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Frissíteni kell az építkezési 
vállalatok és az önkormányzatok 
között kötött szerződéseket az 
iparágban 3000 lejesre emelt 
minimálbér miatt, ám a hatósá-
gok kétféle módszertant adtak 
ki az árújraszámolásra. Egyesek 
szerint a kormány szándékosan 
akadályozza a pénzköltést.

 » BÍRÓ BLANKA

A különböző állami hatóságok 
egymásnak ellentmondó utasí-
tásokat fogalmaznak meg arra 

vonatkozóan, hogy az építőiparban 
megemelt minimálbér miatt miként 
kell aktualizálni a közberuházások 
kivitelezési szerződéseit. Ezért min-
denki kivár, a munkálatok késnek. 
Egyesek szándékosságot sejtenek a 
háttérben, mondván: az a cél, hogy az 
önkormányzatok ne tudják elkölteni a 
pénzeket.

Kétféleképpen értelmezik 
az árújraszámolást
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere csütörtöki sajtótájékoztatóján 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy nem 
tudják elkezdeni a munkálatokat a 
tavaly megkötött szerződések alapján, 
mert nem egyértelmű, hogy miként 

kell újraszámolni az árakat. Azt min-
denki elismeri, hogy az építőiparban 
3000 lejesre emelt minimálbér miatt a 
korábban megkötött szerződésekben 
foglalt áron nem éri meg a cégeknek 
elvégezniük a munkát, az árajánlato-
kat az új bérköltségekhez kell igazíta-
ni. A vállalkozók addig nem hajlandók 
elkezdeni a munkát, amíg a szerző-
déseket nem aktualizálják. Viszont ez 
akadályokba ütközik, mert a kormány 
nem fogalmazott meg erre vonatkozó-
an világos módszertant.

„Mindenki elismeri, hogy ezt a 
helyzetet meg kell oldani, ám akadá-
lyok merültek fel a kétféle értelmezési 
mód miatt” – mondta Antal Árpád. 
A polgármester rámutatott, az építő-
cégek arra hivatkoznak, hogy a kol-
lektív munkaszerződések értelmében 
– a minimálbér-emeléssel arányosan 
– valamennyi alkalmazottjuk fi zetése 
nőtt, így azt szeretnék, hogy ennek 
a teljes emelésnek a költségeit fog-
lalják bele a szerződésmódosításba. 
Az önkormányzatok viszont amellett 
kardoskodnak, hogy a korábbi és a 
jelenlegi minimálbér közötti különb-
séggel kell számolni. „Ennek a megol-
dására nincs egyértelmű módszertan, 
sőt bonyolítja a helyzetet, hogy a kü-
lönböző állami hatóságok egymásnak 
ellentmondó utasításokat küldenek” 
– mutatott rá a polgármester. Ugyanis 
az országos közbeszerzési hatóság-

tól olyan utasítást kaptak, amely-
nek módszertana a cégeknek kedvez 
anyagilag, a regionális fejlesztési és 
közigazgatási minisztérium viszont 
az önkormányzatok álláspontját veszi 
fi gyelembe.

Mindenképpen rajtavesztenek
Ebből a helyzetből nem lehet jól ki-
jönni: bármelyiket veszik fi gyelembe 
a szerződésmódosításkor, utólag az el-
lenőrző hatóságok vagy esetleges per 
esetén a bíróság hivatkozhat a másik-
ra – magyarázta a helyzet visszásságát 
Antal Árpád. Ezért most mindenki ki-
vár: arra számítanak, hogy egy állami 
intézmény egyértelmű, értelmezhető 
utasítást, módszertant fogalmaz meg 
arra vonatkozóan, miként kell eljárni.

