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 » „A PSD idején a szociális 
ellátással járó kiadások megkét-
szereződtek. Szerkezeti intézke-
désekre van szükség. A PSD által 
elfogadott intézkedések miatt 
Románia az egyetlen ország, 
amely ellen túlzottdefi cit-eljárás 
zajlik” – húzta alá Florin Cîțu.

Összehúzza a nadrágszíjat a buka-
resti kormány: a Florin Cîțu vezette 
kabinet tegnap első olvasatban 
tárgyalt arról a sürgősségi kormány-
rendelet-tervezetről, amely olyan 
megszorításokat tartalmaz, mint 
például a nyugdíjaknak a jelenlegi 
szinten történő befagyasztása vagy 
az üdülési utalványok biztosításá-
nak felfüggesztése.

 » BÁLINT ESZTER

A kormány szerint a gazdasági válság-
ból való kilábaláshoz, valamint az 
államháztartási hiánynak a hazai 

össztermék (GDP) 7–7,1 százalékának meg-
felelő értékig történő visszaszorításához el-
engedhetetlen megszorításokat tartalmaz a 
tegnap terítékre került sürgősségi rendelet. 
Florin Cîţu miniszterelnök a kormányülést 
követő sajtótájékoztatóján a kilátásba he-
lyezett intézkedéseket azzal indokolta, hogy 
„nem mehet így tovább”. „Olyan kiadások-
ról van szó, amelyeket ez a gazdaság nem 
tud fenntartani, olyan kiadásokról, ame-
lyeket egy-egy tollvonással emeltek meg, 
és amelyeket tulajdonképpen nem is fara-
gunk le, csak plafonértéket szabunk, hogy 
tovább tudjunk lépni” – érvelt a tervezett 
módosítások mellett a kormányfő.

Ami a nyugdíjakat illeti, a miniszterel-
nök megerősítette a korábbi bejelentése-
ket, amelyek szerint idén nem lesz emelés, 
a nyugdíjpont értékét 2022. január elsejéig 
befagyasztják a jelenlegi szinten. Cîţu el-
mondása szerint a szeptemberben terve-
zett emeléshez idén 19 milliárd lejre lett 
volna szükség. A liberális miniszterelnök 
egyébként a sajtótájékoztatón ismételt új-
ságírói kérdésre is úgy fogalmazott, hogy 
nem fagyasztják be az öregségi járulékot, 
hiszen szerinte a nyugdíjpont jelenlegi 
1400 lejes értéke nagyobb, mint tavaly volt.

A közalkalmazottak számára az elmúlt 
években nyújtott üdülési utalványok kap-
csán is a napokban elhangzottakat tar-
talmazza a rendelettervezet a kormányfő 
elmondása szerint. „Ami az üdülési csek-
keket illeti, azon túlmenően, hogy bérpót-
lékként vannak előirányozva, a hatóságok 
meghosszabbították a 2019-es és 2020-as 

utalványok érvényességét azokban az ese-
tekben, amikor nem használták fel azo-
kat. Már forgalomban vannak utalványok, 
ezért az idei üdülési csekkeket jövőre bo-
csátják ki” – fogalmazott a miniszterelnök.

A prefektúrák alkalmazottainak nyújtott 
30 százalékos pótlékot szintén eltörölné a 
most ismertetett rendelettervezet, ám Cîţu 
bejelentése szerint a többi pótlékot és étke-
zési támogatást most ebbe a jogszabályba 
nem foglalják bele, hanem törvénnyel ter-
vezik szabályozni, amelyet beterjesztenek 
a parlament elé.

A PSD-re mutogatnak
A megszorítások szükségessége melletti 
érvelés során különben a liberális kor-
mányfő több ízben is hangsúlyozta, hogy 
mindez a négy év szociáldemokrata pár-
ti (PSD) kormányzás eredménye. „A PSD 
idején a szociális ellátással járó kiadások 
megkétszereződtek. Szerkezeti intézke-
désekre van szükség. Tudják jól, hogy 
sajnos Románia gazdaságának alakulása 
a külföldi befektetők és a hitelminősítők 
nagyítója alatt áll. A PSD által elfogadott 
intézkedések miatt Románia az egyetlen 
ország, amely ellen túlzottdefi cit-eljárás 
zajlik. 2021-ben a legtöbb uniós ország 6 
százalék közelébe csökkenti az államház-
tartási hiányát, tehát nekünk is tennünk 
kell a dolgunkat” – húzta alá Florin Cîțu.

