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H I R D E T É S

LUDOVIC ORBAN KORMÁNYFŐ ÓVATOSSÁGRA INTI A POLITIKUMOT, A PSD KAMPÁNYOSZTOGATÁSBA KEZDENE

Politikai csörte a költségvetés-kiigazításról
Forrónak ígérkezik az 
elkövetkező egy hét a 
parlamentben: a honatyák 
szeptember 9-éig nyújthat-
nak be módosító javaslatokat 
a kormány által elfogadott 
költségvetés-kiigazításhoz, 
a szociáldemokraták pe-
dig már jelezték is, hogy 
mire adnának több pénzt. 
A miniszterelnök felhívást 
intézett a törvényhozókhoz, 
hogy a kormány által előter-
jesztett formában fogadják el 
a dokumentumot.

 » KRÓNIKA

A parlament két házának 
összevont házbizottsága 
csak tegnap küldte el meg-

vitatásra a költségvetési-pénz-
ügyi bizottságoknak a büdzsé-
kiigazításról szóló sürgősségi 
kormányrendeletet, és ahogyan 
az egyébként várható volt, máris 
egymásnak feszült az ellenzék 
és a kormány oldal. A hivatalos 
bejelentés szerint a képviselők 
és szenátorok szeptember 9-éig 
nyújthatnak be módosító javas-

latokat a jogszabályhoz, és szep-
tember 10-éig az összevont szak-
bizottságoknak véglegesíteniük 
kell véleményezésüket.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) 
képviselőházi frakcióvezetője, 

Alfred Simonis már kedden este 
bejelentette: alakulatának cél-
ja, hogy a parlamenti eljárás 
során töröljék a jogszabályból 
azt a cikkelyt, amely „26 szá-
zalékkal csökkenti a nyugdíja-

kat”. Kijelentésével arra utalt, 
hogy a kormány a nyugdíjtör-
vényben foglalt 40 százalék he-
lyett mindössze 14 százalékkal 
tervezi emelni szeptembertől 
a nyugdíjpont értékét. A szoci-

áldemokraták a frakcióvezető 
elmondása szerint ugyanakkor 
azt is indítványozzák, hogy a ta-
nárok 500 eurós kockázati pót-
lékot kapjanak.

Mintegy válaszképpen Ludo-
vic Orban miniszterelnök tegnap 
felhívást intézett a törvényhozók-
hoz, hogy legyenek felelősek, és 
a kormány által előterjesztett for-
mában szavazzák meg a költség-
vetés-kiigazítást. „Miután meg-
próbálta kormány nélkül hagyni 
Romániát, a PSD most költségve-
tés nélkül akarja hagyni az orszá-
got” – fogalmazott Orban.

 A miniszterelnök felhívást in-
tézett a törvényhozókhoz, hogy 
a kormány által előterjesztett 
formában fogadják el a költség-
vetés-kiigazítást, azt ugyanis – 
mint hangsúlyozta – elemzések, 
hatástanulmányok alapján és 
a rendelkezésre álló pénzügyi 
források figyelembevételével 
dolgozták ki. „Bármilyen több-
letkiadás, amelyet bevezetnek a 
költségvetés-kiigazításról szóló 
sürgősségi rendeletbe, a romá-
nok ellen fordulhat, fokozza az 
egyensúlyhiányt, és kompro-
mittálhatja a gazdaság újrain-
dítására vonatkozó közép- és 
hosszú távú terveket” – érvelt 
Ludovic Orban.
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Ki van számolva. Ludovic Orban szerint minden többletkiadás fokozza az egyensúlyhiányt




