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A ROMÁN KORMÁNYFŐ SZERINT KI KELL TERJESZTENI A ZÖLDIGAZOLVÁNY HASZNÁLATÁT

Vesztegetéssel gyanúsít
a DNA egy liberális képviselőt
Vesztegetés gyanúja miatt büntetőeljárást indított a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Cosmin Şandru nemzeti
liberális párti (PNL) parlamenti képviselő ellen. A vádhatóság szerint a politikus az egyik képviselőtársát próbálta
megvesztegetni azzal az ígérettel, hogy
több hozzátartozóját vezető tisztséghez
juttatja állami intézményeknél, ha az
illető cserében nem vesz részt a parlament két házának október 5-i együttes
ülésén, amelyen a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványról
szavaztak. Az ügyben Cosmin Şandru
mellett a temesvári tömegközlekedési
vállalat vezérigazgatója, Nicolae-Florin
Bitea ellen is vizsgálódnak, szintén
vesztegetés gyanúja miatt. A botrány
előzménye, hogy George Simion, az AUR
társelnöke október 4-én azt állította:
a PNL törvényhozói megkísérelték
megvesztegetni pártja honatyáit, hogy
ne vegyenek részt a bizalmatlansági
indítványról szóló másnapi parlamenti
szavazáson.

Kötelező védettségi jöhet mindenütt

» BALOGH LEVENTE

A

kormány azt fontolgatja, hogy minden gazdasági tevékenység területén kötelezővé teszi a védettségi igazolványt – jelentette be Florin Cîţu ügyvivő
miniszterelnök a csütörtöki kormányülést
követően. A kormányfő elmondta, már
egyeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszterrel arról, hogy a zöldigazolványt mindenhol kötelezővé tegyék.
Cîţut arról kérdezték, nem támogatja-e a
karantén bevezetését Bukarestben és Ilfov
megyében, ahol a fertőzöttségi ráta jócskán meghaladta a 15 ezreléket. A kormányfő erre reagálva beszélt a zöldigazolvány
használatának esetleges kiterjesztéséről,
mondván, a karantént nem támogatja,
a védettségi igazolvány szélesebb körű
használatát viszont igen. „Minden, Romániában működő gazdasági tevékenység
esetén, ahol más személyekkel kerülünk
kapcsolatba, be kell vezetni a zöldigazolványt. Ha nyitva akarjuk tartani a gazdaságot, ez az intézkedés nagyon sokat segítene” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ez annyit jelent, hogy akár a szupermarketekbe is csak azok léphetnek be, akik
rendelkeznek olyan igazolvánnyal, amely
igazolja, hogy oltottak, átestek a betegségen, vagy friss negatív koronavírusteszttel
rendelkeznek. A kormányfő szerint nem
gondolkodnak abban, hogy a járvány
terjedésének visszaszorítása érdekében
csökkentsék az üzletek hétvégi nyitva-

Ismét több mint 16 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak
Ismét rekordot döntött az intenzív osztályon ápolt koronavírus-fertőzöttek száma,
miközben a fertőzöttek száma is tovább növekedett: a tegnapi adatok szerint 26 171
PCR- és 41 674 tesztből 16 383 lett pozitív, ami 24,15 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 414 647, a gyógyultaké pedig 11 227 fővel 1 210 494-re nőtt. A kór
szövődményeiben 303-an hunytak el, közülük 280-an oltatlanok voltak, egy korábbi
halott esetében pedig beigazolódott, hogy elhalálozása a koronavírus-fertőzéshez
köthető. A kórházakban 17 610 fertőzöttet ápoltak, közülük 1727-et intenzív osztályon.

A megoldás. A kormányfő szerint a zöldigazolvány a boltokban is kötelező lenne

tartási idejét, ehelyett a zöldigazolvány
mihamarabbi kötelezővé tétele jelentheti
a megoldást. Arra a felvetésre, hogy nem
jelentene-e diszkriminációt, ha az élelmiszerboltokba is csak védettségi igazolványnyal lehetne belépni, a miniszterelnök
leszögezte: nem, ez csupán egészségügyi
szűrést jelentene. A kormányfő megjegyezte, hogy minderről a parlamentnek kell
döntenie, mivel a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kormány már nem

rendelkezik teljes jogkörökkel. A kormányfő azt is elmondta, hogy többedmagával
beterjeszti a parlamentben azt a törvénytervezetet, amely értelmében az oltatlan
egészségügyi dolgozóknak rendszeresen,
saját költségükön teszteltetniük kell magukat. A korábbi változattal ellentétben ez
az egészségügyi tárca, illetve az alárendelt
intézmények – így az egészségbiztosító –
alkalmazottai számára is előírja a kötelező
tesztelést, ha nem vették fel az oltást.