Az elöljáró elmondta, megfogal-
mazódtak olyan vélemények is az ön-
kormányzati vezetők körében, hogy 
a késleltetés szándékos: az államnak 
nincs pénze, és a kormány arra játszik, 
hogy az önkormányzatok ne költekez-
zenek. Antal Árpád viszont abban re-
ménykedik, egy „normális országban” 
nem lehet érdeke a kormánynak, hogy 
ne legyenek közberuházások, hiszen 
akkor nincs munkálat, nincs adó, és 
nincs állami bevétel. Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata több, már a tavaly 
megkötött kivitelezési szerződéssel 
rendelkezik, de nem tudják, hogy mi-
kor kezdhetik el a munkálatokat.

 » B. K. B.

A lapfokon érvénytelenítette a 
brassói táblabíróság az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács Dan 
Tanasă magyarellenes feljelentései-
ről elhíresült blogerre kirótt bünteté-
sét. A döntésről Dan Tanasă számol 
be a blogján. Kifejti, tájékoztatja a 
közvéleményt, hogy nem hátrál meg, 
nem hagyja magát megfélemlíteni, 
tovább dolgozik, hogy Kovászna és 
Hargita megyében védje a törvényt 
és az alkotmányt, valamint hogy be-
bizonyítsa, ebben a két megyében 
erőszakos etnikai tisztogatás áldo-
zatai a románok. „Üzenem Asztalos 
Csabának, az Országos Diszkriminá-

cióellenes Tanács elnökének és Liviu 
Dragneának, a Szociáldemokrata 
Párt elnökének, hogy nem félek tő-
lük, bármennyire erőlködnek, nem 
tudnak elbátortalanítani”– írja a 
magyarellenes feljelentő.

Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács tavaly nyáron kétezer 
lejre bírságolta Dan Tanasát Árus 
Zsoltnak, a Gyergyószéki Székely 
Tanács elnökének panasza nyomán. 
Árus azért tett panaszt, mert Tanasă 
bejegyzéseiben az egész romániai 
magyar közösséget diszkriminálja, 
uszít igencsak eredményes módon, 
sértő és gyűlölködő hozzászólások 
egész sorát kiváltva. A büntetést 
a feljelentő már akkor megfelleb-

bezte, a döntést április 19-én hozta 
nyilvánosságra a bíróság. Tanasă a 
blogbejegyzésben azt állítja, hogy 
Árus Zsolt az úgynevezett Székely-
föld etnikai alapú területi autonó-
miájának harcosa, az Oroszország 
által támogatott Magyarország játsz-
máját játssza, hogy Erdély vissza-
kerüljön Magyarországhoz. Árus 
Zsolt tavaly „kisebbfajta csodá-
nak” nevezte a bírság kiszabását, 
ugyanakkor nehezményezte, hogy a 
kiróható büntetés minimumát szab-
ták ki, holott a diszkrimináció egy 
egész közösséget érintett. Szerinte 
elvárható lett volna egy súlyosabb 
büntetés, aminek elrettentő jellege 
lett volna.
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A román belpolitikai életben ma már egyetlen, biz-
tosnak nevezhető elem van: a mindent egyre job-
ban eluraló káosz. Az alkotmányos berendezkedés 
– amelynek egyik legfontosabb eleme a közvetlenül 
választott, erős elnök, akinek vétójoga van a kormány-
tagok kinevezésében, és jelentős beleszólást kap a 
fontos ügyekbe – persze már eleve kódolja az államfő 
és a kormány közötti konfl iktust, főleg az olyan az ese-
tekben, mint a jelenlegi is, amikor az államfő és a kor-
mány egymással ellentétes politikai oldalt képvisel.

Ahová azonban mostanra fajultak a dolgok, az még 
ebben a rendszerben is brutális.
Oda jutottunk, hogy a kormányt – még – ténylegesen 
irányító PSD-elnök, Liviu Dragnea kényére-kedvére 
cserélné a neki nem tetsző minisztereket, miközben a 
volt pártja, az ellenzékben politizáló nemzeti liberáli-
sok EP-választási sikere, illetve a saját év végi újravá-
lasztása érdekében pedálozó Klaus Johannis államfő 
– egyszeri vétójogát kihasználva – valamennyi, a kor-
mányfő által először javasolt új minisztert elutasít. E 
pótcselekvések miatt pedig – amelyért a felelősség 
mindkét felet terheli – a tényleg fontos ügyek háttér-
be szorulnak.

