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A szakszervezetek és a polgár-
mesterek – köztük a nemzeti 
liberális pártiak (PNL) is – elége-
detlenségét egyaránt kiváltották 
a Cîţu-kormány által tervezett 
költségvetési tervek. A pénz-
ügyminisztérium által nyilvá-
nosságra hozott sürgősségi 
rendelettervezet egyebek mellett 
befagyasztaná a közalkalmazot-
ti béreket, nem emeli különböző 
kategóriák különleges nyugdí-
ját, nem vezeti be 2021-től a pol-
gármesterek speciális juttatását. 
Ugyanakkor a jelenlegi szinten 
tartja a bírságokat, és üdülési 
csekkeket is biztosít.

 » KRÓNIKA

N em csökkennek a közalkal-
mazotti bérek 2021-ben, de az 
egységes bértörvénnyel kap-

csolatban indított kiértékelés lezárá-
sáig befagyasztják a fi zetéseket a 2020. 
decemberi szinten – jelentette ki hétfő 
este Florin Cîţu miniszterelnök. Azt 
mondta, „nem híve” a fi zetéscsök-
kentéseknek, nem fognak lefaragni 
a közalkalmazotti bérekből 2021-ben. 
A kormányfő ugyanakkor hozzátette, 
megvizsgálják, hogy a jelenleg érvény-
ben levő egységes bértörvény kellő-
képpen hatékony-e. Állítása szerint 
ugyanis különféle rendellenességek 
léptek fel a jogszabály hatálybalépése 
óta, és amíg ez a vizsgálat lezárul, és 
levonják a következtetéseket, befa-
gyasztják a közszférában dolgozók fi -
zetését a 2020. decemberi szinten.

Sajtónyilatkozatában Florin Cîţu 
kitért arra is, kormánya megoldást ta-
lált arra, hogy a koronavírus-járvány 
által leginkább érintett személyek 
az elkövetkezőkben is élhessenek a 
hiteltörlesztés elhalasztásának lehe-
tőségével. A kormányfő rámutatott, 
az Európai Bankhatóság döntése 
értelmében a hiteltörlesztés halasz-
tása legtöbb 9 hónapos időtartamra 
kérhető, a kormány azonban talált 
egy megoldást arra, hogy a járvány 
által leginkább érintett kategóriákba 
tartozók esetében meghosszabbítsák 
ezt a határidőt. Az erről szóló rende-
let részleteit a következő napokban 
ismertetik – mondta a kormányfő.

Spórolnak, ahol tudnak
A pénzügyminisztérium ugyanakkor 
hétfő este közzétett egy sürgősségi 
kormányrendelet-tervezetet, ame-
lyet a kabinet következő, várhatóan 

mai ülésén terveznek elfogadni, és 
ami számos adóügyi és pénzügyi 
intézkedést tartalmaz. Ezek között 
megtaláljuk a közalkalmazotti bé-
rek befagyasztását, a büntetőpont 
145 lejes szinten tartását, illetve a 
polgármesterek különleges nyug-
díjának 2022-re történő halasztását 
is. A jogszabályjavaslat megszabja a 
honatyák, bírák, ügyészek, katonák, 
parlamenti vagy számvevőszéki al-
kalmazottak nyugdíját is, vagyis ezek 
értékét idén nem fogják kiigazítani az 
infl áció értékével. A kormány tervei 
között szerepelnek továbbá az 1450 
lej értékű üdülési csekkek is, ame-
lyeket jövőre már kizárólag elekt-
ronikus formában bocsátanak ki. 
„Ezeknek az intézkedéseknek az el 
nem fogadása pluszhatást gyakorol-
na a költségvetési hiányra, kihatva a 
közpénzügyek fenntarthatóságára” 
– áll a sürgősségi kormányrendelet 

tervezetének indoklásában. Szintén 
az indoklás helyez kilátásba tete-
mes összegű bírságokat azoknak a 
cégeknek, amelyek nem kapcsolják 
össze pénztárgépeiket az Országos 
Adóhatóság (ANAF) informatikai 
rendszerével. A határidőt amúgy ki-
tolták március 31-éig, ezt követően 
jöhetnek majd a bírságok.

Kiverte a biztosítékot
a polgármestereknél
A Megyei Jogú Városok Szövetsége 
(AMR) felháborodott hangnemű köz-
leményben bírálta tegnap a tervbe 
vett sürgősségi kormányrendeletbe 

foglaltak, illetve a konzultáció kiha-
gyása miatt a Cîţu-kormányt, amelyet 
amúgy a nemzeti liberális párti (PNL) 
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere 
vezet. A városvezetők elégedetlensé-
gének oka, hogy állításuk szerint a 
kormány képviselői nem konzultál-
tak velük a pénzügyi és költségvetési 
intézkedéseket tartalmazó sürgőssé-
gi rendeletről, amelyet a következő 
kormányülésen terveznek elfogadni, 
holott erre érvelésük szerint törvény 
kötelezi a döntéshozókat. Azt mond-
ják, tíz munkanap áll a kormány ren-
delkezésére az egyeztetésre.

„Csalódottan állapítjuk meg, hogy 
a Cîţu-kormány gyorsan elsajátította 
az előző kormányok »egészségtelen 
gyakorlatát«. Az AMR és más társult 
struktúrák megkeresése nélkül elfo-
gadásra javasolt sürgősségi kormány-
rendelet ezzel egy formális, a törvény 
betartását mímelő gesztussá teszi a 

két egyenlő partner (a központi és a 
helyi közigazgatás) közötti párbeszéd 
eszközét, megsértve annak előírása-
it és szellemiségét” – fogalmaznak 
közleményükben a megyei jogú váro-
sok elöljárói. Meglátásuk szerint egy 
olyan sürgősségi kormányrendelet 
elfogadása, amely több mint húsz 
jogszabályt módosít, „megkongatja 
a vészharangot annak kapcsán, hogy 
a kormány képes lesz-e megvalósíta-
ni az állam reformját, ahogyan azt a 
kormányprogramban felvállalta”. 

