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Tetemes bírság 
a mobilszolgáltatóknak
Összesen 1,61 millió lejes bírságot 
rótt ki az Országos Távközlési 
Hatóság (ANCOM) a Vodafone, a 
Telekom, az Orange és az RCS&
RDS mobilszolgáltatóra, mert 
nem gondoskodtak a licencszer-
ződésben vállalt kötelezettségük-
ről, miszerint lefedik az ország 
lakott területének legalább 98 
százalékát. Az ANCOM tegnapi 
közleménye szerint a hatóság 
mintegy 13 400 helységben, azaz 
minden, legalább tíz lakossal 
rendelkező településen, illetve 
a közutak 246 000 kilométeres 
hosszán végzett méréseket, és 
arra a következtetésre jutott, hogy 
egyetlen mobilszolgáltató sem éri 
el a 98 százalékos lefedettséget 
a hangszolgáltatás terén. A 2019 
májusa és szeptembere közötti 
időszakban elvégzett mérések 
szerint az Orange a teljes népes-
ség 97,81 százalékát, a Vodafone 
a 97,76 százalékát, a Telekom a 
96,53 százalékát, az RCS&RDS 
pedig a 95,42 százalékát érte el. 
Ennek megfelelően az 1,61 millió 
lejes teljes bírságból az RCS&RDS 
800 ezer, a Telekom 700 ezer, 
a Vodafone 60 ezer, az Orange 
pedig 50 ezer lejt kapott.

Nem lankadt a fogyasztási kedv
A tavalyi év első tizenegy hónap-
jában 7 százalékkal nőtt a ro-
mán kiskereskedelmi forgalom 
volumene az előző év azonos 
időszakához mérten – közölte 
kedden a román országos statisz-
tikai intézet. Január és november 
között a kiskereskedelmi for-
galom volumene mind a nyers, 
mind a szezonális és naptárha-
tással kiigazított adatok szerint 7 
százalékkal bővült. A növekedés 
elsősorban a nem élelmiszerek 
eladásának köszönhető, ami 8,5 
százalékkal bővült, az üzemanya-
gok értékesítése 6,6 százalékkal 
gyorsult, míg az élelmiszerek, 
italok és dohánytermékek eladása 
5,6 százalékkal bővült. 
 
Kĳ átsszák a Romgazt?
Az amerikai ExxonMobil vállalat 
az orosz Lukoil és a lengyel PG-
NiG vállalatokkal folytat tárgya-
lásokat a fekete-tengeri Neptun 
Deep elnevezésű gázmezőben 
birtokolt 50 százalékos részesedé-
sének értékesítéséről – közölte az 
Agerpres energiapiaci forrásokra 
hivatkozva. A hírügynökség úgy 
tudja, hogy „az oroszokkal folyta-
tott egyeztetés előrehaladottabb 
állapotban van”. Mint beszá-
moltunk, novemberben a ro-
mán Romgaz állami gázvállalat 
is jelezte, hogy 15–20 százalékos 
részesedést vásárolna az amerika-
iaktól. A gázmező másik tulaj-
donosa az osztrák OMV-Petrom, 
amely többször megerősítette, 
hogy továbbra is érdekelt a mező 
kitermelésében. 

 1 euró       4,7750
1 dollár      4,2741
 1 svájci frank 4,3995
1 font sterling 5,6190
100 forint 1,4426

Valutaváltó

LUDOVIC ORBAN: IDÉN IS FOLYTATÓDIK A RONCSAUTÓ- ÉS RONCSAUTÓ PLUSZ PROGRAM

Pörgetik a zöldautók piacát

A legkelendőbb elektromos autónak a Renault bizonyult

 Úgy tűnik, nem kell aggódni-
uk mindazoknak, akik idén 
szerették volna újra váltani régi 
autójukat, és ehhez állami tá-
mogatást reméltek, mint ahogy 
azoknak sem, akik hibrid- vagy 
elektromos autó vásárlásához 
szerettek volna egy nem is olyan 
kis kormányzati segítséget: 
Ludovic Orban kormányfő ígéri, 
idén is folytatódnak a roncs-
programok. Szakértők szerint 
amúgy a programnak köszön-
hetően bővült 50 százalékkal a 
zöldautók értékesítése.

