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Akaratuk fontos, de nem elegendő
Az államfő és a miniszterelnök előrehozott választás kiírására vonatkozó terve
• Az államfő és a
miniszterelnök akarata
ugyan fontos ahhoz,
hogy előrehozott parla-
menti választást írjanak
ki, de nem elégséges
–figyelmeztetett Kele-
men Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke.

B A L O G H  L E V E N T E

A politikus tegnap a Mediafax 
hírügynökségnek kifejtette 
annak kapcsán, hogy Klaus 

Johannis elnök és Ludovic Orban 
kormányfő pénteken egyeztetett az 
ügyben, és az előre hozott választás 
kiírása mellett tette le a garast, csak 
annyit lehet tudni, hogy előre hozott 
voksolást akarnak, azt ugyanakkor 
nem, hogyan lehet addig eljutni. „Egy 
dolgot kijelenthetünk: az államfő és a 
kormányfő akarata rendkívül fontos, 
de nem elegendő ahhoz, hogy kiírjuk 
az előre hozott választást. Vannak bi-
zonyos eljárások és alkotmányos kö-
vetelmények, amelyeknek eleget kell 
tenni” – mutatott rá.

Két lehetőség

Kelemen Hunor kifejtette: két lehető-
ség van, vagy lemond a miniszterel-
nök, megtéve ezzel az első lépést az 

előrehozott választás felé, vagy poli-
tikai válságot robbant ki, és kivárja, 
amíg bizalmatlansági indítvánnyal 
megbuktatják a kormányt. Csak-
hogy még ez sem jelenti azt, hogy 
előrehozott választások jönnek. Le-
szögezte: az előrehozott választást 
semmiképpen sem az önkormány-

zati választással egy időben, hanem 
három héttel korábban kell meg-
tartani, másrészt pedig nem lehet 
menet közben változtatni a játéksza-
bályokon, vagyis kevesebb mint fél 
évvel az önkormányzati választás 
előtt visszaállítani a kétfordulós pol-
gármester-választást.

Folyamatos kormányválság

Kifejtette, az előre hozott választást 
az indokolhatja, ha azt követően 
az új parlamenti többség kidolgoz-
za és végrehajtja a közigazgatási 
és választójogi reformot, hogy az 
fokozatosan, vagy 2025 után tel-

jes egészében hatályba léphessen. 
Emlékeztetett: az Ungureanu-ka-
binet 2012-es megbuktatása óta 
folyamatos kormányválság ural-
kodik az országban, ezt pedig az 
előrehozott választással fél évvel 
le lehetne rövidíteni. Kelemen sze-
rint a legbátrabb megoldás az len-
ne, ha Ludovic Orban miniszterel-
nök lemondana, a bizalmatlansági 
indítvány ugyanis nemhogy előre 
hozott választást nem hozna 
biztosan, de még a kormány 
bukását sem. Ugyanakkor 
Florin Roman, a kormány-
zó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) képviselőházi frakci-
óvezetője tegnap leszögez-
te: a párt tervei között nem sze-
repel, hogy Orban lemondjon. Az 
előre hozott választás témájában 
egyébként Călin Popescu-Tărice-
anu, a Liberálisok és Demokraták 
Szövetségének (ALDE) elnöke va-
sárnap arra intette Ludovic Orban 
miniszterelnököt, „ne áldozza fel 
Románia stabilitását és gazdasági 
fejlődését egy viszonylag kicsinyes 
politikai cél érdekében”. Az ALDE 
elnöke hangsúlyozta, egyre több 
szó esik az előre hozott parlamenti 
választásokról, de senki nem ma-
gyarázza el, hogy „milyen előnyük 
származik ebből a kalandból a ro-
mán embereknek”. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök: vannak bizonyos eljárások és alkotmányos 
követelmények, amelyeknek eleget kell tenni
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T avaly novemberben 5196 lej
volt a bruttó romániai átlagbér, 

ami 106 lejjel, vagyis 2,1 százalék-
kal meghaladja az egy hónappal 
korábbi szintet – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
által hétfőn nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A nettó átlagfizetés 
3179 lej volt, 63 lejjel, avagy 2 szá-
zalékkal magasabb az októberinél. 
Az előző év tizenegyedik hónapjá-
hoz képest a nettó átlagbér 13,9 szá-
zalékkal volt magasabb – közölte a 
statisztikai intézet. A reálbérindex 
2019 novemberében az előző év 
azonos időszakához viszonyítva 
109,8 százalékos volt, előző hónap-

hoz képest 101,8 százalékon, 1990 
októberéhez mérten pedig 218,1 
százalékon állt.

