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Sok ezren csatlakoztak pén-
teken a Ștefan Mandachi 
suceavai üzletember által 
meghirdetett 15 perces autópá-
lya-tüntetéshez. Răzvan Cuc 
közlekedésügyi miniszter vá-
laszában jelezte, megértette az 
üzenetet, Liviu Dragnea szoci-
áldemokrata (PSD) pártelnök 
viszont cirkusznak minősítette 
az akciót.

 » KRÓNIKA

Negyed órára megállt az élet 
pénteken Románia-szerte: 
az ország különböző vidé-

kein sok ezren csatlakoztak ahhoz 
a megmozduláshoz, amelyet az 
autópályák hiánya miatt kezdemé-
nyezett két hete egy moldvai vállal-
kozó. A vagyonát gyorsétkezdékkel 
megalapozó Ștefan Mandachi saját 
költségén építtette meg az első, 
mindössze egy méter hosszú autó-
pálya-szakaszt a kelet-romániai Su-
ceava megyében, tiltakozásul ami-
att, hogy Moldva maradt az ország 
egyetlen olyan történelmi régiója, 
ahol eddig egy méter sztráda sem 
épült. Az erről készült látványos 
reklámfi lmben, amelyet a videó-
megosztókon és a hírtelevíziók 
adásaiban milliók láttak, Manda-
chi maga buzdított mindenkit, akit 
zavar Románia elmaradottsága a 
gyorsforgalmi utak terén, hogy már-
cius 15-én, 15 órakor tevékenysége 
15 perces megszakításával fejezze ki 
nemtetszését.

Széles körű összefogás
A „Románia autópályákat akar” 
felhíváshoz a – szexuális zaklatá-
sok ellen alakult nemzetközi MeToo 
mozgalom mintájára – a #ȘîEu (én 

ORSZÁGSZERTE SOK EZREN CSATLAKOZTAK PÉNTEKEN A „ROMÁNIA AUTÓPÁLYÁKAT AKAR” FELHÍVÁSHOZ

Negyedórás leállással sürgették a sztrádaépítéseket

Kiállás az autópályákért. Pénteken 15 órakor 15 percre Kolozsváron is megállt az élet

 » Liviu Dragnea 
PSD-elnök szerint 
míg mások cir-
kuszt csinálnak, 
addig a kormány 
valódi sztrádákat 
épít.

is) jelszó meghonosításával a legkü-
lönfélébb emberek és szervezetek 
csatlakoztak. A fuvarozókon, turiszti-
kai és építőipari egyesületeken, a Ro-
mán Kereskedelmi Kamarán kívül 
önkormányzatok, szakszervezetek, 
bankok, diákszervezetek, kórházak 

is csatlakoztak a munkabeszüntetés-
hez. Péntek délben a szociálliberális 
kormányt rendszeresen bíráló Klaus 
Johannis államfő is sajtónyilatkozat-
ban adta a tüntetők tudtára, hogy ő is 
mellettük áll.

A kormánykoalíciót 
sem hagyta hidegen
Még a kormány pénzügyminisztere, 
Eugen Teodorovici is kiállt a minisz-
térium elé, jelezvén, hogy támogatja a 
megmozdulást. Călin Popescu-Tăricea-
nu, a szenátus, illetve a kisebbik kor-
mánypárt, a Liberálisok és Demokra-
ták Szövetsége (ALDE) elnöke is úgy 
nyilatkozott eközben, hogy az autó-
pálya-építés üteme elfogadhatatlanul 
lassú volt, és szerinte ebben minden 
párt hibás, amely az utóbbi 20–30 év-
ben hatalmon volt. Mint mondta, ha 
közlekedési miniszter lenne, néhány 
intézkedéssel hatékonyabbá tenné 

az autópálya-építést – átszervezné a 
közúti infrastruktúrát kezelő országos 
társaságot (CNAIR), 70 százalékkal 
emelné az autópálya-építésen dolgo-
zók bérét, és közvetlenül, személye-
sen venne részt a helyszíni ellenőrzé-
sekben. Jelezte ugyanakkor egyúttal, 
hogy a 2019-es költségvetés biztosítja 
a szükséges összegeket a moldvai 
közúti és vasúti infrastruktúra fejlesz-
téséhez. 

