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Kikényszerítené az USR–PLUS
Florin Cîţu menesztését
Újabb kísérletet tett tegnap a kormány-
ból múlt héten kilépett Mentsétek meg 
Romániát Szövetség – Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Pártja (USR–
PLUS) Florin Cîţu miniszterelnök és a 
kormány elmozdítására, de ezúttal sem 
járt sikerrel. Mint Ionuţ Moşteanu, az 
USR–PLUS szóvivője elmondta, felkérték 
a parlament két házának elnökeit, hogy 
hívják össze a törvényhozás két házának 
együttes ülését, és tűzzék napirendre a 
kormány ellen benyújtott bizalmatlansá-
gi indítványt, miután letelt a róla szóló 
vitára és a szavazásra az alkotmányban a 
felolvasása és a voksolás között megsza-
bott háromnapos határidő. A szenátus 
elnöke, az USR–PLUS által delegált Anca 
Dragu hajlott is volna az ülés összehívá-
sára, ám a képviselőház nemzeti liberális 
párti (PNL) elnöke, Ludovic Orban egyéb 
elfoglaltságai miatt átruházta hatásköreit 
Florin Roman alelnökre, aki – lévén a 
párton belül a Cîţu mellett álló szárny 
egyik prominens fi gurája – nem egyezett 
bele. Moşteanu egyben elutasította a PNL 
több politikusa által megfogalmazott 
célt, hogy amennyiben az USR–PLUS 
visszatérne a kormányba, más, kevésbé 
fontos minisztériumokat kapna. Leszö-
gezte: a PNL-nek arányosan a tisztsé-
gek 55 százaléka jár. Kijelentette, nem 
akarnak semmilyen változást, egy dolgon 
kívül: hogy Cîţu távozzon.
 
Orbán Viktor: a magyarok küldetése
a Kárpát-medence védelme
A magyarok küldetése a Kárpát-me-
dence védelme, a Nyugat viszont már 
elvesztette küldetését – jelentette ki 
Orbán Viktor a Szamizdat 12. című, a 
miniszterelnöki honlapon hétfőn meg-
jelent írásában. Orbán Viktor felidézte, 
hogy Timothy Garton Ash, az Oxfordi 
Egyetem professzora bírálta Magyar-
országot és a kormányt; egy „másik 
Európáról” beszélt, amelyet veszé-
lyesnek minősít az Európai Unió (EU) 
szempontjából. „Véleményem szerint 
valóban létezik egy nyugat-európaitól 
egyre inkább különböző, közép-európai 
kulturális, szellemi és politikai entitás, 
de ez nem veszély, nem fenyegetés, 
hanem jótétemény az Európai Unió, sőt 
Nyugat-Európa számára is” – fogalma-
zott a magyar miniszterelnök. 
 
Jogerősen három évet kapott Hrebenciuc
Jogerősen három év letöltendő börtön-
büntetésre ítélte tegnap a bukaresti táb-
labíróság Viorel Hrebenciuc volt szociál-
demokrata parlamenti képviselőt a Giga 
Tv-ügyben. A vádak szerint Hrebenciuc 
még 2103-ban közbenjárt az Országos Au-
diovizuális Tanács (CNA) volt elnökénél, 
Laura Georgescunál, hogy adják vissza 
a csatorna korábban megvont sugárzási 
engedélyét.

TĂTARU: VAGY A VAKCINÁT, VAGY A HETI TESZTELÉST KELL ELŐÍRNI BIZONYOS ÁGAZATOKBAN

Kötelező oltás jöhet egyeseknek
Kötelezővé tenné a koronavírus elle-
ni oltást bizonyos, kiemelten fontos 
munkakörök dolgozói számára Nelu 
Tătaru, a kormányfő egészségügyi ta-
nácsadója, volt miniszter. Az alterna-
tíva a kötelező tesztelés lehet.

