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Belülről szabotálták az A8-as, 
Moldvát Erdéllyel összekötő 
autópályaprojektet – jelentette 
ki a Krónikának Cătălin Urtoi, a 
közlekedésügyi miniszter frissen 
kinevezett tiszteletbeli taná-
csosa. A jászvásári szakember 
hozzátette: nem az erdélyieken 
múlott, hogy a sztrádaterv évek 
óta egy helyben topog. Az idén 
sem kell csodákra várni: mind-
össze az előtanulmány áttanul-
mányozására futja, azt is csak 
egy 200 kilométeres szakaszon.

 » SZUCHER ERVIN

A z érdekek eddig úgy kívánták, 
hogy az Egyesülésnek is ne-
vezett, Ungheni-t Jászvásáron 

és Németvásáron (Târgu Neamţ) ke-
resztül Marosvásárhellyel összekötő 
autópálya ügye teljesen megreked-
jen. A projektet belülről bojkottálták, 
innen, Moldvából – állítja Cătălin 
Urtoi. A lapunknak nyilatkozó köz-
lekedési miniszteri tanácsos egye-
lőre nem szeretne személyeket vagy 
érdekcsoportokat megnevezni, kér-
désünkre mindössze annyit mon-
dott, hogy kollégáival közel járnak a 
korrupciógyanús ügy felgöngyölíté-
séhez. Aztán amint megbizonyosod-
nak arról, hogy kik tettek keresztbe 
a tervnek, a nyilvánosság elé tárják. 
Szerinte már abból is le lehet szűrni 
bizonyos következtetéseket, hogy 
kiknek volt érdeke a különböző más 
tervekkel Moldva lakosságát megosz-
tani. Míg évekkel ezelőtt a Kárpáton 
túliak közül mindannyian az Ung-
heni–Jászvásár–Marosvásárhely-au-
tópálya megépítéséért lelkesedtek, 
ma már vannak, akik az azóta papí-
ron megjelent A7-es, Bákó és Brassó 
közötti sztrádát részesítik előny-
ben. Újabban meg a bukovinaiak és 
észak-moldvaiak inkább a Szatmár-
németi–Nagybánya–Dés–Beszterce–
Dornavátra–Szucsáva gyorsforgalmi 
út projektjét karolnák fel. A civilben 
mérnökként dolgozó és az Împreună 
pentru A8 nevű egyesületet irányító 
Urtoi szerint az aktatologatással, ha-
zudozással és gáncsoskodással tíz 
esztendőt és rengeteg pénzt veszített 
el az ország, de mindenekelőtt annak 
legszegényebb régiója, Moldva.

Nem akarnak újabb
Bechtel-ügyet
Kérdésünkre, hogy a Németvásár–
Jászvásár, magán szféra bevonását 
célzó PPP-típusú szerződés felbon-

tása nem veti-e vissza még inkább a 
folyamatot, Lucian Bode tárcavezető 
tanácsosa nemmel válaszolt. „Miu-
tán betűről betűre áttanulmányoz-
tam azt a változatot is, ki merem 
jelenteni, hogy mind az országra, 
mind Moldvára nézve, a magántő-
ke bevonása hátrányos lett volna. A 
szociáldemokrata kormány által el-
képzelt PPP-konstrukció egy újabb 
Bechtel-ügyhöz vezetett volna” – 
szögezte le Cătălin Urtoi. Mint emlé-
kezetes, miután a szociáldemokrata 
kormány lemondott az A8-as sztráda 
megépítéséről, és az ország két tör-
ténelmi régióját egy egészen más út-
vonalon, Bákó és Brassó között futó 
sztrádával szerette volna összeköt-
ni, 2019 tavaszán Doina Fedorovici, 
a PSD alelnöke arról beszélt, hogy 
PPP-rendszerben, azaz az állami fi -
nanszírozás mellé magántőke bevo-
násával mégiscsak nekilátnának a 
Marosvásárhely–Jászvásár–Ungheni 
több mint háromszáz kilométeres pá-
lya építésének. A PSD-s politikus azt 
is tudni vélte, hogy a három nagyobb 
szakaszra osztott, és a Székelyföl-
det nyugatról kelet irányába átszelő 
pályát a végéből, azaz a Prut mel-
lőli moldáv határtól kezdik építeni. 
A pártvezér a tavaly májusban még 
rendkívül derűlátó volt; azt nyilat-
kozta, hogy 2020-ban elkezdődhet-
nek a munkálatok.

