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H I R D E T É S

Kedvezett az idő
a gabonatermésnek

Az idei gabonatermés meg-
haladta Romániában a 30 

millió tonnát a tavalyi 27 millió 
tonnát követően – jelentette be 
tegnap Petre Daea  mezőgazda-
sági miniszter. Mint a tárcave-
zető részletezte, búzából 10,2 
millió tonna termett, 2,3 száza-
lékkal több a tavalyi 10 millió 
tonnánál.  

A miniszter elmondása szerint 
ugyanakkor Romániában volt a 
legnagyobb a kukorica-, illetve a 
napraforgótermés európai össze-
vetésben. Emlékeztetett, hogy a 
kukorica begyűjtése még nem ért 
véget, de már meghaladták a 18 
millió tonnát, a napraforgótermés 
elérte a 3,35 millió tonnát. Romá-
nia az idén 2,415 millió hektáron 
termelt kukoricát és 1,01 millió 
hektáron napraforgót. 

A terméshozamra vonatkozó 
adatokat a mezőgazdasági mi-
nisztérium várhatóan a következő 
napokban teszi közzé. Romániá-
ban a gabonaültetvények az or-
szág területének 60 százalékát
teszik ki, az ország az Európai 
Unió nyolcadik legnagyobb
mezőgazdasági termelője.
(Hírösszefoglaló)

 1 euró       4,6566
1 dollár      4,1042
 1 svájci frank 4,1102
1 font sterling 5,2233
100 forint 1,4448

Valutaváltó

A MUNKAÜGYI MINISZTER SZERINT SEMMIKÉPP SEM CSÖKKENNEK A NYUGDÍJAK

Napirenden a minimálbér-emelés

Továbbviszi a stafétát. Marius Budăi munkaügyi miniszter minimálbérről, nyugdíjakról beszélt

Egyre biztosabbnak tűnik, 
hogy január elsejétől emelke-
dik a minimálbér. A munka-
ügyi miniszter szerint ugyan-
akkor van pénz a nyugdíjakra 
és nyugdíj emelésre is.

 » B. E.

P énteki ülésén fogadja el a szoci-
álliberális kormány a minimál-
bér-emelésről és a diff erenciált 

minimálbérről szóló törvényterve-
zetet – jelentette be tegnap Marius 
Budăi munkaügyi miniszter. Elmon-
dása szerint azonban még semmi 
sincs kőbe vésve, a hét folyamán 
még további tárgyalások várhatók, 
és csak azt követően véglegesítik a 
javaslatot. „Most annyit mondhatok, 
úgy hiszem, hogy január elsejétől 
lép hatályba” – fogalmazott a tárca-
vezető. Amint arról korábban beszá-
moltunk, a kormány november 9-ei 
ülésén elfogadta a diff erenciált mi-
nimálbér bevezetését lehetővé tevő 
sürgősségi kormányrendeletet. A ter-
vek szerint a középfokú végzettség-
gel, illetve kevesebb mint 15 év szol-
gálati idővel rendelkezők esetében 
2080 lejre, a felsőfokú végzettséggel 
és több mint 15 év szolgálati idővel 
rendelkezők esetében pedig 2350 lej-
re nő a kötelező legkisebb munkabér. 
Múlt hónap elején Lia Olguţa Vasiles-
cu volt munkaügyi miniszter úgy nyi-
latkozott, hogy még december 1-jétől 

emelni fogják a minimálbért, a mun-
káltatók nyomására azonban végül 
halasztották az intézkedést. 

Marius Budăi ugyanakkor egy va-
sárnap esti televíziós interjúban cá-
folta azokat a híreszteléseket, ame-
lyek szerint nincs pénz a nyugdíjakra 
vagy éppen a nyugdíjemelésre, és 
kiemelte, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) inkább „távozik a kormány-
ból”, mintsem csökkentené a nyug-
díjakat. „Soha, ameddig kormányon 
vagyunk, nem fognak csökkenni a 
nyugdíjak. Soha. Világosan meg-
mondom. Ez a PSD üzenete, nem a 

munkaügyi miniszter üzenete” – fo-
galmazott a tárcavezető. Mint isme-
retes, Marius Budăi november vége 
óta tölti be a munkaügyi miniszteri 
tisztséget. Lia Olguța Vasilescut vál-
totta, akit a pártja a közlekedésügyi 
minisztérium élére akart kinevezni, 
ám Klaus Johannis államfő ezt nem 
írta alá. Később Vasilescut a fejlesz-
tési miniszteri tisztségre nevezték, 
a kérdésben még Johannis dönté-
sére várnak – az államfő korábban 
azt ígérte, hogy a december elsejei 
nemzeti ünnepet követően jelenti 
be további szándékait.

 » A tervek 
szerint 2080 
lejre, a felsőfokú 
végzettséggel és 
több mint 15 év 
szolgálati idővel 
rendelkezők ese-
tében pedig 2350 
lejre nő januártól 
a minimálbér. 
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