltételesen szabadlábra 
helyező, július 15-i ítélet indoklásából. 
A giurgiui törvényszék kéttagú ítélőtes-
tületének bírái, Adriana Pencea és Oiţa 
Ghiţă szerint a szabadlábra helyezés 
szempontjából nem relevánsak Liviu 
Dragneának azok a korábbi nyilatko-
zatai, miszerint ő igazságtalanul elítélt 
politikai fogoly. Az indoklás szerint 
a bírák értékelték az elítéltnek azt a 
védőbeszédében, az utolsó szó jogán 
elhangzó kijelentését, hogy „méltóság-
gal és tisztességgel töltötte le bünte-
tését”. Adriana Pencea és Oiţa Ghiţă 
magyarázata szerint egy elítélt feltéte-
les szabadlábra helyezésének mérle-
gelésekor nem kell fi gyelembe venni az 
illető által elkövetett bűncselekmény 
súlyosságát, mert „ez elbátortalanítaná 
az elítéltet”. A bírák ugyanakkor a szó-
lásszabadságra hivatkozva megállapít-
ják az indoklásban: nem számíthatott 
terhelő körülménynek a mérlegeléskor 
az sem, hogy Dragnea nem ismerte el a 
bűnösségét.
 
Magyarok: elfogadhatatlan az ukrán
kisebbségi törvénytervezet
A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 
pénteki közös nyilatkozatában 
bírálta a hatályos nemzeti kisebbségi 
törvényt felváltani hivatott, Ukrajna 
nemzeti közösségeiről szóló törvény-
tervezetet. A KMKSZ és az UMDSZ 
választmányai által elfogadott 
nyilatkozat megállapítja, a nemzeti 
közösség kifejezést nem ismeri sem 
az alkotmány, sem az Ukrajna által 
kötött nemzetközi szerződések, ezért 
a kárpátaljai magyarok két legfonto-
sabb szervezete kategorikusan elu-
tasítja az új megnevezés bevezetését 
Ukrajna törvényeibe, mivel „alapot és 
előfeltételt teremt (...) a nemzetiségi 
kisebbségek jogvédelmi rendszerének 
további rombolásához”. A nyilatkozat 
nem ért egyet azokkal a javasolt nor-
matív rendelkezésekkel sem, amelyek 
„a kisebbségi nyelvek használatát a 
nyilvános térben csak a helyi taná-
csok döntése nyomán és csak a helyi 
közösségek szintjén tenné lehetővé”. 
A KMKSZ és az UMDSZ jogsértő kísér-
letként értékeli azt, hogy a törvény-
tervezet megfosztaná a nemzetiségi 
kisebbségekhez tartozó személyeket az 
anyanyelvű oktatáshoz való joguktól.   

Az EMA a 12 és 17 év közötti fi atalok
számára is javasolja a Modernát
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
a 12 és 17 év közötti fi atalok számára 
is ajánlotta a Moderna vállalat Spike-
vax nevű vakcináját – erről az Európai 
Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának 
szerepét betöltő amszterdami székhelyű 
ügynökség tájékoztatott pénteken.  A 
közlemény szerint az ügynökség Humán-
gyógyszer Bizottsága (CHMP) a koronaví-
rus elleni vakcina vizsgálata során arra a 
következtetésre jutott, hogy az oltóanyag 
ugyanolyan hatású a gyermekeknél, 
mint a 18 évesnél idősebb serdülőknél, 
valamint a felnőtteknél, ezért minden 
12 évesnél idősebb személy esetében 
biztonsággal alkalmazható az oltóanyag 
a koronavírus-fertőzés megelőzésére.

AZ OLTOTTAKNAK KEDVEZŐ RENDELKEZÉSEKKEL NÖVELNÉK AZ ÁTOLTOTTSÁGOT

Plázába csak vakcinával?

Szélsőséges oltásellenesség. A bukaresti tüntetésen George SImion AUR-társelnök is részt vett
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Egyre jobban dagad az a Florin Cîțu mi-
niszterelnököt érintő botrány, amely 

amiatt robbant ki, mert nyilvánosságra 
került egy, a kormány fejlécével ellátott do-
kumentum, amely nem országos ügyekről 
szólt, hanem arról, milyen kommunikációs 
stratégiát kell követnie Cîțu kampánystáb-
jának a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnö-
ki tisztségéért zajló küzdelemben. Ennek 
kapcsán azzal vádolták meg a kormányfőt, 
hogy törvénytelen módon pártügyekben 

használta fel a kormány anyagi és emberi 
erőforrásait.

