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Fél tonna kokaint találtak
Bukarest közelében
Fél tonna kokaint találtak csütörtökön a 
Bukarest közelében fekvő Chiajna tele-
pülésen, egy zöldségek és gyümölcsök 
tárolására használt raktárban. A baná-
nosdobozokba rejtett kábítószer Kolum-
biából származik, a belgiumi Antwerpen 
kikötőjébe érkeztek meg, majd tovább-
szállították őket tengeren, és Romániába 
a konstancai kikötőn keresztül érkeztek 
be. A kábítószerre egy gyümölcsim-
portőr bukkant, aki azonnal értesítette 
a hatóságokat, amikor kiderült, hogy a 
dobozokban banán helyett kokain van. A 
kábítószer 98 százalékos tisztaságú. A 40 
doboznyi kokaint 10 és 15 kilogrammos 
csomagokba rakták. A szállítmány értéke 
mintegy 25 millió euró. A hatóságok most 
azt próbálják kideríteni, ki a kábító-
szer-szállítmány címzettje, és hogyan 
kerülhette el a vámhatóságok fi gyelmét.
 
Orban nem ért egyet semmilyen
további kormányátalakítással
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, 
Ludovic Orban csütörtökön kijelentette, 
nem ért egyet további kormányalakítás-
sal. Hozzátette, nem vonható kétségbe a 
kormányfő joga a miniszterek lecserélé-
sére, de szerinte objektíven kell kiérté-
kelni a tevékenységüket. A képviselőház 
elnöki tisztségét is betöltő Ludovic 
Orban a román himnusz napján szerve-
zett bukaresti ünnepségen emlékeztetett 
arra, hogy korábban kiegészítették a 
koalíciós megállapodásukat a kormány-
pártok, és egyezség született arról, hogy 
a miniszterek tevékenységét közösen és 
tárgyilagos módon értékelik ki. A PNL 
elnöke úgy véli, hogy Alexandru Nazare 
korábbi pénzügyminiszter menesztését 
semmi nem indokolta.

Ciolacu: nem támogatnánk
PNL-s kisebbségi kormányt
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tovább-
ra sem lenne hajlandó egy, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) vezette kisebbségi 
kormányt támogatni – jelentette ki Mar-
cel Ciolacu, a PSD elnöke. Ciolacu szer-
dán este a România Tv-ben nyilatkozva 
arra a kérdésre, mit tenne, ha az USR–
PLUS-t kiebrudalnák a kormányból, le-
szögezte: ez nem a PSD gondja, hanem 
Klaus Iohannis államfőé. „Kizárt, hogy 
a PSD megszavazzon egy PNL vezette 
kisebbségi kormányt. Vannak megol-
dások, léteznek kisebbségi kormányok, 
lehet PSD-s kisebbségi kormány is, 
lehet USR-es kisebbségi kormány is, 
lehetnek előrehozott választások is” – 
hangoztatta Ciolacu.
 
Moszkva szerint nehezen lehet
partnernek nevezni Washingtont
A nukleáris leszerelés átfogó témaköréről 
tárgyaltak Genfb en szerdán az Egyesült 
Államok és Oroszország képviselői. A két 
delegációt Wendy Sherman amerikai 
és Szergej Rjabkov orosz külügyminisz-
ter-helyettes vezette. Az elemzők nem 
vártak kézzelfogható eredményeket a 
mostani, zárt ajtók mögötti tárgyalá-
soktól, úgy értékelték, hogy a találkozó 
pusztán egy folyamat kezdete lehet. Rjab-
kov szerint kérdéses, hogy az amerikaiak 
komolyan veszik-e a nukleáris leszerelés 
témakörét. Ezzel kapcsolatban ugyanak-
kor arra fi gyelmeztetett, hogy senkinek 
ne legyenek komoly reményei. „Nehezen 
lehet partnernek nevezni az Egyesült 
Államokat. Inkább ellenfél vagy amolyan 
szemben álló fél. Mégis, a tény, hogy a 
szakértők ma Genfb en tanácskoznak, 
kedvező jel” – nyilatkozta szerdán Dmitrij 
Peszkov, a Kreml szóvivője.