Urtoi szerint a legésszerűbb az 
uniós alapok lehívása volna, csak-
hogy mindaddig, amíg a miniszté-
rium nem rendelkezik egy tiszta, 

átlátható tervvel, hiába is próbál-
kozna pályázni. „Egy évtizede be-
szélünk a Moldva és Erdély közötti 
útszakaszról, de a mai napig sem 
tudjuk, mennyibe kerülne annak 
megépítése. Ilyen az, amikor a sze-
kér a lovak elé kerül: ahelyett, hogy 
már túl lennénk a megvalósítási 
tanulmányok elkészítésén és a ter-
vezési szakaszon, mi az építkezés 
fi nanszírozásáról vitázunk” – sérel-
mezte az eddig civil aktivistaként 
tevékenykedő mérnök. Meglátá-
sa nemcsak az A8-asra érvényes, 
hanem az összes térképre rajzolt 
nyomvonalra. Állítását Lucian Bode 
miniszter is megerősítette azzal a 
kijelentéssel, miszerint a dokumen-
tációval csak 2021-re készülnek el. 
„Jelen pillanatban mi sem tudjuk, 
mi mennyibe kerül” – ismerte el a 
tárcavezető a hét elején.

Bevonják a székelyföldi
zöldeket
Az előtanulmányok újrakészítésébe 
a közlekedési minisztérium bevon-
ná a környezetvédőket is. A tárca 
illetékesei már felvették a kapcso-
latot a Transgreen kutatást végző 
marosvásárhelyi Milvus Egyesü-
lettel, amely az állatok mozgását 
tanulmányozta a Marosvásárhely–
Gyergyóditró-nyomvonal mentén. 
A szakemberek főként a nagyvadak 
élőhelyére, a Bucsinra fókuszáltak, 
ahol tíz kilométerenként, főként a 
majdani utat keresztező völgyekbe 
helyeztek el kamerákat. A gazdag ké-
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Moldvai bojkott a sokak által várt sztráda ellen?

Méltányosságot kérnek. Cătălin Urtoi számos megmozdulást szervezett az A8-as autópályáért
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panyagból kiderült, hogy a sztrá da 
minden fajnak keresztezi a termé-
szetes életterét.  „Ugyanúgy, mint 
Nyugaton, Romániában is zöldát-
kelőket kell építeni, hogy az élel-
met kereső állatokat ne szorítsuk 
ki a természetes életterükből. Ér-
dekes mód a nagyobb gondok nem 
is hegyvidéken vannak, hanem a 
dombokon és mezőkön. A Bucsi-
non több völgyhídon haladna át 
a pálya, ami azt jelenti, hogy az 
állatok az út alatt mennének át 
annak egyik vagy másik oldalára. 
Lapályon viszont szükségszerű a 
zöldhidak megépítése” – mutatott 
rá Vízi Júlia, a civil szervezet szó-
vivője. A Milvus szakemberei által 
végzett felmérés alkalmával kide-
rült, hogy az előző előtanulmányt 
végző cég nem csupán az állatokra 
nem gondolt, a környék falvaival 
sem számolt. Több polgármester 
a zöldaktivistáktól szerzett tudo-
mást arról, hogy településük te-
rületét a sztráda úgy vágja ketté, 
hogy a gazdáknak vagy erdőtulaj-
donosoknak akár húsz vagy har-
minc kilométert is kell kerülniük 
ahhoz, hogy területeiket bejár-
hassák. Egyébként a már meglévő 
romániai autópályákra jellemző, 
hogy költségmegtakarítás miatt 
sem lehajtókból, sem átkelőkből 
nem készült elég. 

