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A vártnál magasabb
az infl ációs ráta
Tavaly decemberben 4 százalék 
volt Romániában az éves infl ációs 
ráta, ami meghaladta a Román 
Nemzeti Bank (BNR) által célul 
kitűzött 1,5–3,5 százalékos célsávot 
– derült ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. Decemberben a fogyasztói 
árak 4,04 százalékkal voltak 
nagyobbak az előző évi decemberi 
hónaphoz mérten. Leginkább az 
élelmiszerek drágultak, amelyek 5 
százalékkal kerültek többe, a szol-
gáltatások 4,1 százalékkal, míg a 
nem élelmiszerek 3,3 százalékkal 
drágultak a vizsgált időszakban. 
Az éves infl áció augusztusban 3,9 
százalék volt, azóta folyamatosan 
csökkent, októberben 3,4 száza-
lékra mérséklődött, novemberben 
azonban ismét 3,8 százalékra 
emelkedett, decemberben újabb 
növekedés követte. A román jegy-
bank 2019 végén 3,8 százalékos 
infl ációra számított, 2020 végére 
pedig 3,1 százalékos fogyasztói 
árindexet valószínűsítettek.
 
Terítékre kerülhetnek
a különleges nyugdíjak
Jóváhagyta tegnap a Szociál-
demokrata Párt (PSD) országos 
végrehajtó bizottsága Marcel 
Ciolacu ügyvezető pártelnöknek 
a rendkívüli parlamenti ülésszak 
összehívására vonatkozó javasla-
tát, amelyen napirendre kerülne a 
különleges nyugdíjak felszámolá-
sa. A javaslat szerint a rendkívüli 
ülésszakot január utolsó hetében 
hívnák össze. „Miután a sajtóban 
megjelent az információ, mely 
szerint nem lehet megduplázni a 
gyermeknevelési pótlékot a kü-
lönleges nyugdíjak által a költség-
vetésre kirótt terhek miatt, kérni 
fogom egy rendkívüli ülésszak 
összehívását, amelynek napirend-
jén szerepeljen ezek felszámolása” 
– fejtette ki Ciolacu a vezetőségi 
ülés után. Hozzátette, kivételt 
képez a katonák nyugdíja, szerinte 
ugyanis kizárt, hogy azokat kü-
lönnyugdíjaknak nyilvánítsák.
 
Enyhén nőttek
a külföldi beruházások
Tavaly az első tizenegy hónapban 
2,55 százalékkal, 5,145 milliárd 
euróra nőttek a román külföldi 
közvetlen tőkeberuházások az 
előző év azonos időszakához 
mérten – közölte a Román Nemzeti 
Bank (BNR). 2018-ban a közvetlen 
külföldi tőkeberuházások értéke 
5,017 milliárd euró volt a január és 
november közötti időszakban. A 
tavalyi 5,145 milliárd euróból 4,496 
milliárd eurót a tőkerészesedés tett 
ki, beleértve az újra befektetett net-
tó nyereséget, a vállalatokon belüli 
hitelek értéke további 649 millió 
euró volt. 2018-ban 2,9 százalékkal, 
4,936 milliárd euróra nőttek a kül-
földi közvetlen tőkeberuházások.

BÁR KLAUS JOHANNIS ELNÖK KIHIRDETTE A TÖRVÉNYT, A KORMÁNY HALASZTÁSRA KÉSZÜL

Késleltetik a „gyermekpénz” emelését

Újabb tervek.  A Farkas utca korszerűsítésére is kiírná a licitet a kolozsvári városháza

Leghamarabb az idei év 
második felében nőhet 300 
lejre, fogyatékkal élő kiskorú-
ak esetében pedig 600 lejre a 
gyermeknevelési pótlék.

