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Elfogadta tegnapi együttes 
ülésén a képviselőház és a 
szená tus a honatyák külön-
leges nyugdíjának eltörlését. 
A szakbizottsági döntésnek 
megfelelően a szociáldemok-
raták törvényjavaslatát sza-
vazták meg, a szöveget viszont 
kiegészítették a PNL és az 
USR–PLUS néhány javaslatá-
val is. Szakemberek szerint az 
elfogadott jogszabály alkotmá-
nyossági kérdéseket vet fel.

 » BÁLINT ESZTER

E gyhangúlag, 357 támogató sza-
vazattal, ellenszavazat nélkül 
fogadta el tegnap a bukaresti 

parlament két háza a honatyák kü-
lönleges nyugdíjának eltörléséről szó-
ló törvénytervezetet. Az RMDSZ har-
minc képviselője és szenátora jelen 
volt a szavazáson, ám nem szavazott.

A román állam jelenleg nagyjából 
37 millió lej értékben fi zet különle-
ges nyugdíjat 870 volt képviselőnek 
és szenátornak, a juttatások átlagos 
havi értéke 5843 lej.

Alkotmányossági aggályok
A képviselők és a szenátorok tegna-
pi együttes ülésükön először jóvá-
hagyták a honatyák jogállásának 
kérdéseivel foglalkozó szakbizottság 
összetételét, illetve Ludovic Orban 
alsóházi elnök javaslatára azt is nagy 
többséggel megszavazták, hogy a bi-
zottsági ülést követően, még aznap 
napirendre tűzzék a honatyák kü-
lönleges nyugdíjának eltörlését cél-
zó jogszabályt. A szakbizottság össze 
is ült, hogy megvitassa a témában 
eléje terjesztett három – a szociálde-
mokraták (PSD), a liberálisok (PNL), 

illetve az USR–PLUS-szövetség által 
benyújtott – jogszabályjavaslatot. 
Végül a testület a PSD-s javaslatot 
támogatta szavazatával, de a többi-
ből átemelve is fogadtak el módosító 
indítványokat. 

Sokak szerint viszont alkotmá-
nyossági aggályokat vet fel egy, az 
USR-s javaslatból átvett előírás, 
ami szerint a hatályos nyugdíja-
kat is eltörölnék. Ezt hangsúlyoz-
ta amúgy felszólalásában a PSD-s 
Alf red Simonis. Szakemberek em-
lékeztetnek, hogy a taláros testület 
2020-ban hasonló előírás miatt mi-
nősítette az alaptörvénybe ütköző-
nek az összes különleges nyugdíjat 
eltörlő javaslatot. Az alkotmány 
ugyanis leszögezi, hogy egy törvény 
csak a jövőben fejtheti ki hatását, ki-
vételt csak a kedvezőbb büntetőjogi 

törvények jelentenek. A kormányko-
alíció azonban a Hotnews.ro hírpor-
tál szerint a taláros testület 2003-ban 
meghozott, 458-as számú határoza-
tára alapoz, ami szerint „egy törvény 
nem visszamenőleges hatályú, ha a 
jövőre nézve módosít egy korábban 
létrejött jogállapotot, és akkor sem, 
ha véget vet annak, hogy egy régebbi 
törvény alapján létrejött jogi hely-
zet a jövőben következményekkel 
járjon, mivel az ilyen esetekben az 
új törvény csupán annyit tesz, hogy 
megakadályozza a régi törvény to-
vábbélését”.