Az informatikusok kerestek 
a legjobban

A legnagyobb fi zetések az elmúlt 
évek „gyakorlatához” hasonlóan az 
IT-szektorban voltak novemberben, 
ahol a nettó átlagbér elérte a 7610 lejt. 
A legkevesebbet eközben a készruha-
gyártásban dolgozók vihettek haza, az 
ágazati átlagfi zetés 1803 lej volt. 2019 
novemberében különben a gazdaság 
szinte valamennyi ágazatában nőtt az 

átlagfi zetés az előző hónaphoz viszo-
nyítva. A legjelentősebb, 11–13 száza-
lékos növekedést a nyomdaiparban, a 
fi lm- és műsorgyártásban, autógyár-
tásban regisztrálták. 6,5 és 9 százalék 
közötti mértékben nőtt eközben az 
átlagbér a fémkitermelő ágazatban, a 
gépgyártásban, a pénzügyi közvetítés-
ben, a biztosítótársaságoknál és ma-
gán nyugdíjalapoknál, az elektronikai 
cikkeket gyártó szektorban, az IT-szek-
torban vagy a dohányiparban.

Voltak olyan ágazatok is, amelyek-
ben az alkalmazottak kevesebb pénzt 

vittek haza tavaly novemberben, mint 
egy hónappal korábban. A legnagyobb 
mértékben, átlagosan 3,5 és 6,5 szá-
zalék közötti mértékben csökkent a 
fémfeldolgozásban, a nyers kőolaj- és 
földgáz kitermelésében, valamint a 
vízi szállításban tevékenykedők fi ze-
tése. A közszférában enyhe bérnöveke-
désről számol be a statisztikai intézet. 
A közigazgatásban 1 százalékkal, az 
egészségügyben és szociális ellátás-
ban 0,5 százalékkal nőttek a fi zetések. 
A tanügyben viszont 0,2 százalékkal 
kevesebbet kerestek, mint októberben.

A készruhagyártásban a legrosszabbak a bérek
• Tovább nőtt az átlagbér tavaly novemberben. A leg-
nagyobb fizetések az elmúlt évek „gyakorlatához”
hasonlóan az IT-szektorban voltak novemberben, ahol a
nettó átlagbér elérte a 7610 lejt. A legkevesebbet eköz-
ben a készruhagyártásban dolgozók vihettek haza, az
ágazati átlagfizetés 1803 lej volt.

A legkevesebbet ezúttal is a készruha-
gyártásban dolgozók vihették haza
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Könnyít 
a tanügyminiszter
Monica Anisie oktatási mi-
niszter bejelentette tegnap a 
pedagógusok bürokratikus 
terheinek csökkentését célzó 
első intézkedéseket. A tárcave-
zető átiratban kérte a megyei 
tanfelügyelőségektől az új 
intézkedések azonnali alkalma-
zását. Ezek közé tartozik a jegy-

zőkönyvkészítés opcionálissá 
tétele olyan tevékenységeknél, 
amelyek esetében nem szüksé-
ges a döntéshozatal módjának 
igazolása; a felsőbb szintű 
intézmények vagy az oktatási 
rendszeren kívüli intézmények 
által kért jelentések és statiszti-
kák ezután nem a pedagógusok 
bevonásával készülnek; a 
szintfelmérő tesztek kötele-
zettségének megszüntetése; az 
osztályfőnöki portfóliónak csak 
az osztályfőnöki tisztséggel 
járó tevékenységek tervét, az 
osztály iskolán kívüli tevékeny-
ségeinek ütemtervét, valamint 
a tanulók pszichopedagógiai 
adatlapját kell tartalmaznia. 
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