 » BALOGH LEVENTE

A koronavírus elleni oltás kötelező-
vé tételét javasolja a kiemelt fon-
tosságú munkakörben dolgozók 

esetében Nelu Tătaru, Florin Cîțu minisz-
terelnök tiszteletbeli egészségügyi tanács-
adója, volt egészségügyi miniszter. Tătaru 
tegnap a Digi FM rádióadónak nyilatkozva 
kijelentette: a kormányfővel arról egyeztet-
nek majd, hogy vagy az oltásokat, vagy a 
heti tesztelést tegyék kötelezővé a pedagó-
gusok, rendőrök, tűzoltók esetében. A ta-
nácsadó emlékeztetett: a járvány negyedik 

hullámában vagyunk, amely agresszívabb, 
mint az előzőek, ezért fontos lenne a köte-
lező oltás vagy a tesztelés. Aki pedig mind-
kettőt megtagadja, az nem mehetne be a 
munkahelyére. Tătaru emellett az idősek, 
illetve a krónikus betegek – HIV-fertőzöt-
tek, daganatos betegek, szervátültetésen 
átesettek és legyengült immunrendsze-
rűek – esetében is kötelező oltást javasol. 
Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora szintén tegnap fi -
gyelmeztetett: a járvány terjedése, így az 
esetszámok növekedése várható. Az ok, 
hogy a koronavírus indiai eredetű, delta 
variánsa dominánssá vált, ráadásul két 
romániai polgárból egynek semmilyen vé-
dettsége sincs. A katonaorvos rámutatott: 
az új fertőzöttek több mint 80 százaléka az 
oltatlanok közül kerül ki, míg az elhunytak 
esetében ez az arány 92 százalék. Azt is el-
mondta: egy fertőzött két hónap alatt 390 
000 pozitív esetet eredményezhet. Cseke 

Attila megbízott egészségügyi miniszter 
szerint a kinevezése óta eltelt néhány nap 
alatt (csaknem kétszázzal) 933-ra bővítet-
ték a koronavírusos betegeknek elkülö-
nített intenzív terápiás helyek számát. A 
célkitűzés az, hogy elérjék az 1500 helyet.
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M íg a bukaresti sajtó egy része időről 
időre vészjóslóan cikkez Magyarország 

„térnyeréséről” az erdélyi magyarok támo-
gatásának apropóján, az visszhangtalanul 
maradt a román médiában, hogy a magyar-
országi románok az utóbbi években a koráb-
binál lényegesen nagyobb anyagi támogatást 
kaptak, kapnak a magyar költségvetésből 
anyanyelvi oktatásuk és vallásgyakorlásuk 
megerősítésére. A gyulai Nicolae Bălcescu 
gimnázium, általános iskola és kollégium 

sportpályával, az elemi oktatási intézmény 
pedig új épülettel bővült az utóbbi hetekben. 
Kozma György, a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzatának elnöke az is-
kolai év megnyitóján arról beszélt, hogy az 
elmúlt években az országos önkormányzat 
1,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapott 
a budapesti kormánytól, amelyet az álta-
luk fenntartásba vett oktatási intézmények 
fejlesztésére fordítottak. Kreszta Traján, az 
Országgyűlés román nemzetiségi szószólója 
elmondta, amióta 2010-ben létrejött a román 
nemzetiségi képviselet a parlamentben, az 

általuk átvett intézményekben ötszörösére 
nőtt a támogatás összege, azóta pedig a lé-
tesítmények tulajdonjogát is megkapták. Az 
utóbbi években nőtt a románul tanuló diá-
kok száma Magyarországon.

Idén egyébként eddig több mint 660 mil-
lió forintot hagyott jóvá a magyar kormány 
a magyarországi román közösségek, egyhá-
zak, oktatási és kulturális intézmények fej-
lesztésére. A korábban jóváhagyott ötmillió 
forinton felül további tizenötmillióval támo-
gatja például a kabinet a méhkeréki ortodox 
templom felújítását, de a körösszakáli, vala-

mint a mezőpeterdi görögkeleti templomot 
is állami segítséggel újítják fel. A kormány 
ösztöndíjjal segíti a nemzetiségi pedagó-
gusjelölteket is. Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára nemrég a Magyar 
Nemzetnek adott interjújában azt mondta: 
nagyon megtisztelő lenne, ha lakosság- és 
felekezetarányosan az erdélyi magyarság 
olyan léptékű támogatást kapna Romániá-
ban, mint a román nemzetiség Magyarorszá-
gon. A 2011-es népszámláláson 35 ezren val-
lották magukat Magyarországon románnak.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Romániával és Magyarországgal szemben 
is fellépést sürget az Európai Parlament 