„Az intézményközi párbeszéd nem 
opcionális egy miniszter vagy egy 
minisztériumi hivatalnok számára, 
hanem Románia kormányának törvé-
nyi kötelessége, amelyet mind a köz-
igazgatási törvénykönyv, mind a helyi 
önkormányzatok európai chartája 
előír, a Megyei Jogú Városok Szövet-
sége pedig nem hagyja büntetlenül a 
kötelezettség alóli kibúvást” – üzenik 
a polgármesterek Florin Cîţu minisz-
terelnöknek.

A szakszervezetek
is elégedetlenek
Közben – előzetes bejelentésüknek 
megfelelően – a munkaügyi minisz-

A VÁLSÁG RÁNYOMJA A BÉLYEGÉT A 2021-ES BÜDZSÉRE, ELÉGEDETLENEK A SZAKSZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐK

Ellenszélben készül a jövő évi költségvetés

Nem közeledtek az álláspontok. Bogdan Hossu szakszervezeti vezető (képernyőn) szerint nem elég a kormány minimálbér-emelése
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térium előtt tartott tegnap délelőtt 
tiltakozó megmozdulást az Alfa 
Kartell szakszervezeti szövetség 
néhány tucat tagja a csekélynek 
ítélt minimálbéremelés miatt. A 
magasba emelt papírlapokon és 
fennhangon is azt követelték, hogy 
a kormány emelje 2400 lejre a mini-
málbért. „Növelni fogja a társadal-
mi feszültséget az a kormányzati 
politika, amelynek értelmében ala-
csony szinten kívánják tartani a mi-
nimálbért” – jelentette ki Bogdan 
Hossu, az Alfa Kartell elnöke a bu-
karesti tiltakozó megmozduláson. 
Hangsúlyozta: előfordulhat, hogy 
amennyiben a Cîţu-kormány nem 
tesz eleget a szakszervezetiek kö-
veteléseinek, jövőre fennakadások 
lesznek a vállalatok tevékenységé-
ben, elsősorban a kereskedelem, a 
vasúti szállítás és a gépgyártás te-
rületén. A szakszervezeti vezető az 

Agerpres hírügynökség tudósítása 
szerint arról is beszélt, hogy csak 
azért nem kell általános sztrájkra 
számítani, mint ahogyan ez más 
országokban történne, mert ehhez 
nincs meg „a megfelelő felkészült-
ség és kultúra”.

Ugyanakkor úgy fogalmazott, a 
minimálbér alacsony szinten tar-
tása nem más, mint „lopás az al-
kalmazottak munkájából a tőke 
javára”, és úgy értékelte, hogy a kor-
mány által bejelentett nettó 41 lejes 
béremelés – amely gyakorlatilag 2 
lejt jelent munkanaponként – amel-
lett, hogy önmagában is „elfogad-
hatatlan”, arra sem elég, hogy az 
alkalmazott beszerezze a munkába 
járáshoz szükséges védőmaszkot 
és fertőtlenítőszert. Hossu számí-
tása szerint a minimálbér nagyobb 
arányú növelése nem jelentene je-
lentős többletkiadást a kincstár szá-
mára, tekintve hogy a közszférában 
alkalmazottaknak mindössze 3 szá-
zaléka dolgozik minimálbérért. A 
kormány hétfőn jelentette be, hogy 
az országos minimálbért 2230 lejről 
2300 lejre emeli – végleges döntést 
szerdán hoznak.

 » „Növelni 
fogja a társadal-
mi feszültséget 
az a kormányzati 
politika, amely-
nek értelmében 
alacsony szinten 
kívánják tartani 
a minimálbért” 
– jelentette ki 
Bogdan Hossu, 
az Alfa Kartell 
elnöke a tegnapi 
bukaresti tiltako-
zó megmozdulá-
son.

 » A városve-
zetők elégedet-
lenségének oka, 
hogy állításuk 
szerint a kor-
mány képviselői 
nem konzultáltak 
velük a pénzügyi 
és költségvetési 
intézkedéseket 
tartalmazó sür-
gősségi rende-
letről, amelyet 
a következő 
kormányülésen 
terveznek elfo-
gadni, holott erre 
érvelésük szerint 
törvény kötelezi 
a döntéshozókat.

Tovább mélyült a költségvetési defi cit

A bruttó hazai termék (GDP) 8 százalékára nőtt novemberben a költségvetési 
hiány az október végén regisztrált 7 százalékról – közölte tegnap a pénzügy-
minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint november végén a defi cit 
elérte a 84,05 milliárd lejt. 43,66 milliárd lejt (ami a bruttó haza termék 4,16 
százalékának felel meg) a koronavírus-járvány elleni védekezésre, a gazda-
ságot támogató intézkedésekre fordítottak. Október végén a GDP 7 százalé-
kának megfelelő 74,04 milliárd lejt tett ki a román költségvetés hiánya, míg 
tavaly november végén 37,05 milliárd lejes (GDP-arányosan 3,56 százalékos) 
defi citet jegyeztek. Mint ismeretes, a legfrissebb bejelentések szerint a 
Cîţu-kormány 7 százalékos defi cittel készíti elő a jövő évi állami költségvetést.