 » KRÓNIKA

A z idén is fi nanszírozni fogja 
a kormány a Roncsautó- és 
Roncsautó Plusz programot, 

amelyek valószínűleg márciusban 
rajtolnak el újra – jelentette be Lu-
dovic Orban kormányfő. „Világos, 
hogy szükség van erre az impulzus-
ra, főleg a romániai gyártók számára. 
A gépjárműipar jelentős százalékkal 
járul hozzá a bruttó hazai termékhez 
(GDP). Ugyanakkor nagyban hozzá-
járul Románia exportjához is, tehát 
szükség van erre az ösztönzésre a 
belföldi termelés növelése érdeké-
ben” – fogalmazta meg a  miniszter-
elnök a Digi 24 hírtelevíziónak adott 
interjúban. Orban elmondása szerint 
vélhetően márciusban startol ismét a 
két program.

A számok különben valóban azt 
mutatják, hogy nagy sikere van a 
programoknak, szakértők szerint 
pedig az állami támogatás nélkül 
korántsem találna gazdára annyi 
környezetkímélő autó. Mint ismere-
tes, a Roncsautó Plusz program az 
elektromos és hibridautók vásárlását 
fi nanszírozza. A programhoz való 
hozzáférés nem függ attól, hogy a 
vásárló leadott-e egy használt autót, 
de a klasszikus roncsprogram kere-
tében kínált kiselejtezési díj össze-

vonható a Roncsautó Plusz kiterjesz-
tés által biztosított ökoértékjeggyel. 
A tavaly például úgy működött, hogy 
ha a kérelmező törölt a forgalomból 
egy nyolc évnél régebbi járművet, és 
úgy döntött, hogy új elektromos au-
tót vásárol, egy 6500 lejes selejtezési 
díjra és a 45 000 lejes ökoértékjegyre 
volt jogosult. Ugyanez érvényes plug-
in hibrid jármű megvásárlása esetén, 
amikor a vásárló mind a 6 500 lej ki-
selejtezési díjat, mind pedig a 20 000 
lej értékű ökoértékjegyet megkapta.

A Gépkocsigyártók és Importőrök 
Egyesületének (APIA) legfrissebb 
adatai pedig azt mutatják, hogy a 
tavalyi év első tizenegy hónapjában 
csaknem 50 százalékkal, 6015-re nőtt 
a környezetkímélő autók eladása a 
2018-as esztendő ugyanezen idősza-
kához képest. Az összes eladott új 
gépjármű számához viszonyítva a 
környezetkímélő járművek aránya 
3,8 százalék, míg a tavalyi első 11 hó-
napban 2,8 százalékra volt tehető.

 A hivatalos statisztikák szerint a 
január és november közötti időszak-
ban értékesített környezetkímélő 

autók közül 4260 – azaz 34,4 szá-
zalékkal több, mint a tavalyi első ti-
zenegy hónapban – hibrid meghaj-
tású volt, 1402 tisztán elektromos 
autó (+150,4 százalékos növekedés 
tavalyhoz képest), 353 pedig plug-in 
típusú autó (+22,6 százalék).

 A legkelendőbb elektromos 
autónak a Renault bizonyult, 
amelyből 378-at adtak el januártól 
novemberig, ezt a Nissan követi 
375 darabbal, majd BMW (214), a 
Volkswagen (203), a Smart (161), 
a Jaguar (34), az Audi (18) és a Mer-
cedes-Benz (3) következik a sor-
ban. A hibridautók piacát továbbra 
is a Toyota vezeti 3624 eladott jár-
művel, a második helyen a Lexus 
áll 226 darabbal, majd a Suzuki 
(109), a Ford (88), a Honda (79), a 
Kia (67), a Hyundai (64) és a Land 
Rover (3) jön. A plug-in típusú jár-
művek közül a Mitsubishi volt a 
legkelendőbb 133 eladott darabbal, 
amelyet a Volvo (74 darab), a BMW 
(50), a Land Rover (38), a Porsche 
(35), a Mercedes-Benz (10), a Toyo-
ta (9) és a Mini (4) követ.

