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Új sztrádaszakaszt adtak át
Átadták a forgalomnak a Lugos–
Déva autópálya Marosillye és 
Holgya közötti 21,1 kilométeres 
szakaszát – jelentette be tegnap 
Lucian Bode közlekedési minisz-
ter. Ezt a sztrádaszakaszt vissza 
nem térítendő európai uniós 
hitelből fi nanszírozták és 580 
millió euróba (plusz áfa) került. 
A 2013-ban aláírt szerződést 2016-
ra kellett volna kivitelezni. A szer-
ződést 97 százalékos megvalósí-
tottság mellett idén augusztusban 
felbontották. Az új szakaszon 
egyelőre 80 km/órás sebesség- és 
7,5 tonnás tömegkorlátozás van 
érvényben. A tárcavezető szerint 
ezáltal összesen 857,5 kilométer-
re bővül a romániai autópályák 
hossza.
 
Székely megyék kapták
a legtöbbet a tartalékalapból
 Számos magyarlakta erdélyi 
megye települési önkormányzata 
részesült a Hivatalos Közlöny de-
cember 20-i számában megjelent 
kormányhatározatban előirány-
zott támogatásokból. A költség-
vetési tartalékalapból kiosztott 
összegeket az önkormányzatok 
büdzséjének kiegyensúlyozásá-
ra szánta a bukaresti kormány, 
amely összesen 477 millió lej 
folyósítását hagyta jóvá. Az erdé-
lyi megyék közül a legnagyobb 
tételt, 31,2 millió lejt Hargita kap-
ta, amely után Kovászna megye 
következik 21 millió, Bihar megye 
20 millió, Máramaros megye 19 
millió, Hunyad és Szeben megye 
18-18 millió, Kolozs megye 17 
millió, Temes megye 14 millió, 
Maros megye 12 millió, Arad és 
Brassó 9-9 millió, Szilágy megye 
6 millió Szatmár megye 5,9 millió, 
Beszterce-Naszód megye 4 millió 
lejes támogatással.
 
Különbözet fi zethető
a magánszolgáltatóknál
Kihirdette tegnap Klaus Johannis 
államelnök a törvényt, amely 
lehetővé teszi, hogy a magán-
tulajdonban lévő egészségügyi 
szolgáltatók kifi zettethessék az 
állami egészségügyi biztosítással 
rendelkező páciensekkel a szol-
gáltatás valós ára és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
(CNAS) által megtérített összeg 
közti különbséget. A jogszabály 
célja egységes szabályozás révén 
lehetőséget teremteni az egész-
ségügyi biztosítással rendelkező 
személyeknek, hogy igénybe ve-
hessék a CNAS-sal szerződésben 
álló magánegészségügyi intéz-
mények szolgáltatásait úgy, hogy 
csak a magáncég által megsza-
bott ár és az állami biztosító által 
fedezett összeg közti különböze-
tet fi zessék ki. A szolgáltatások 
után fi zetendő különbözeti árat 
minden egészségügyi magánin-
tézménynek fel kell tüntetnie 
honlapján.

 1 euró       4,7716
1 dollár      4,3036
 1 svájci frank 4,3883
1 font sterling 5,5874
100 forint 1,4418

Valutaváltó

HÁROM JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁT FOGADTATTA EL VITA NÉLKÜL A PARLAMENTTEL A KORMÁNY

Felelősséget vállalt az Orban-kabinet

Ludovic Orban saját és kormánya mandátumát kockáztatva fogadtatta el a törvényeket

Kormányzati felelősségvállalás-
sal terjesztette a bukaresti parla-
ment elé a jövő évi központi 
költségvetést, a társadalombiz-
tosítási költségvetést és a „kap-
zsisági rendeletként” elhíresült 
adóügyi jogszabályok módosí-
tását a bukaresti kabinet. A PSD 
„fontolgatja” a bizalmatlansági 
indítványt.

 » ROSTÁS SZABOLCS

P arlamenti felelősségvállalással 
fogadta el a 2020-as költségve-
tési törvényt, a jövő évi társa-

dalombiztosítás költségvetésének 
törvényét és a „kapzsisági adóként” 
elhíresült 114-es kormányrende-
let módosításait a román kormány 
tegnap délután. Az eljárás kiiktatja 
a parlamenti vitát a román állam-
háztartást meghatározó jogszabá-
lyokról: a kormányzati felelősség-
vállalással beterjesztett törvények 
hatályba lépését csak a kormány 
megbuktatásával akadályozhatja 

meg a parlament. A jövő évi költség-
vetés megtervezésénél a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) alkotta kormány 
4,1 százalékos gazdasági növeke-
déssel, 3 százalékos infl ációval, 3 
százalékos munkanélküliségi rátá-
val, és a GDP 3,6 százalékára rúgó, 
40 milliárd lejt meghaladó állam-
háztartási hiánnyal számolt.