BELEROHANT EGY TEHERVONAT EGY MÁSIK TEHERSZERELVÉNYBE – CÎȚU FELELŐSSÉGRE VONÁST VÁR

Ittas mozdonyvezető balesetezett

Szinten a fertőzöttek aránya

Az előző napihoz hasonló nagyságrendű 
koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki 24 
óra alatt a csütörtöki adatok szerint: 
28 514 tesztből 170 lett pozitív, ami 0,59 
százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 082 880, a gyógyultaké 84 
fővel 1 047 528-ra nőtt. A kór szövődmé-
nyeiben egy idős, krónikus beteg hunyt 
el, az elhalálozások száma ezzel 34 275. 
A kórházakban 384 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 49-et intenzív osztályon.
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Alkoholt fogyasztott, és aludt az a 
mozdonyvezető, aki súlyos vasúti 
balesetet okozott csütörtökre vir-
radóra a Ialomița megyei Fetești-en 
– jelentette be Cătălin Drulă közle-
kedési miniszter. A tehervonat a tele-
pülés rendező-pályaudvarán rohant 
bele hátulról egy másik teherszerel-
vénybe. Az anyagi kár jelentős.

 » BALOGH LEVENTE

I ttas, alvó mozdonyvezető okozott súlyos 
vasúti balesetet csütörtökre virradóra 
a Délkelet-Romániában fekvő Ialomița 

megyében található Fetești rendező-pá-
lyaudvarán: az általa vezetett tehervonat 
belerohant egy, a pályaudvaron veszteglő 
másik teherszerelvénybe. A baleset követ-
keztében több tehervagon kisiklott, és két 
vágány, valamint az elektromos vezeték 
is megsérült. Mivel a baleset a 800-as fő-
vonalon történt, amelyen a Fekete-tenger 
partjára, illetve onnan az ország belseje 
felé tartó szerelvények is közlekednek, a 
vasúti forgalom elterelése miatt az uta s-
szállító vonatok hatalmas késéseket hal-
moztak fel. A rendőrség vizsgálatot indí-
tott a baleset ügyében.

A bombát Cătălin Drulă közlekedési mi-
niszter robbantotta az ügyben, aki a déle-
lőtt folyamán bejelentette: annak a teher-
szerelvénynek a mozdonyvezetője, amely 
a balesetet okozta, aludt, és ittas állapot-
ban volt. Ráadásul a szerelvény automata 
fékrendszere sem működött megfelelően. 
A miniszter egyrészt elnézést kért a baleset 
miatt várakozásra vagy kitérőre kénysze-
rült vonatok utasaitól, és fi gyelmeztette a 
vasúti biztonsági előírásokat be nem tartó 
társaságokat. „Egyértelműen jelzem ezen, 
magánszférába tartozó teherszállító cégek-
nek, hogy többé nem játszadozhatnak a 

vasúti hálózat biztonságával. Egy tehervo-
nat az összes jelzésen áthaladva hátulról 
belerohant egy másikba. Az automata fék-
rendszer nem működött, a vizsgálat majd 
kideríti, miért” – mutatott rá a tárcavezető. 
Drulă hozzátette: a vasúti forgalom bizton-
ságát folyamatosan ellenőrzik, beleértve 
a mozdonyvezetőket is, de csak szúrópró-
baszerűen. A miniszter szerint a csütörtöki 
„nem volt jó reggel a vasúti közlekedés szá-
mára”. Ezzel arra is utalt, hogy a baleseten 
túlmenően a viharos időjárás okozta károk 
miatt is jelentős késéseket halmoztak fel a 
vonatok az országban – egy vakációzó gye-
rekeket szállító szerelvény például kilenc 
órát volt kénytelen vesztegelni egy lesza-
kadt felsővezeték miatt.

Ennek kapcsán egyébként felháboro-
dást váltott ki a Román Vasúttársaság 
(CFR) utasszállító részlegének igazgató-
ja, Ovidiu Vizante reakciója, aki a hosszú 
órák óta veszteglő szerelvényre vonatkozó 

kérdésre válaszolva hárította a felelőssé-
get, mondván, ne őt kérdezzék, próbáljon 
az újságíró megoldást találni, az adott 
esetben, éjszaka nem lehetséges megolda-
ni az utasok átszállítását más szerelvényre, 
és egyébként is a forgalomirányítókat kell 
megkérdezni arról, mi hogyan és miért tör-
tént. Vizante később „a koncentráció hiá-
nyával” próbált védekezni egy átdolgozott 
éjszaka után, és úgy fogalmazott: egy pilla-
natig sem szerette volna, hogy úgy tűnjön, 
érzéketlen az utasokat érő kellemetlensé-
gekkel szemben. Az igazgatót a közlekedé-
si miniszter védelmébe vette, Florin Cîțu 
miniszterelnök viszont minderre úgy rea-
gált: az ilyen helyzetek nem normálisak, 
mint ahogy az sem, hogy a vasúttársaság 
vezetői másra mutogassanak. Közösségi 
oldalán később – mintegy a közlekedési 
miniszternek üzenve – azt írta: ha a CFR 
igazgatója a kormánynál dolgozna, már 
menesztette volna.