 » Ludovic Or-
ban bejelentése 
szerint vélhető-
en márciusban 
startol ismét a 
Roncsautó- és 
Roncsautó Plusz 
program.
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 »  HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

Az alkotmánybíróság iránti „tiszte-
letből” nem abban a formában fo-

gadta el sürgősségi kormányrendelet-
ként az adótörvénykönyv módosításait 
az Orban-kabinet, mint ahogyan azért 
decemberben felelősséget vállaltak 
a parlamentben. A hétfő késő este el-
fogadott, a hírhedt 2018/114-es rende-
letbe foglalt intézkedések egy részét 
hatályon kívül helyező sürgősségi ren-
deletet hétfő késő este véget ért ülésén 
hagyta jóvá a nemzeti liberális párti 
(PNL) kormány.

A kormányülés után tartott hétfő 
esti sajtóértekezletén Ionel Danca, a 
miniszterelnöki kancellária vezetője 
elmondta: gyakorlatilag ugyanarról a 
jogszabályról van szó, amelyért – az 
állami költségvetéssel együtt – fele-
lősséget vállalt a kormány a parlament 

előtt tavaly decemberben, csakhogy 
nem léphetett hatályba a büdzsével 
együtt, mert az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) alkotmányossági 
óvást emelt ellene.

 A 114-es sürgősségi kormányren-
deletet módosító, most elfogadott 
jogszabály egyebek mellett eltörli az 
energetikai cégekre kivetett, az üzleti 
forgalom 2 százalékának megfelelő 
adót, a „kapzsisági adónak” nevezett 
0,4 százalékos bankadót és a kötele-
ző magánnyugdíj-járulékokat kezelő 
alapok törzstőkeemelési kötelezett-
ségét. Előírja továbbá a közméltósá-
gok járandóságának és a közlekedési 
kihágások büntetőpontértékének a 
befagyasztását (ezek értéke nem nő 
a minimálbér növekedése nyomán, 
hanem a 2019. decemberi szinten ma-
rad), illetve az önkormányzati vezetők-
nek különnyugdíjat biztosító törvényi 

rendelkezés gyakorlatba ültetésének 
elhalasztását 2021. január 1-ig. A közin-
tézmények alkalmazottainak járó pót-
lékok értéke szintén a decemberi szin-
ten marad.

 A kormányszóvivő ugyanakkor el-
mondta: a jogszabály decemberben 
kidolgozott változatától eltérően – az 
alkotmánybíróság iránti „tiszteletből” 
– kihagyták azt az előírást, amely meg-
tiltja, hogy nyugdíjat és állami fi zetést 
is kapjanak egyszerre a közintézmé-
nyekben visszafoglalkoztatott nyug-
díjasok. Mivel az intézkedés ellen 
óvást emeltek a szociáldemokraták, a 
kormány megvárja az ügyben az alkot-
mánybíróság döntését. Mint ismeretes, 
a taláros testület január végére tűzte 
ki az óvás elbírálását, a kormány ezért 
kényszerült sürgősségi rendelettel ha-
tályba léptetni az államháztartást meg-
alapozó intézkedéscsomagot.

Nem tiltotta meg a kormány a bér és nyugdíj halmozását

 » A rendelet 
eltörli az ener-
getikai cégekre 
kivetett adót, 
a „kapzsisági 
adónak” nevezett 
bankadót és a 
kötelező magány-
nyugdíj-járuléko-
kat kezelő alapok 
törzstőkeemelési 
kötelezettségét.