Az első tesztet állta
a kormány
Kérdésünkre, hogy milyen garan-
ciát lát arra, hogy a Ludovic Orban 
vezette kormány jobban odafi gyel 
Moldvára, mint tette azt a PSD-s 
vezetés, a jászvásári szakember be-
ismerte, hogy semmi. „Biztosíték 
erre nem létezik. Csak azt tudom 
mondani, ami tapasztalok: a köz-
lekedésügyi tárca mostani vezetői 
komolyan veszik a feladatukat, 
és kézzel fogható eredményt pró-
bálnak felmutatni” – fogalmazott. 
A politikai akarat és az adott szó 
első tesztje a PPP-konstrukció visz-
szamondása volt. A kormány állta 
az ígéretét, kedden este meghoz-
ta az Urtoi és társai által javasolt 
döntést. A magántőke bevonásáról 
szólva, Ionel Dancă kancelláriafő-
nök kifejtette, a szociáldemokrata 
kormány csak időt szeretett volna 
nyerni, és ezzel lényegében „el-
temette” az A8-as autópálya pro-
jektjét. Ezzel szemben a jászvásári 
útügyi igazgatóság leváltott vezető-
je, a helyi szociáldemokraták egyik 
alapembere, Mugurel Laicu a kor-
mány lépését egyenesen nemzetá-
rulásnak minősítette.

 » A lapunknak 
nyilatkozó köz-
lekedési minisz-
teri tanácsos 
egyelőre nem 
szeretne sze-
mélyeket vagy 
érdekcsoporto-
kat megnevezni, 
kérdésünkre 
mindössze 
annyit mondott, 
hogy kollégáival 
közel járnak a 
korrupciógyanús 
ügy felgöngyö-
lítéséhez. Aztán 
amint megbizo-
nyosodnak arról, 
hogy kik tettek 
keresztbe a terv-
nek, a nyilvános-
ság elé tárják. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Május 25-ét szabta meg a kormány a 
magánszemélyek számára a jöve-

delemadóról és társadalombiztosítási 
hozzájárulásról szóló egységes nyilat-
kozat benyújtására. A 230-as egységes 
nyilatkozat benyújtásának határideje 
eredetileg március 15-e volt, kedd es-

tébe nyúló ülésén azonban a nemzeti 
liberális párti (PNL) kabinet május 25-
ére módosította ezt a dátumot.

„Számos civil szervezet kérte ezt, 
hogy biztosak legyenek benne, hogy 
mindenki időben benyújtja a forma-
nyomtatványokat” – érvelt a döntés 
mellett kedd esti sajtótájékoztatóján 
Florin Cîţu pénzügyminiszter. A tár-

cavezető rámutatott, módosították a 
2019/6-os rendeletet is, így az erede-
tileg 2020. február 1-je és március 31-e 
közötti időszak helyett február 8-a és 
június 31-e között lehet benyújtani az 
adóhátralékok átütemezésére vonat-
kozó terveket, ugyanakkor megszün-
tették az egymillió lejes összeghatárt, 
hogy bárki élhessen az átütemezés 

lehetőségével, akinek 2018. december 
31-éig adóhátraléka volt.

A pénzügyminiszter egyúttal azt is 
bejelentette: dolgoznak egy törvényter-
vezeten, ami előírná, hogy ha egy cég 
számláit egy adónem be nem fi zetése 
miatt zárolták, a hátralék befi zetése 
után elektronikus úton, azonnal fel-
szabadítsák. 

Meghosszabbított határidő: májusig ráér az adóbevallás

 » A 230-as 
egységes nyilat-
kozat benyújtá-
sának határideje 
eredetileg márci-
us 15-e volt.