A legutóbbi minisztercserék mozgatórugója egyér-
telműen az, hogy Dragnea továbbra is demonstrálni 
akarja: igenis ő irányítja a kormányt. Ennek érdeké-
ben az elmúlt két és fél évben már két, neki ellen-
szegülő miniszterelnöktől is megszabadult, most 
viszont – legalábbis egyelőre – megelégedett egy 
kisebb áldozattal, Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszterrel is, akinek „bűne” annyi, hogy nem volt 
hajlandó sürgősségi kormányrendeletet kidolgozni 
a büntető törvénykönyv és a büntető perrendtartás 
alkotmánybíróság által alkotmányosnak talált mó-
dosításainak hatályba léptetéséről. Amelyek között 
bizony olyan is akad, amely Dragnea számára is 
mentőövet jelenthet az ellene zajló korrupciós el-
járásban, miután választási csalás miatt korábban 
egyszer már jogerősen elítélték.

A sürgősségi kormányrendelet kapcsán a korábban 
Dragnea hűséges kiszolgálójaként működő Viorica 
Dăncilă miniszterelnök részéről is érezhető volt némi 
húzódozás, főleg azt követően, hogy az Európai Bi-
zottság részéről neki kellett lenyelnie a kritikákat és 
dorgálásokat, sőt a megtorló lépésekkel való fenye-
getőzéseket a rendeletek útján történő igazságügyi 
módosítások lehetősége miatt. 

Persze Dragnea végül ki tudta kényszeríteni, hogy a 
PSD megvonja a bizalmat az igazságügy-minisztertől, 
így vele vitették el a balhét, ám úgy tűnik, hogy a párt-
elnök továbbra is neheztel a kormányfőre.
Miután Dragnea a minisztercserékkel újabb esélyt 
adott Klaus Johannisnak arra, hogy az utódjukul ja-
vasolt jelöltek, illetve az egész kormányzat alkalmat-
lanságára hivatkozva elutasítsa őket, és ezzel kam-
pányoljon, most elégedetlennek tűnik azzal, hogy a 
miniszterelnök belement abba az államfői javaslatba, 
hogy ideiglenes minisztereket nevezzenek ki ahe-
lyett, hogy a kormány struktúrájának átalakításával 
az államfőt megkerülve, a parlament voksaival bo-
nyolítsák le a minisztercseréket. Ez szűrhető le abból, 
hogy megjegyezte: a kormányoldal többségben van, 
így még megfontolhatja, hogy a parlament elé vigye 
a minisztercserék ügyét. Csakhogy ebben nem biztos, 
hogy igaza van. A Btk. módosításainak szerdai szava-
zásakor az RMDSZ még támogatta a kormányoldalt – 
ha már maga is részt vett a módosítások kidolgozásá-
ban –, azonban azt már jelezték, hogy egy esetleges, 
a kormányról szóló voksoláson nem számíthatnak a 
szavazataikra. A taktikázással az RMDSZ azt próbálja 
jelezni: nem kritikátlan függeléke a sokat bírált kor-
mánypártoknak – és persze azt is, hogy megvan még 
a zsarolási potenciálja. Viszont döntésével bizonyta-
lanságba taszítja a kormányoldalt, amelynek így leg-
feljebb csak nagyon szűken lenne meg a minisztercse-
rék megszavazásához szükséges többsége.
A kérdés az, miért forszírozná mindennek ellenére 
Dragnea a kormányról szóló szavazást. Egy esetleges 
leszavazott szerkezeti átalakítás ugyanis nemcsak a 
miniszterelnök számára lenne kínos, hanem a kor-
mánypártok számára is minden eddiginél nagyobb 
presztízsveszteséget jelentene.
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 Félbeszakadt munkálatok. Az önkormányzatok nem mernek nekifogni a beruházásoknak az ellentmondások miatt
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Dan Tanasă nem hagyja magát „elbátortalanítani”