 » BÁLINT ESZTER

N oha Klaus Johannis államfő 
tegnap kihirdette a „gyer-
mek pénzként” emlegetett 

gyermeknevelési pótlék megkét-
szerezését előíró törvényt, annak 
végrehajtására a liberális kormány 
szerint nincs költségvetési fedezet. 
A bukaresti államelnöki hivatal 
tájékoztatása szerint az államfő 
aláírta a kormány 2019/9-es szá-
mú sürgősségi rendeletét jóváha-
gyó törvényt kihirdető rendeletet. 
A jogszabály értelmében 300 lejre 
nő a 2 és 18 év közötti gyerekeknek 
járó gyermeknevelési pótlék ösz-
szege, a kétévesnél kisebb, illetve 
a fogyatékkal élő gyerekek pedig 
600 lejt kapnak. A gyermekpénz 
összegét ugyanakkor kormányha-
tározattal évente emelik – írja még 
elő a jogszabály.

A törvény a Hivatalos Közlönyben 
való kihirdetését követő hónap első 
napján lépne hatályba. Raluca Tur-
can miniszterelnök-helyettes teg-
nap a Mediafax hírügynökség meg-
keresésére bejelentette: a Johannis 
által most kihirdetett jogszabályt 
ki fogják egészíteni egy sürgősségi 
kormányrendelettel, ami elhalaszt-
ja a törvény hatálybalépésének 
időpontját az első költségvetés-ki-
igazításig. Ismételten leszögezte 
ugyanakkor, hogy a kormány meg 
fogja találni a pótlék emeléséhez 
szükséges anyagi erőforrásokat.

Szavai nem okoztak meglepetést, 
hiszen Ludovic Orban kormányfő 
már pénteken bejelentette, hogy a 
kormány el fogja napolni a támo-
gatás összegének megkétszerezését 
előíró törvény hatályba léptetését 
mindaddig, amíg sikerül megtalál-
ni a szükséges anyagi erőforráso-
kat. Mint mondta, erről a témáról is 
egyeztetett pénteken Klaus Johannis 
államfővel a Cotroceni-palotában 
megtartott találkozón, az ország 
elnöke pedig azt mondta, szándé-
kában áll a vonatkozó törvény kihir-
detése. „Mi most olyan helyzetben 

vagyunk, hogy ha akarnánk, sem 
tudnánk emelni a támogatást. Va-
lószínűleg az lesz majd a megoldás, 
hogy elnapoljuk a jogszabály ha-
tálybalépésének időpontját mind-
addig, amíg lesz erre pénz az állami 
költségvetésben. És mint tudják, 
ezt csak a költségvetés kiigazítása-
kor lehet megtenni, tehát július el-
seje után” – jelentette ki Orban.

Pénteken Johannis is úgy nyilat-
kozott amúgy, hogy nem áll szándé-
kában elutasítani a gyermekneve-
lési pótlék megduplázásáról szóló 
törvény kihirdetését, a kormánynak 
pedig megoldást kell találnia ebben 
az ügyben. „Olyan pénzösszegekről 
van szó, melyeket nem foglaltak 
bele a költségvetésbe, a kormány-
nak tehát megoldásokat kell ta-
lálnia” – hangsúlyozta az elnök, 
aki szerint vannak erre a helyzetre 
megoldási lehetőségek, de nagyon 
realistának kell lenni ebben a kér-
désben. „Az első költségvetés-ki-
igazítást, ami azt jelenti, hogy egyik 
helyről a másikra csoportosítják át 
a pénzt, csak az év közepén lehet 
megejteni” – emelte ki Orbanhoz 
hasonlóan az államfő is.