Cîţu: a koalíciót a PNL-nek kell vezetnie
» B. L.

A

felbomlott kormánykoalíció helyreállítása fontos, de annak a Nemzeti Liberális Párt (PNL) irányításával kell
megtörténnie – jelentette ki csütörtökön
Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, a PNL
elnöke annak kapcsán, hogy Dacian Cioloş
kijelölt miniszterelnök, a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) az eredménytelen szerda esti egyeztetés után péntekre
újabb egyeztetésre hívta a PNL, az RMDSZ
és a nemzeti kisebbségek képviselőit. Cîţu
emlékeztetett: a PNL vezetősége olyan határozatot fogadott el, amely szerint a PNL
nem köthet koalíciót olyan párttal, amely

megszavazta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, ami eleve kizárná az
együttműködést az USR-rel, már csak ezért
sem könnyű túllépni a történteken. Megjegyezte: hajlandó tárgyalni az USR-rel, ha
az „beismeri tévedését”, és kifejtette: amikor leült Cioloşsal tárgyalni, azt abban a
hiszemben tette, hogy az USR elnöke azért
kapott kormányalakítási megbízást, mert a
bizalmatlansági indítványt szintén megszavazó PSD-vel és AUR-ral közösen kormánytöbbséget tud alakítani.
Cioloş viszont ehelyett a PNL-lel és az
RMDSZ-szel kormányozna tovább. „A koalíció helyreállítása fontos, de a koalíciót a
PNL körül kell helyreállítani” – szögezte le

Cîţu. Cioloş egyébként jelezte: az USR mindenképpen a parlament elé áll bizalmat
kérni egy kormánynévsorral, akkor is, ha
sikerül megállapodásra jutni, akkor is, ha
nem. Utóbbi esetben értelemszerűen egyszínű, kisebbségi kormányról lenne szó.
Elmondta, a partnerek időt kértek, hogy a
csütörtöki nap folyamán pártjuk vezetésével is megvitassák a helyzetet.
Cioloş mindazonáltal azt is hozzátette:
nem zárja ki egy PNL és RMDSZ által támogatott kisebbségi kormány lehetőségét. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint egyébként
a szerda esti egyeztetést bizalomhiány jellemezte „márpedig bizalom nélkül nehéz bármit is felépíteni”.
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A karantén bevezetése helyett a
védettségi igazolvány kötelező használatának kiterjesztésében látja a
járvány megfékezésének útját Florin
Cîţu miniszterelnök. Erről ő maga
beszélt csütörtökön.
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Potápi: nem gyengültek
a határon túli közösségek
Határon túli közösségeink nem gyengültek meg a koronavírus-járvány alatt,
hanem sok esetben megerősödtek, ezt
szolgálták az idei Nemzeti Újrakezdés
Program támogatásai – hangsúlyozta a
magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön, Budapesten. Potápi Árpád János
a Magyar Állandó Értekezlet (Máért)
gazdasági, digitális, önkormányzati,
jogi, védelmi és biztonságpolitikai
szakbizottságának ülésén erről a nemzetpolitika 2018 és 2022-es célrendszerét ismertető előadásában beszélt. Az
államtitkár közölte: 2021-ben mintegy
kétmilliárd forintos forrással támogatták a határon túli magyar szervezetek
működését, fejlesztéseit, eszközbeszerzését. Előadásában az identitáserősítésben, a gazdaságfejlesztésben, valamint
a családok támogatásában jelölte meg
a nemzetpolitikai 2018 és 2022 közötti
célkitűzéseit.
Magyarország megkapja
a Szputnyik dokumentációját
Létrejött a politikai megállapodás arról,
hogy Magyarország még idén megkapja
az orosz Szputnyik koronavírus elleni
vakcina gyártásához szükséges technológiát a jelenleg épülő Nemzeti Oltóanyaggyár számára – közölte a tárca szerint
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Moszkvában.
A tárcavezető a Mihail Murasko orosz
egészségügyi miniszterrel folytatott tárgyalását követően kijelentette: Magyarország kifejezetten jól járt azzal, hogy
magas szintű egészségügyi együttműködést alakított ki Oroszországgal.

