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H I R D E T É S

TOVÁBBRA SEM SIKERÜLT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK IS TETSZŐ KÉPLETET TALÁLNI A GÉPJÁRMŰBEJEGYZÉSI DÍJRA

Lemondott a kormány a regisztrációs illetékről
Miután egyhamar nem tudja 
újra kivetni a leginkább 
külföldről behozott használt 
gépkocsit vásárlókat sújtó 
regisztrációs díjat, a bukares-
ti szociálliberális kormány 
inkább az autópark felújítá-
sát célzó roncsautóprogram-
ra összpontosít.

 
 » BÁLINT ESZTER

Továbbra sem sikerült a ro-
mán kormánynak olyan 
matematikai képletet kidol-

goznia a gépkocsik első romániai 
forgalomba íratásakor kért re-
gisztrációs díjra, amit ne lehetne 
megtámadni a törvényszéken, 
ahogyan korábban is történt az 
évek során számos megnevezés 
alatt többször is kivetett illeték-
kel – erősítette meg az eddigi vé-
lekedéseket Grațiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter. A 
tárcavezető szerint ha nincs esz-
közük megakadályozni, hogy az 

országot elárasszák a Nyugaton 
lecserélt, sokéves autók, akkor a 
hatóságok a gépkocsipark felújí-
tását célzó roncsautóprogramra 
összpontosítanak, ami – mint 
ismeretes – az új autókat vásár-

lóknak nyújt anyagi segítséget. 
A miniszter amúgy azt mondja, 
nem mondanak le örökre a re-
gisztrációs adóról, de a Hotnews 
hírportál szerint minden jel arra 
utal, hogy ez fog történni. Mint 

ismeretes, az illetéket először 
Románia uniós csatlakozása-
kor vetették ki, ezzel próbálva 
megakadályozni, hogy az ország 
Európa autótemetőjévé váljék. 
Azóta azonban többszöri próbál-
kozásra sem sikerült megtalálni 
a támadhatatlan képletet, így a 
befi zetett díjak nagy részét visz-
sza kellett fi zetni a polgároknak. 
Az ismételt kudarcot követően a 
legutóbbi bélyegilletéket 2017. 
február elsejétől számolta fel a 
kormány, jelezve egyúttal, hogy 
a közeljövőben új regadóval ruk-
kolnak elő. Bár a sajtó rendszere-
sen rákérdezett a helyzet alaku-
lására, mindig csak az a válasz 
érkezett, hogy a szakbizottság 
dolgozik a megfelelő képleten 
– a mostani bejelentés szerint 
azonban nem sikerült dűlőre jut-
niuk. 2017 óta pedig átlagban ha-
vonta 40 ezer használt gépkocsi 
érkezett külföldről.

A legfrissebb statisztikák szerint 
jelenleg Romániában 6,4 millió 
autó szeli az utakat, amelyek közül 
kevesebb mint 550 ezer fi atalabb 5 
évesnél, 3 millió pedig öregebb 15 

évesnél. Nem csoda tehát, hogy a 
kormány idén is meghirdeti a gép-
kocsipark felújítását célzó roncs-
autóprogramot.  Graţiela Gavriles-
cu bejelentése szerint április 5-éig 
el is indítják az új autót vásárló-
kat állami támogatásban része-
sítő kormányprogramot, és idén 
is 50 ezer értékjegyet bocsátanak 
majd mindazok rendelkezésére, 
akik régi autójukat újra váltanák. 
A tárcavezető rámutatott, 2018-
ban februárban hirdették meg 
a hazai gépkocsipark felújítását 
célzó programot, idén azonban 
ez nem volt lehetséges „az állami 
költségvetés kihirdetésének tel-
jesen indokolatlan késleltetése” 
miatt. „És bár nem a kormány, és 
nem a parlament tehető felelőssé 
ezért a helyzetért, mi kérünk el-
nézést a román állampolgároktól, 
ha másoknak nincs bátorságuk 
felvállalni ezt” – idézi a minisztert 
az Agerpres hírügynökség.

A környezetvédelmi minisz-
térium statisztikái szerint eddig 
mintegy 700 ezer régi járművet 
vontak ki a forgalomból a roncs-
autóprogramon keresztül.

Győztek? Úgy tűnik, egyhamar nem lesz újra regisztrációs adó

 » KRÓNIKA

T iltakozásba fogtak hétfő dél-
után a Nestlé vállalat temes-

vári gyárának alkalmazottai, 
miután a vezetőség bejelentette 
a kirendeltség felszámolását, és 
legtöbb 13 havi fi zetésnek megfe-
lelő végkielégítést ajánlott fel az 
elbocsátandó munkatársaknak.

Az alkalmazottak felháboro-
dását az váltotta ki, hogy az üdí-
tőket és élelmiszereket gyártó 
multinacionális vállalat Német-
országban és Franciaországban 
dolgozó alkalmazottai hasonló 
körülmények között 50 havi fi ze-
tésnek megfelelő végkielégítést 
is kaptak. Az elbocsátás több 
mint 350 alkalmazottat érint. 
Ovidiu Bolovan szakszervezeti 
vezető úgy nyilatkozott, hogy a 
dolgozók nem tudtak kiegyezni a 
vállalat vezetőségével a végkielé-
gítések kapcsán.

Az Agerpres hírügynökség sze-
rint Bolovan nehezményezte, 
hogy 11 évi munkaviszony után 
a romániai alkalmazottaknak 
sokkal kevesebb végkielégítést 
ajánlott fel a Nestlé, mint Német-
országban és Franciaországban, 
ahol 30 és 50 közötti fi zetésnek 
megfelelő összeget kapnak az 
elbocsátottak. A svájci társaság 
temesvári gyárának 15–20 éves 
régiséggel rendelkező munkatár-
sai 13, míg a 11 éve ott dolgozó al-
kalmazottak 10 havi bért kapnak 
a kirendeltség felszámolásakor.

A svájci vállalat temesvári 
gyárában kialakult helyzetről 
tájékoztatták az élelmiszeripar-
ban, mezőgazdaságban, hotel- és 
vendéglőiparban, catering- és do-
hányszektorban dolgozók nem-

zetközi szövetségét (IUF), amely 
közölte, hogy támogatja a romá-
niai munkások tiltakozó akcióját. 
Ugyanakkor az IUF kérte az Euró-
pai Vállalkozási Bizottság (EWC) 
azonnali összehívását, amelyen a 
Sindalimenta szakszervezet veze-
tői is részt vettek. A Nestlé alkal-
mazottainak követeléseit Genf-
ben is bemutatták, kérve, hogy 
az IUF egyenlő bánásmódot és 
társadalmi jogokat biztosítson 
egy vállalat bezárása esetén al-
kalmazottainak, függetlenül az 
országtól, ahol működött. A Sin-
dalimenta szakszervezet felhí-
vást intézett a román kormány-
hoz és a törvényhozásban részt 
vevő pártokhoz, hogy azonnal 
változtassanak a társadalmi pár-
beszéd törvényén.

Mint ismeretes, a Nestlé 2000-
ben indította be temesvári üze-
mét, 2005-ben pedig 9 millió 
eurós tőkeemeléssel új termékek 
gyártásába kezdtek. A temesvári 
Joe gyár a svájci vállalat egyetlen 
romániai üzeme.

Kettős mérce a Nestlénél
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