Volt, aki felhajtásról 
és cirkuszról beszélt
Liviu Dragnea PSD-elnök számára 
azonban nem tűnt egyáltalán szimpa-
tikusnak a kezdeményezés: szerinte 
míg mások cirkuszt csinálnak, addig 
a kormány valódi sztrádákat épít. Mint 
fogalmazott, „azok a ravaszkodók”, 
akik azzal hencegnek, hogy építettek 
egy méter autópályát, jobban tették 
volna, ha pénzt – ami szerinte nagyjá-
ból 100 000 lejre rúgott – adományoz-
nak a valódi infrastruktúra-fejlesztés-
re. „Értettem az üzenetet, talán nem 
lett volna szükség ekkora felhajtásra” 
– nyilatkozta péntek este a Digi 24 te-
levízió műsorában az autópályák hiá-
nyával kapcsolatos tüntetések kapcsán 
Răzvan Cuc közlekedésügyi miniszter 
is. „Világosan megértettem az üzene-
tet, és éppen ezért próbálom mind 
jobban felpörgetni a folyamatban lévő 
munkálatokat és közbeszerzéseket, de 
a vállalkozóknak és az útügyi vállalat-
nak is meg kell értenie, hogy az embe-
reknek elfogyott a türelmük. Magam is 
közlekedem, én is autópályákat aka-
rok. Az első mandátumban arra kon-
centráltam, hogy minél több projektet 
kidolgozzunk, most ezeket fogjuk meg-
valósítani, itt leszek folyamatosan az 
építőtelepen” – nyilatkozta Cuc. Mint 
ismeretes, Románia még mindig csak 
763 kilométer autópályával rendelke-
zik, és egyelőre még a fővárosát sem 
sikerült bekapcsolnia Európa gyorsfor-
galmi úthálózatába.
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Aláírta pénteken Klaus Johannis 
államfő a 2019-es évi állami költ-

ségvetési törvényt kihirdető rendele-
tet – közölte honlapján az államelnö-
ki hivatal. A bejelentés azt követően 
jelent meg az oldalon, hogy Johannis 
sajtónyilatkozatban bírálta a kor-
mány fő erejét képező Szociáldemok-
rata Pártot (PSD), amiért nem volt 
hajlandó módosítani a parlament-

ben a megfontolásra visszaküldött 
jogszabályt, arról azonban nem be-
szélt, hogy kihirdeti vagy sem a jog-
szabályt. „A PSD megbukott a felelős-
ség utolsó tesztjén is. A költségvetési 
törvény, amit visszaküldtem a par-
lament elé a súlyos tartalmi hibák 
kijavítására, változatlanul érkezett 
vissza kihirdetésre. Egyetlen nap, 
ennyit szánt a PSD a parlamentben 
egy, az ország számára ily fontos 
projekt megfontolására. Igazi rossz-

indulat a PSD részéről, hogy eluta-
sította a büdzsé kijavítását, ami a 
lakosságra kiható negatív gazda-
sági következményekkel fog járni. 
Szerettem volna egy jó költségvetést 
kihirdetni, Románia és a románok 
számára. Nem így alakult” – fogal-
mazott az államfő, aki szerint „a PSD 
kizárólag politikai megfontolásból 
semmit nem vett számításba, és to-
vább ment a nemzeti szégyen költ-
ségvetésével”. Mint ismeretes, a szo-

ciálliberális kormány 5,5 százalékos 
gazdasági növekedést remél az idén, 
2,76 százalékos államháztartási hi-
ány mellett. Amennyiben a számítá-
sok beigazolódnak, a román bruttó 
hazai termék az idén haladhatja meg 
először az 1000 milliárd lejt, ugyanis 
a kormány 1022 milliárd lej (215 mil-
liárd euró) GDP-vel számol. A Dăn-
cilă-kabinet szerint a büdzsének há-
rom prioritása van: az egészségügy, 
az oktatás és a beruházások.