Miközben a dokumentum szerzőjeként 
azonosított Mioara Costin gazdasági taná-
csos csütörtökön este lemondott, amit a 
kormányfő el is fogadott, a Declic nevű ci-
vil szervezet bejelentette: feljelentést tesz 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztá-
lyon (DNA) a miniszterelnök és Costin 
ellen hivatali visszaélésre való felbujtás, 
illetve hivatali visszaélés miatt.

A dokumentum többek között a sajtó-
kommunikációs stratégiát és a közösségi 

oldalakon folytatandó kampány részleteit 
rögzítette, többek között azt is részletez-
ve, milyen hashtageket kell használnia 
Cîțu kampánystábjának.

Mioara Costint április 22-én szerződtették 
kormányfői tanácsosként, miután még már-
ciusban távozott a Realitatea Plus hírcsator-
nától, ahol politikai riporterként dolgozott.

Florin Cîțu ugyanakkor tagadja, hogy 
bármi köze lenne a dokumentumhoz, arra 
a felvetésre pedig, hogy ellenőrizte-e annak 
valódiságát, csupán annyit mondott: csak 
hivatalos iratokat kommentálhat.

Tovább dagad a dokumentumbotrány

Magas hétvégi esetszám

Mindamellett, hogy hétvégén rendsze-
rint kevés tesztet végeznek, tegnap is, 
szombaton is több mint száz új korona-
vírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 
19 084 tesztből 109 lett pozitív, ami 
0,59 százalékos arány. Szombaton 126, 
pénteken 104 fertőzöttet találtak. Ezzel 
az igazolt fertőzöttek száma 1 082 292, 

a gyógyultaké pedig 47 fővel 1 047 246-

ra nőtt. A kór szövődményeiben egy 
személy hunyt el, ezzel az elhalálozások 
száma 34 268.    A kórházakban 299 fer-

tőzöttet ápoltak, közülük 34-et intenzív 
osztályon.

A továbbiakban a kormány olyan 
intézkedésekkel próbálhatja meg 
növelni az oltakozási kedvet a koro-
navírus-járvány elleni küzdelemben, 
amelyek nyomán az oltottak jelentős 
kedvezményekben részesülnek, 
például hétvégén csak ők járhatnak 
bevásárlóközpontba, vagy csak ők 
léphetnek be a vendéglátóhelyek 
belső tereibe.
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A z ösztönző intézkedések mellett 
akár bizonyos intézmények – így a 
bevásárlóközpontok – látogatásá-

nak oltottsághoz kötését is bevezetheti a 
kormány – árulta el Dan Barna miniszter-
elnök-helyettes.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség 
– Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt-
ja (USR–PLUS) társelnöke pénteken meg-
erősítette azon értesüléseket, miszerint a 
kormány a koronavírus-járvány negyedik, 
indiai eredetű delta variáns okozta hul-
lámának hatását csökkentendő azt fon-
tolgatja, hogy anyagi ellenszolgáltatást 
nyújtson azoknak, akik felveszik az oltást. 
Barna elmondta, a koalíción belül már 
megvitatták a témát, mivel egyértelmű, 
hogy lépni kell az átoltottság növelése ér-
dekében. „A negyedik hullám valószínűleg 
nálunk is érezteti majd a hatását, kétféle 
intézkedésről van szó: az egyik az oltako-
zásra ösztönzés, az egészségügyi dolgozók 
körében is, a másik pedig, hogy bizonyos, 
nem létfontosságú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést oltottsághoz kötünk. Például 
a bevásárlóközpontokba való belépést az 
oltás meglétéhez lehetne kötni” – hangoz-
tatta Barna, aki szerint ez úgy valósulhat-
na meg, hogy hétvégén csak az oltottak 