Közölte egyúttal, hogy még a szerda esti 
órákban, legkésőbb csütörtök reggel nyil-
vános vitára bocsátják a büdzsé tervezetét.

Cáfolt nézeteltérések
A kormányfő cáfolta azokat a nap közben 
felröppent híreszteléseket, amelyek szerint 
a költségvetési törvény tervezetének nyil-
vános vitára bocsátása előtti véghajrában 
nézeteltérés alakult volna ki a kormányko-

alícióban. „Semmiféle nézeteltérés nincs 
a koalícióban” – fogalmazott, jelezve egy-
úttal, természetesen mindenki több pénzt 
szeretne. „Tartjuk magunkat az Európai 
Bizottság és más nemzetközi intézmények 
ajánlásához, hogy ne tapossunk bele túlsá-
gosan a fékbe, de nem is lehetünk Európa 
fekete báránya. Mi vagyunk az egyetlen or-
szág, amely a PSD-től örökölte a hiányt, volt 
egy válság is, de megkezdjük a hiány csök-
kentését” – jelentette ki a miniszterelnök.

Kijelentései olyan összefüggésben 
hangzottak el, hogy a kora délutáni órák-
ban a bukaresti román portálok arról cik-
keztek, miszerint a nap folyamán heves 
vitát váltott ki a kormány napirendjén 

szereplő büdzsétervezet, miután az USR–
PLUS-szövetség vezetői azt tapasztalták, 
hogy pénzösszegeket vágtak le az általuk 
irányított egészségügyi, közlekedésügyi, 
gazdasági és európai uniós alapokért fe-
lelős minisztériumok költségvetéséből. Ez 
a vita pedig hátráltatta a tervezet közvitá-
ra bocsátását. A kiszivárgott információk 
szerint a módosítások utolsó pillanatban 
kerültek bele a szövegbe. „Az este még 
nem voltak ott” – idézte forrásait a Hot-
news hírportál.

Hogy kedd este még minden rendben 
lehetett, alátámasztotta a két miniszter-
elnök-helyettes, Dan Barna és Kelemen 
Hunor tegnap délelőtti nyilatkozata, 
mindketten nyugodt hangnemben be-
széltek ugyanis a sajtónak a hamarosan 
közvitára kerülő költségvetés-tervezetről. 
„Ezzel a költségvetéssel senki sem elé-
gedett, de egy felelős költségvetés, egy 
olyan büdzsé, amellyel Romániának visz-
sza kell állnia a gazdaság újraindításának 
és a válságból való kilábalás útjára” – fo-
galmazott az USR–PLUS-szövetség tár-
selnöke, akinek nyilatkozata alapján úgy 
tűnik, hogy sínen van a büdzsé tervezete, 
és hamarosan meg is kapja a zöld jelzést 
a koalíciós pártok részéről.

„A mi célunk, hogy a hiány 7–7,1 szá-
zalékos legyen. Ambiciózus, bátor célki-
tűzés, és jelen pillanatban tartani tudjuk. 
Természetesen ez azt jelenti, hogy keve-
sebb kiadás lesz, mint tavaly” – fogalma-
zott eközben Kelemen Hunor kormány-
főhelyettes. Az RMDSZ elnöke leszögezte 
egyúttal, hogy a befektetések nem állnak 
le, „mivel gazdasági növekedésre van 
szükség”.

Cîțu szerint nem befagyasztják, „mindössze” nem emelik idén a nyugdíjakat

NEM EMELKEDIK IDÉN A NYUGDÍJ, ÜDÜLÉSI UTALVÁNY NÉLKÜL A KÖZSZOLGÁK – 7 SZÁZALÉKOS DEFICITTEL SZÁMOL A KABINET

Alaposan visszafogja a kiadásokat a kormány
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A szállodák, éttermek és kávézók üze-
meltetői készek beperelni a kormányt, 

és 500 millió euró kártérítést követelni – 
jelentette be Dragoș Petrescu, a romániai 
hotel- és vendéglőüzemeltetők munkálta-
tói szövetségének (HORA) elnöke. Az ál-
lami támogatás késlekedését, az üdülési 
csekkek elmaradását is felrója. „Legitim 
joga egy leállított iparágnak beperelni egy 
kormányt, amely nem jön kompenzáló 
intézkedésekkel, amikor úgy dönt, bezár 

egy ágazatot. Együtt kezdtük el kidolgoz-
ni a 224-es rendeletet, amelynek célja egy 
olyan állami támogatási mechanizmus 
volt, ami fedezné a kiesett üzleti forgalom 
20 százalékát, ám ennek a sürgősségi kor-
mányrendeletnek az útvonala minimum 
nevetséges” – magyarázta az Antena 3 
hírtelevízió kedd esti műsorában az ága-
zat képviselőiben felgyűlt keserűséget az 
érdekvédelmi szervezet vezetője.