abban a tegnap elfogadott, az Unióban élő 
LMBT-közösséghez tartozók jogairól szó-
ló állásfoglalásban, amelyben leszögezik: 
az Európai Uniónak fel kell számolnia az 
akadályokat, amelyek gátolják a szexuális 
kisebbségekhez tartozó embereket az alap-
jogaik gyakorlásában, és Európában el kell 
ismerni az azonos neműek házasságát és 
élettársi kapcsolatát. Az Európai Parlament 
strasbourgi plenáris ülésén 387 szavazattal, 
161 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett 
elfogadott állásfoglalásukban az EP-képvi-
selők kiemelték: biztosítani kell, hogy a sze-
xuális kisebbségekhez tartozók élhessenek 

jogaikkal, beleértve a szabad mozgás és a 
családegyesítés jogát. Az állásfoglalás sze-
rint az egyik tagállamban megkötött házas-
ságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot 
az összes többi tagállamban egységes mó-
don kellene elismerni, és az azonos nemű 
házas- vagy élettársakat az eltérő nemű 
párokkal azonos módon kellene kezelni. 
Az EP az állásfoglalásában arra biztatta a 
tagállamokat, hogy ismerjék el a gyerme-
kek jog szerinti szüleinek a születési anya-
könyvi kivonatban feltüntetett felnőtteket. 
Végezetül a képviselők szerint az Európai 
Bizottságnak jogérvényesítési eljárást kel-
lene indítania Romániával szemben, mivel 
a házas- és élettársakról szóló jogszabályait 
az Európai Unió Bírósága korábbi ítélete el-
lenére sem módosította az azonos nemű pá-

rokra vonatkozóan. Hangsúlyozták továbbá, 
hogy álláspontjuk szerint Magyarországon 
és Lengyelországban hátrányos megkülön-
böztetés éri az LMBT-közösséget. Az Európai 
Parlament emiatt további uniós intézkedé-
seket, köztük kötelezettségszegési eljárást, 
igazságszolgáltatási és költségvetést érintő 
lépéseket vár a két ország kormánya ellen. 
A romániai EP-képviselők közül csak a Re-
new Europe liberális pártcsaládhoz tartozó 
USR–PLUS hat képviselője szavazta meg az 
állásfoglalást, emellett néhány nemzeti libe-
rális párti törvényhozó tartózkodott. A PSD 
képviselői egységesen ellene szavaztak. A 
két erdélyi magyar képviselő közül Vincze 
Lóránd ellene voksolt, Winkler Gyula pedig 
tartózkodott. A román alkotmánybíróság 
még 2018-ban olyan döntést hozott, amely 
értelmében a román hatóságok nem tagad-
hatják meg a szabad mozgás és tartózkodás 
jogát egy uniós polgár azonos nemű házas-
társától. Az alkotmánybíróság ezzel rész-
ben helyt adott annak az alkotmányossági 
óvásnak, amelyet egy Brüsszelben házas-
ságra lépett román–amerikai azonos nemű 
pár, Adrian Coman és Clai Hamilton emelt 
a melegházasság romániai elismerésének 
megtagadása ellen, miután az Európai Unió 
Bírósága ugyanazon év júniusában kimond-
ta, hogy a házastárs fogalmát az uniós ál-
lampolgárok azonos nemű házastársaira 
is alkalmazni kell a szabad tartózkodáshoz 
való jog tekintetében. Az alkotmánybíróság 
elnöke, Valer Dornea nu szerint azonban a 
román alkotmánybíróság nem foglalt állást 
a melegházasság elismerése ügyében.

Növekszik a magyarországi románoknak nyújtott támogatás

Erőltetné az LMBT-jogokat az Európai Parlament
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Kilőtt a fertőzöttek száma

Óriásit ugrott a 24 óra alatt koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi adatok szerint 47 449 mintából 
3929 személy tesztje bizonyult pozitív-
nak. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
1 126 582, a gyógyultaké pedig 2133 fővel 
1 068 122-re nőtt. A kór szövődményei-

ben 96-an hunytak el, közülük 88-an 
krónikus betegek voltak. Az elhalálozá-
sok száma ezzel 35 132-re nőtt. A kórhá-

zakban 5622 fertőzöttet ápoltak, közülük 
675-öt intenzív osztályon.

Ideológiai állásfoglalás. Az EP Budapesten és Bukaresten is számonkérné az LMBT-ügyet