járhatnának plázába. Leszögezte: ha nem 
sikerül az oltás felvételére ösztönözni az 
embereket, nagy gondok lesznek. Ezért 
több módszert is fontolgatnak, amelyek-
kel elsősorban a vidékieket próbálják rá-
bírni arra, hogy beoltassák magukat. A 
tervek szerint utalványokat osztanának az 
oltást felvevőknek, nem készpénzt, emel-
lett mezőgazdaságigép-lottó szervezése 
is fölmerült. Ioana Mihăilă egészségügyi 
miniszter Barna bejelentése kapcsán nem 
csupán megerősítette, hogy fontolgatják 
a plázába járás korlátozását az oltatlanok 
számára, de tovább is ment: közölte, a jár-
vány alakulását tekintve folytatni kell a 
korlátozások feloldását az oltottak számá-
ra, miközben az oltatlanok esetében fenn 
kell tartani a korlátozásokat. Példaként 
azt hozta fel, hogy az irodákban ne kelljen 
maszkot viselni, ha mindenki oltott. Pén-
teken este a B1 televíziónak nyilatkozva 
kifejtette, olyan intézkedésekről születtek 
javaslatok, amelyeket más országokban 
is alkalmaznak, ugyanakkor döntés még 
nem született. Megjegyezte, a plázák mel-
lett más, nem létfontosságú helyszínekre 
is korlátoznák a beoltatlanok bejutását, 
a szupermarketek viszont nem tartoznak 
ezek közé, mivel azokban élelmiszert áru-
sítanak. Kérdésre válaszolva kijelentette: a 
legegyszerűbb megoldás az lenne, ha csak 
oltottak mehetnének moziba, plázába és 
egyéb zárt helyekre.

A korlátozások mellett ösztönzést is ter-
veznek, például jobban be kívánják vonni 
a háziorvosokat is az oltási kampányba, 
nem csupán a tájékoztatásba, de abba is, 
hogy otthonukban oltsák be pácienseiket. 
Ezt több pénzzel honorálnák. Raed Ara-
fat katasztrófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár ehhez azt tette hozzá: azt is 
fontolóra vették, hogy a vendéglátóhelyek 
beltereibe is csak oltottak vagy negatív 
teszttel rendelkezők mehessenek be. A 

javaslatokat a héten vitatja meg a korona-
vírus elleni intézkedésekért felelős opera-
tív törzs, és várhatóan augusztus elsejétől 
lépnek hatályba. Arafat megjegyezte: az 
esetleges korlátozások esetében várható-
an módosul a gyakorlat, nem a fertőzöttek 
számát veszik majd alapul, hanem azt, 
hogy az oltások nyomán milyen mérték-
ben csökken a kórházi kezelésre szoruló 
súlyos esetek száma. Florin Cîțu minisz-
terelnök mindezek kapcsán arról beszélt: 
még nem született végleges döntés az 
ügyben, és burkoltan meg is dorgálta Bar-
nát, amiért a tervezett intézkedésekről be-
szélt, ugyanakkor azt ő is elismerte, hogy 
a tervezett intézkedések között ösztönzők 
és korlátozások is szerepelnek. Valeriu 
Gheorghiţă, az oltási kampányt koordiná-
ló testület elnöke szombaton egyébként 
azt mondta: az elmúlt négy hétben a ko-
ronavírus-fertőzéssel diagnosztizált sze-
mélyek csaknem 90 százaléka nem volt 
beoltva a vírus ellen, az elhalálozásoknak 
pedig több mint 91 százaléka is beoltatlan 
személyeknél következett be. Mint arról 
beszámoltunk, kiszivárgott információk 
szerint az egészségügyi minisztérium élel-
miszer-utalványokkal és lottóval pörgetné 
fel az oltási kampányt. Egyébként Klaus 
Iohannis államfő kihirdette pénteken azt 
a törvényt, amely szabadnapot biztosít 
mindazoknak, akik beoltatják magukat a 
koronavírus ellen. 

A beoltatlanokat érintő esetleges korlá-
tozások ellen egyébként szombaton este 
mintegy kétszázan tüntettek a bukaresti 
Egyetem téren. A tüntetésen jelen volt Dia-
na Şoşoacă szenátor és George Simion, a 
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
társelnöke is. Amúgy a hétvégén Francia-
országban és Olaszországban is tüntetések 
zajlottak, ezekben az országokban ugyanis 
már meg is született a döntés arról, hogy 
bizonyos helyekre csakis az oltottak me-
hetnek be. 
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