Felidézte, az említett rendelettervezetet 
előbb az Orban-kormány fogadta el, majd 
decemberben a Cîțu-kabinet, ám még most 

is csak abban a stádiumban van, hogy 
újabb módosításokra vár.

„Más szavakkal, úgy indulunk neki a 
nyárnak, hogy reméljük, bekerül ez a ren-
delet a költségvetésbe, abba a büdzsébe, 
aminek kapcsán voltak egyeztetések, el-
hangzottak ígéretek egy olyan ágazat kép-
viselőinek, amelyet tavaly tönkretettek” – 
húzta alá Dragoș Petrescu.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy egye-
lőre nehéz lenne felbecsülni, hogy mek-
kora károkat okoz az ágazatnak az a tény, 
hogy a legfrissebb bejelentések szerint 

idén nem adnak üdülési csekkeket a köz-
szférában dolgozóknak. „Nyilvánvaló, 
hogy ezek az utalványok segítséget jelen-
tettek volna az országnak. A polgárok Ro-
mániában tudták volna elkölteni ezeket a 
pénzeket. Más szavakkal: ezek az összegek 
visszatértek volna az állami költségvetés-
be, de közben segítették volna az ágaza-
tot is. Egy jótékony intézkedés lett volna, 
amelynek komoly haszonélvezői voltunk 
2018–2019-ben. Mentőövet jelentett volna, 
amelyet elveszítettünk” – összegzett Dra-
goș Petrescu.

Félmilliárd euró kártérítésért perelnének a vendéglátásban tevékenykedők

Az eddigi ingyenesség helyett féláron utazhatnak az egyetemisták

Eltérő nyilatkozatok hangzottak el az egyetemi hallgatók számára ingyenes vasúti 
utazást biztosító kedvezmény kapcsán. Végül Florin Cîţu miniszterelnök a kormányü-
lést követően leszögezte: „nem világvége” az egyetemisták utazási kedvezményeinek 
korlátozása, mivel ez más országokban is így történik. „Románia volt a rendszeren 
kívül, fejlettebb országok sem biztosítanak ingyenességet” – szögezte le. Bejelentése 
szerint visszatér az a korábbi forgatókönyv, miszerint az egyetemi hallgatók 50 száza-
lékos árkedvezménnyel utazhatnak a Román Vasúttársaság (CFR) járatain. A délelőtti 
órákban amúgy Dan Barna USR–PLUS-os miniszterelnök-helyettese is úgy nyilatkozott, 
hogy a kormány el akarja törölni a kedvezményt, és megfi zettetnék a jegyár 50 százalé-
kát. Jelezte egyúttal, azt nem tervezik meghatározni, hogy hány alkalommal utazhatnak 
féláron az egyetemisták. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke viszont 
később úgy nyilatkozott, az egyetemisták ingyen utazhatnak majd a lakóhelyükül szol-
gáló település és a tanulmányvégzés települése között. Ám a miniszterelnök bejelen-
tése felülírta ezt. A kedvezmény megszüntetése vagy az ingyenes utazások számának 
korlátozása amiatt merült fel, mivel a készülő 2021-es évi állami költségvetés több 
megszorításra épül annak érdekében, hogy az államháztartási hiányt a hazai összter-
mék (GDP) 7–7,1 százalékán lehessen tartani. Az egyetemisták amúgy 2017-ig szintén 
50 százalékos utazási kedvezményt kaptak az államtól, abban az évben viszont a Sorin 
Grindeanu vezette szociáldemokrata (PSD) kormány ingyenességet biztosított. A CFR 
azt követően arra panaszkodott, hogy a döntés nyomán megcsappantak a bevételei, az 
utazóközönség pedig azt nehezményezte, hogy zsúfolttá váltak a szerelvények.