Hasznos lépés
vagy olcsó populizmus?
Amikor a két ház ülésén napirendre 
került a szakbizottság által támo-
gatásra javasolt verzió, a honatyák 

ALKOTMÁNYOSSÁGI AGGÁLYOK MERÜLHETNEK FEL AZ RMDSZ ÁLTAL „SZEMFÉNYVESZTÉSNEK” NEVEZETT JOGSZABÁLY KAPCSÁN

Különnyugdíj nélkül maradhatnak a honatyák

Azoktól a honatyáktól is megvonja a különleges nyugdíjat az elfogadott tervezet, akik jelenleg kapják
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meg is kezdték a parlamenti vitát. 
Ludovic Orban felszólalásában 
azt hangsúlyozta, „senkinek sem 
szabadna előjogokat biztosítani”, 
és „a törvényeket a polgárokért 
kell meghozni”, a parlament pedig 
most bizonyíthat. „Ma egy kicsit 
megvalósítunk a nagy javításból a 
romániai nyugdíjak terén” – ígér-
te felszólalásában Dan Barna, az 
USR–PLUS társelnöke. Az RMDSZ 
nevében Turos Lóránd szenátusi 
frakcióvezető szólalt fel. „Olcsó po-
pulizmus és demagógia, szemfény-
vesztés, ahogyan a román politikai 
pártok ma eltörlik a képviselők és 
szenátorok speciális nyugdíját. Az 
RMDSZ továbbra is azt szorgal-
mazza, hogy Romániában minden 
kategória esetében el kell törölni 
ezt a juttatást” – fogalmazott a szö-
vetség politikusa. „Felelős, nem 
pedig populista intézkedéseket 
hozó politikusokra van szükség. 
Az RMDSZ csak abban az eset-
ben tudja megszavazni a speciális 
nyugdíjak eltörlését, amennyiben 
az minden kategóriára vonatkozik. 
Ez az egész parlamenti procedú-
ra szemfényvesztés, nem rendezi 
a nyugdíjak helyzetét, nem oldja 
meg a méltánytalan helyzeteket, és 
nem csökkenti az állami költségve-
tésre nehezedő terhet” – jelentette 
ki Turos Lóránd.

Mint ismeretes, a tavaly decem-
beri parlamenti választási kam-
pány központi témájává vált a 
katonáknak, rendőröknek, titkos-
szolgálati ügynököknek, bíráknak, 
ügyészeknek, pilótáknak, diplo-
matáknak, pénzügyőröknek és 
törvényhozóknak járó – az átlagos 
öregségi járandóság többszörösére 
rúgó – speciális állami nyugdíjak 
ügye. Korábban az alkotmánybíró-
ság többször is elkaszálta a speci-
ális juttatások eltörlésére irányuló 
próbálkozásokat.

 » A román 
állam jelenleg 
nagyjából 37 mil-
lió lej értékben 
fi zet különleges 
nyugdíjat 870 
volt képviselő-
nek és szenátor-
nak, a juttatások 
átlagos havi 
értéke 5843 lej.

 » B. E.

Meghosszabbítja a kormány a ko-
ronavírus-járvány terjedésének 

megfékezése érdekében bevezetett 
korlátozások miatt egyik leginkább 
sújtott vendéglátó- és szálláshelyek 
(HoReCa ágazat) állami támogatá-
sát, és új eszközöket is bevet – ígéri 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter, 
eközben viszont úgy tűnik, az üdülé-
si csekkek kapcsán nem fogja meg-
gondolni magát a kabinet.

A tárcavezető egy televíziós inter-
júban arról beszélt, a kormány jövő 
héten mutatja majd be a vendéglá-
tó-iparban tevékenykedők megsegí-
tésére kidolgozott mentőcsomagot. 
Ebben elmondása szerint lesz szó 
a kényszerszabadságon levő alkal-
mazottak fi zetéséről, napszámosok 
vagy idénymunkások foglalkoztatá-
sának támogatásáról, fi atalok vagy 
55 éveseknél idősebbek, illetve kül-
földön elbocsátott román állampol-
gárok alkalmazásához nyújtott tá-
mogatásról is. „A HoReCa ágazatnak 

nyújtott segítség elég nagy. A nyáron 
alkalmazhatnak napszámosokat, 
ahol be tudunk segíteni a fi zetések 
egy részével. A HoReCa esetében 
meg akarjuk hosszabbítani azoknak 
a támogatását, akik napszámosokat 
vagy idénymunkásokat foglalkoz-
tatnak: 30 százalék a napszámo-
sok, 45 százalék az idénymunkások 
után” – sorolta az elképzeléseket a 
munkaügyi miniszter a România Tv 
kedd esti műsorában. Hozzátette: a 
jövő hétre elkészülő mentőcsomag 
mellett két héten belül be fognak 
mutatni „meglepetéstörvényeket” 
is, amelyek segíteni fogják a román 
gazdaságot.