Március közepére lett 2019-es költségvetése Romániának

 » „A PSD meg-
bukott a felelősség 
utolsó tesztjén is. 
Igazi rosszindulat, 
hogy elutasította a 
büdzsé kĳ avítását, 
ami negatív gazda-
sági következmé-
nyekkel fog járni” 
– vallja Johannis.

Johannis félretájékoztatással vádolja Dăncilát

Viorica Dăncilă miniszterelnök előre hozott nyugdíjemelést ígér, ám a nyugdíjpont értéke alacso-
nyabb, mint amit a kormányprogramban ígértek, ami arra utal, hogy a kormány „egy párhuzamos 
világban él” – jelentette ki pénteki sajtónyilatkozatában Klaus Johannis államfő. „Nem, miniszterelnök 
asszony, nem emelték idő előtt a nyugdíjakat. Olvassa el a kormányprogramot. Ott nagyon világosan 
írja, hogy 2019-ben 1265 lej a nyugdíjpont. Tudja mennyi most a nyugdíjpont? Nem, nem 1265 lej, 
ahogyan megígérték, hanem 1100 lej. Csupán szeptemberben, a beígért emeléssel, amit őszintén nem 
tudjuk, hogy betartanak-e, fog 1265 lejre nőni” – fogalmazott Johannis. Kĳ elentésével Dăncilă pár nap-
pal korábbi nyilatkozatára utalt. „A 114-es sürgősségi kormányrendelet szabályozza a mi vállalásainkat 
a nyugdíj- és fi zetésemelések terén. A kormány idő előtt emelte a nyugdíjakat, és a továbbiakban is 
így fog eljárni” – mondta a miniszterelnök a múlt héten a parlamentben, a kormány óráján.

Teodorovici: semmi sem kötelező

A magánnyugdíj-járulékokat kezelő cégek milliárd lejeket forgatnak, és ez 
nagyon is nyereséges tevékenység, tehát nem fog senki elmenni az ország-
ból – szögezte le péntek este a Románia TV műsorában Eugen Teodorovici. 
A pénzügyminiszter szerint a kormány tulajdonképpen megpróbálta ki-
terjeszteni a beruházási lehetőségeket a nyugdíjrendszer második pillére 
számára, ahogyan azt más országokban is tették, és választási lehetőséget 
adott a járulékfi zetőknek. „Mi senkit semmire nem köteleztünk, mindössze 
megteremtettük a lehetőséget a járulékfi zető számára, hogy eldöntse, hogy 
az egyes pillérben akar-e maradni, vagy továbbra is a kettes pillérbe is fi zet 
járulékot (ha akarja, szabadon megteheti)” – magyarázta.

PSD: elkezdődött a moldvai sztrádaépítés

Miközben az ország a 15 perces „sztrádatüntetésre” 
készült, a kormány fő erejét képező Szociáldemokrata 
Párt (PSD) az alakulat hivatalos Facebook-oldalán péntek 
dél körül bejelentette, „Moldva autópályájának építése 
ma kezdődik”. „Bákó megyei jogú város autópálya-jellegű 
körgyűrűje szerves része a moldvai sztrádának, a 9-es pá-
neurópai folyosónak. Ez egy 2017-ben, a PSD-kormányzás 
idején útjára indított projekt, értéke 144 millió euró, meg-
van rá a fi nanszírozás. A közlekedésügyi miniszter, Răzvan 
Cuc úr ma ott lesz a 12.30-kor elrajtoló munkálatoknál az 
építőtelepen” – áll a nagyobbik kormánypárt Facebook-be-
jegyzésében.