Ittas „vezetés”. A baleset nyomán számos vasúti kocsi súlyosan megrongálódott
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M iközben vasárnaptól hatályba lépnek 
a koronavírus-járvány miatt elrendelt 

korlátozások újabb enyhítései, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) csütörtökön 
közölte: közigazgatási bírósághoz fordul a 
lazításokat rögzítő kormányrendelet miatt, 
mivel álláspontja szerint abban aránytalan 
módon korlátozzák a gyülekezési szabad-
ságot. A PSD azt kifogásolja, hogy miköz-
ben a tüntetéseket csupán maximum 500 
fő részvételével engedélyezik, a szabadtéri 
koncerteken akár 75 ezer fő is részt vehet. 
Ez pedig szerint sérti az alkotmány 53. 

cikkelyét, amely szerint az alapvető jogok 
korlátozásának arányosnak kell lennie a 
helyzettel, amely indokolja őket.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke szerdán 
este a România Tv-nek nyilatkozva „aber-
rációnak” nevezte, hogy ilyen mértékben 
korlátozzák az emberek részvételét a tün-
tetéseken, miközben a kormány vezető 
erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
szeptemberi, zárt térben megtartandó 
tisztújító kongresszusán a tervek szerint 
ötezer küldött vesz majd részt. „Ha ez az 
aberráció hatályban marad, azt fogom ja-
vasolni, hogy tartsunk PSD-kongresszust 
a Cotroceni-palota előtt” – hangoztatta 
Ciolacu annak kapcsán, hogy tüntetést kí-
vánnak szervezni az államfői palota előtt. 
Azt is megjegyezte: ha tüntetni nem lehet, 
akkor annak alternatívájaként akár „kon-
cert” keretében is tiltakoznak az intézke-
dések ellen.

A kormányoldal viszont védelmébe vette 
a lazításokat. Raed Arafat katasztrófavéde-
lemért felelős belügyi államtitkár szerdán 
kijelentette: bírságot szabnak ki azokra a 
diszkókra, bárokra és klubokra, amelyek 
nem ellenőrzik a belépők oltási igazolását, 
mivel ezekbe a lokálokba a szabályozások 
szerint csak beoltottak léphetnek be. A 
belügyi államtitkár hangsúlyozta, lesznek 
ellenőrzések, de elsősorban a polgári fe-

lelősségtudatra, az állampolgárok felelős-
ségérzetére alapoz ezen a téren. Hangsú-
lyozta, ha a szervezők beengednek be nem 
oltott személyeket is olyan helyekre, ahová 
a hatályos szabályozás értelmében csak 
az immunizáltak léphetnek be, kockára 
teszik az emberek egészségét, életét. Ki-
hágás esetén mind a rendezvényszervező, 
mind a magánszemély megbírságolható, 
mutatott rá. Arafat azt is leszögezte: nem 
számít diszkriminációnak, hogy egyes in-
tézményekbe csakis oltottak léphetnek be.

Mint arról beszámoltunk, az elsejétől 
hatályos módosítások értelmében az egyes 
településeken a 2 ezrelékes fertőzési ráta 
jelenti majd a határvonalat: ez alatt akár 
75 ezres megarendezvény is szervezhető 
– ha mindenki maszkot visel, és védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkezik, amely vagy 
a beoltottságot igazolja, vagy azt, hogy 
valaki átesett a fertőzésen, és gyógyulá-
sa óta még nem telt el 180 nap, vagy azt, 
hogy 72 óránál nem régebbi PCR- vagy 24 
óránál nem régebbi negatív antigénteszttel 
rendelkezik, efölött viszont korlátozzák a 
résztvevők számát.

Esküvőt vagy keresztelőt például akár 
400 résztvevővel is lehet szervezni, ha 
mindenki védett, diszkókba, klubokba és 
játéktermekbe pedig csakis oltottak lép-
hetnek be. 

Politikai vita az újabb lazítások kapcsán