Ludovic Orban a képviselőház és 
a szenátus plénuma előtt elmon-
dott beszédében bejelentette, hogy 
a társadalombiztosítási költségve-
tés törvényének megalkotásakor 
fi gyelembe vették a hatályban lévő 
nyugdíjtörvényt, és a tervezet alap-
ján biztosított a nyugdíjemeléshez 
szükséges összeget. A miniszter-
elnök hozzátette: elfogadták azt a 
módosító javaslatot, amelynek ér-
telmében a román posta útján tör-
ténő átutalási jutalék 1 százalékról 
1,1 százalékra nő. A 2018/114-es szá-
mú, az úgynevezett „kapzsisági il-
letéket” tartalmazó sürgősségi kor-
mányrendelet módosítása kapcsán 
Ludovic Orban a plénum előtt ki-
fejtette, hogy a tervezet többek közt 
előírja az energetikai, banki-pénz-
ügyi és magánnyugdíjpénztárakkal 

kapcso la tos rendelkezések korri-
gálását. A törvényerejű jogszabály 
módosításával eltörlik az üzleti 
forgalom 2 százalékának megfele-
lő adót, amit az energetikai cégek-
re vetettek ki, és a távközlési cé-
gekre kivetett (3 százalékos) adót. 
Eltörlik továbbá a negyedévente 
fi zetendő, „kapzsisági illetéknek” 
nevezett, márciusban már harma-
dára csökkentett, de eredetileg az 
aktívák évi 1,2 százalékát is elérő 
bankadót, amelyet azokra a pénz-
intézetekre vetett ki a Dăncilă-kor-
mány, amelyek 2 százalékot meg-
haladó bankközi hitelkamatlábat 
(ROBOR) alkalmaznak. Orban azt 
is közölte, hogy több módosító ja-
vaslatot elfogadtak, többek közt 
azt, amely előírja, hogy továbbra 
is folyósítsák a nehéz munkakö-
rülményekért járó bérpótlékot, 
ugyanúgy, mint 2019-ben.

A kormányzati felelősségválla-
lás bejelentését követően Marcel 
Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) ügyvivő elnöke közölte, az 
ellenzéki alakulat megtámadja 
az alkotmánybíróságon az Or-
ban-kormány által megvalósí-
tott harmadik költségvetés-ki-
igazítást. „Meg fogjuk támadni 
az alkotmánybíróságon az Or-
ban-kormány által törvénytelenül 
végrehajtott büdzsékiigazítást, 
vagyis a harmadikat. A lehető 
legrövidebb időn belül megtesz-
szük, két nap alatt elkészül. Kará-
csony után, azt hiszem, 27-én, el is 
küldjük az alkotmánybírósághoz” 
– jelentette ki Ciolacu a PSD vég-
rehajtó bizottságának ülése után. 
A képviselőház elnöki tisztségét 
betöltő politikus rámutatott, a 
kormány törvénytelenséget köve-
tett el, amikor három költségve-
tés-kiigazítást hajtott végre, és eb-
ből kettőt 60 nap leforgása alatt. 
A szociáldemokraták egyébként 
nem zárják ki a bizalmatlansági 
indítvány benyújtásának lehető-
ségét, de csak akkor, ha más par-
lamenti alakulatok is csatlakoz-
nak a kezdeményezéshez. Marcel 
Ciolacu elmondta, minden lehető-
séget megvitattak, és nem zárják 
ki, hogy három napon belül bizal-
matlansági indítványt nyújtsanak 
be, ha más pártok is csatlakozná-
nak a kezdeményezéshez.

 » Ludovic Or-
ban elmondta, a 
társadalombizto-
sítási költségve-
tés törvényének 
megalkotásakor 
fi gyelembe 
vették a hatály-
ban lévő nyug-
díjtörvényt, és a 
tervezet alapján 
biztosított a 
nyugdíjemelés-
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összeg.
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 » KRÓNIKA

Tovább növelte az Európai Unión 
kívülről érkező munkavállalók be-

fogadási ütemét a román kormány: a 
Ludovic Orban vezette kabinet által 
elfogadott határozat szerint 2020-ban 
a hatóságok 30 ezer új munkavállalási 
engedélyt bocsáthatnak ki. A bukaresti 
hatóságok a krónikus munkaerőhiány 
miatt – mintegy négymillió román ál-
lampolgár vándorolt el nyugat-európai 
országokba, amióta Románia belépett 
az EU-ba – évről évre emelték a keret-
számot: 2017-ben ötezer, tavaly tízezer, 
idén pedig 20 ezer EU-n kívülről érke-

zett új vendégmunkást fogadtak be. 
Idén egyébként a tavalyinál kétszer 
több, 30 ezer külföldi vendégmunkás 
lett volna importálható az országba, 
miután a Viorica Dăncilă vezette szo-
ciáldemokrata kabinet augusztusban 
tízezerrel növelte az Európai Unión kí-
vülről alkalmazható munkaerő létszá-
mát. A legtöbb külföldi Vietnámból, 
Törökországból, Nepálból, Szerbiából, 
Srí Lankából, Kínából és a Moldovai 
Köztársaságból érkezett.

Ludovic Orban miniszterelnök 
fontosnak nevezte az elfogadott kor-
mányhatározatot, mivel a megemelt 
keretszám a „munkaerőválság meg-

oldásának részét képezi”. A bukaresti 
pénzügyminisztérium tavalyi becslé-
se szerint legalább egymillió dolgozó 
hiányzik a román munkaerőpiacról. 
Az EU-n kívüli külföldi munkaerő al-
kalmazásának bátorítása céljából ta-
valy ősszel eltörölték azt a 2010-ben 
hozott rendelkezést, amely szerint a 
munkáltatók kötelesek átlagbért fi zet-
ni a külföldről érkező dolgozóknak. 
Az elmúlt időszakban a vállalkozók 
a szakképzett munkaerő hiányára pa-
naszkodtak, egyes cégek azért mond-
tak le a terjeszkedésről vagy egyéb 
fejlesztésekről, mert nem látták bizto-
sítva az ehhez szükséges munkaerőt.

Jövőre 30 ezer vendégmunkást fogad Románia
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Orban fontosnak 
nevezte az elfo-
gadott kormány-
határozatot, 
mivel a meg-
emelt keretszám 
a „munkaerő-
válság megol-
dásának részét 
képezi”.