„Ami az üdülési csekkeket illeti, 
a helyzet árnyaltabb. Az előző évek-
ben kiadott utalványokat 2021-ben 
is fel lehet használni. A tavaly jár-
vány volt, és az utalványokat nem 
használták fel” – magyarázta újfent 
a kormány döntését Raluca Turcan. 
Florin Cîțu kormányfő amúgy minap 
arról beszélt, hogy 2,4 milliárd lejre 
rúg azoknak az üdülési csekkeknek 

az értéke, amelyeket 2019-ben és 
2020-ban kiadtak, ám tulajdonosuk 
nem használta még fel.

Mint ismeretes, csaknem egy évvel 
a koronavírus-világjárvány romániai 
megjelenése után még mindig na-
gyon szigorú korlátozások vannak 
érvényben az idegenforgalomban. 
A kormány viszont nem dobott ki-
mondottan ezt az ágazatot segítő 
mentőövet, és a 2020-as évi állami 
költségvetés tervezete szerint idén 
üdülési csekkeket sem kapnak a köz-
alkalmazottak, amelyeket a belföldi 
szálláshelyeken költhetnének el, ez-
által is levegőhöz juttatva őket.

Közben pedig akkora a baj, hogy 
az ágazat képviselői szerint előfor-
dulhat, hogy a romániai vendéglők 
és szálláshelyek negyede többé már 
nem is fog kinyitni. Történik mindez 
az anyagi erőforrások hiánya mellett 
a kiszámíthatatlanság miatt is.

A Deloitte European Hotel Indust-
ry elemzése szerint az európai ide-
genforgalom csak 2023-tól térhet tel-
jesen magához.

Mentőövet és „meglepetéstörvényeket” ígér a kormány

Nem kölcsönös az idegenforgalmi vonzerő

A koronavírus-világjárvány terjedésének megfékezése érde-
kében bevezetett óvintézkedések és korlátozások ellenére 
is sok romániai döntött tavaly külföldi utazás, kikapcso-
lódás mellett. Románia viszont nem bizonyult túl vonzó 
célpontnak a külföldi turisták számára. Az idegenforgalom 
költségvetési hiánya 1,3 milliárd euró volt. A Román Nem-
zeti Bank (BNR) adatai szerint a külföldre utazó romániaiak 
2,6 milliárd euró körüli összeget fordítottak erre a célra 
2020-ban, ami amúgy alig a fele az egy évvel korábban 
külföldi utazásra fordított összegeknek. Ennél is jobban 
megzuhantak ugyanakkor azok az összegek, amelyeket a 
más országokból érkezők költöttek el Romániában. A Ziarul 
Financiar gazdasági és pénzügyi napilap elemzése szerint 
a külföldiek tavaly mindössze 1,2 milliárd eurót hagytak Ro-
mániában, ami 60 százalékkal elmarad az egy évvel koráb-
bi összegtől. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai 
szerint tavaly a külföldiek által a romániai szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák száma 81,1 százalékkal, 995 ezer-
re csökkent. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett külföl-
di vendégek száma 83 százalékkal, 453 ezerre zsugorodott. 
A legtöbben Németországból (57 ezer), Olaszországból (40 
ezer) és Franciaországból (30 ezer) érkeztek, Magyarország 
a hetedik helyen áll 18 600 vendéggel.