 » Raluca 
Turcan miniszter-
elnök-helyettes 
tegnap bejelen-
tette: a Johannis 
által most kihir-
detett jogsza-
bályt ki fogják 
egészíteni egy 
sürgősségi kor-
mányrendelettel, 
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törvény hatály-
balépésének 
időpontját az 
első költségve-
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Nemcsak Románia, egész Kelet-Kö-
zép-Európa egyik legmeghatá-

rozóbb okosvárosa lenne Kolozsvár, 
Emil Boc polgármester szerint az idei 
büdzséből több fejlesztésre is futja. A 
polgármesteri hivatal közvitára bo-
csátotta a kincses város idei költség-
vetés-tervezetét, mely 7,39 százalékkal 
nagyobb a tavalyinál – számolt be az 
elöljáró. Emil Boc Facebook-oldalán 
adta hírül, hogy a 353,2 millió eurós-
ra tervezett büdzséből mi mindenre 
futná. Hangsúlyozta: a fő cél az élet-
minőség javítása, illetve az, hogy Ko-
lozsvár nemcsak Románia, hanem az 
egész Kelet-Közép-Európa egyik leg-
fontosabb innovatív központja, okos-
városa legyen. A hangzatos szavak 
nem nyerték el a lakosok tetszését, 
számos panasszal árasztották el az 
elöljáró Facebook-falát.

Pedig a 2020-as büdzsé számos fej-
lesztést is lehetővé tesz – hangsúlyozta 
Boc, aki első fejlesztendő területként a 
tömegközlekedést és a parkolást emlí-
tette. Mint írta, európai uniós források-
ból 12 új villamost szerez be a városve-
zetés, illetve négy parkolóház építése 
is befejeződik a Kőkert (Haşdeu) utcai 
diáknegyed közelében (Păstorului 
utca), a Kalányos (Primăverii) és a 
szintén Monostor negyedi Mogoşoaia 
utcákban. Ezenkívül újabb két beruhá-
zás esetében kezdődik el a közbeszer-
zési procedúra, tervezésre és építésére 
hirdet licitet a városháza. Mely idén is 
folytatná a tömbházak körüli garázsok 
lebontását, ezek helyén parkolóhelye-
ket alakítva ki.

A Békási (Bună Ziua) utca kiszé-
lesítése mellett több belvárosi utcát 
korszerűsítenek, és Románia első 
okosutcájánál, a Mărăști negyedi 
Szalay (Molnar Piuariu) utcában is 

elkezdődnek a munkálatok. Emellett 
a városvezetés a Béke (Lucian Blaga) 
tér és a Magyar (Bulevardul 21 De-
cembrie 1989) utca felújításához is 
hozzáfogna. Befejeződne ugyanakkor 
a Tűzoltótorony felújítása, és a Farkas 
(Mihail Kogălniceanu) utca korszerű-
sítésére is kiírnák a licitet.

A tranzitforgalom elterelésében is 
megpróbálnak előrelépni, befejeznék 
a körgyűrű dokumentációját, és foly-
tatnák a procedúrát a metró és a helyi 
érdekeltségű vasút (HÉV) esetében. A 
2020-as választási évben Boc ígérete 
szerint több új park is létesül, illetve 
meglévőket is felújítanak, bővítenek, 
de a Szamos-part felújítására is kiírnák 
a közbeszerzési eljárást.

Az egészségügynek és az oktatás-
nak is juttatna a polgármester, aki 

szerint uniós támogatással korsze-
rűsítenék és hőszigetelnék a városi 
körházat, de a SMURD rohammen-
tő-szolgálat is modern járművekkel 
gazdagodna. Óvoda-, iskolafelújí-
tásra is futja, és a szelektív hulla-
dékgyűjtést is fejlesztenék. Emellett 
a szociális programokra is különí-
tenek el pénzt, többek között újabb 
lakásokat vásárolnak rászorulók 
számára.

Kolozsvár büdzsétervezete a polgár-
mesteri hivatal holnapján (prima -
 ria clujnapoca.ro) böngészhető, ja-
vaslataikat, kifogásaikat a consul-
tarepublica@primariaclujnapoca.ro 
e-mail-címre küldhetik a polgárok ja-
nuár 27-éig, de a városházán vagy a 
negyedbeli kirendeltségeken is iktat-
hatják ezeket.

Okosváros lenne Kolozsvár: több fejlesztést terveznek
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 1 euró       4,7794
1 dollár      4,2928
 1 svájci frank 4,4309
1 font sterling 5,5717
100 forint 1,4342
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