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Nem zárják be 
a „kis összegű” adócsalókat
Kihirdette tegnap Klaus Iohannis 
államfő azt a törvényt, amelynek 
értelmében a 100 ezer eurónál 
kisebb összegű adócsalás sza-
badságvesztés helyett bírsággal is 
büntethető, amennyiben a teljes 
kár megtérül. A törvény ellen a 
legfelsőbb bíróság, a kormány és 
az ombudsman is alkotmányossá-
gi kifogást emelt, a taláros testü-
let azonban elutasította ezeket. A 
jogszabály előírja, hogy a 100 000 
eurónál kisebb összegű adócsalás 
szabadságvesztés helyett bírság-
gal is büntethető, amennyiben a 
teljes kár megtérül; ha az okozott 
és megtérített kár értéke kisebb 
50 ezer eurónál, az adócsalás 
bírsággal büntetendő. A törvény 
egyik előírása szerint egyáltalán 
nem szabnak ki büntetést adócsa-
lás miatt, ha az érintett a nyomo-
zás során vagy az ügy bírósági 
szakaszában – a jogerős ítélet ki-
mondásáig – megtéríti az okozott 
kárt, kiegészítve az összeg még 
20 százalékával. Az adócsalás 
megelőzését és visszaszorítását 
szolgáló 2005/241-es törvényt 
módosító jogszabályt eredetileg 
2018. december 19-én fogadta el a 
képviselőház, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL), a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) és a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) azonban 
alkotmányossági kifogást emelt 
ellene, és a taláros testület helyt-
adott beadványuknak. Így került 
vissza a törvény a parlamentbe, 
amely az alkotmánybírósági 
döntés alapján módosította, majd 
újra elfogadta azt.
 
Nőtt a román 
államháztartás hiánya
Románia konszolidált államház-
tartási hiánya elérte a  bruttó 
hazai termék (GDP) 1,14 száza-
lékát február végén, a tavalyi 
év első két hónapjában jegyzett 
0,73 százalékos defi cithez képest 
– közölte a  pénzügyminisztéri-
um. Az első hónap után a hiány 
0,33 százalék volt. A szaktárca 
közlése szerint januárban és 
februárban 4,18 milliárd lej 
(853,54 millió euró), a GDP 0,37 
százaléka maradt a gazdaságban 
a koronavírus-járvány elleni 
védekezésre. Az államháztartás 
bevételei 4,1 százalékkal nőttek 
a tavalyi év első két hónapjához 
mérten, ugyanakkor a kiadások 
11 százalékkal emelkedtek. A 
személyzeti kiadásokra fordított 
összegek 6,6 százalékkal nőttek, 
a szociális kiadások – beleértve a 
nyugdíjakat is – 16,9 százalékkal 
emelkedtek. Az állami beruhá-
zásokra fordított összegek is 27,5 
százalékkal voltak nagyobbak 
éves összevetés szerint. Tavaly 
az államháztartás hiánya elérte 
a GDP 9,79 százalékát. Az idén 
7,16 százalékos defi cittel számol a 
bukaresti kabinet.

 1 euró                           4,9251
1 dollár                        4,1969
 1 svájci frank              4,4513
1 font sterling            5,7864
100 forint                    1,3542

Valutaváltó

TOVÁBBRA IS A BEKECSALJI KISVÁROST KETTÉSZELŐ TERV MENTÉN HALAD AZ A8-AS SZTRÁDA

Megfúrt nyárádszeredai elképzelések

Hiába a megannyi panasz, a talajmintát vevő cég következetesen az eredeti nyomvonalon dolgozik

A nyárádszeredaiak által több 
ízben is kifogásolt tervek 
mentén kezdődtek el a geo-
lógiai tanulmányok az A8-as, 
Erdélyt Moldvával összekötő 
autópálya nyomvonalán. A 
210 kilométeresre tervezett, 
Marosvásárhely és Németvá-
sár közötti sztrádaszakaszon 
egyéb gondok is vannak.

 » SZUCHER ERVIN

H osszas késéssel, de végre el-
kezdődött a geológiai tanul-
mányok elvégzése a majdani 

A8-as autópálya Marosvásárhely 
és Németvásár (Târgu Neamţ) kö-
zötti szakaszán. Azonban üröm az 
örömben: sem a megrendelő, sem 
a fúrásokat végző alvállalkozó nem 
vette fi gyelembe a nyárádszeredai 
hatóságok kérését, ami szerint a ter-
vezőnek úgy kellene módosítania az 
Erdélyt Moldvával összekötő sztráda 
nyomvonalát, hogy az ne vágja ketté 
a települést.

A talajmintát vevő cég követke-
zetesen az eredeti nyomvonalon 
dolgozik – tudtuk meg a bekecsalji 
kisváros polgármesterétől, Tóth Sán-
dortól. „Számunkra ez a nyomvonal 
elfogadhatatlan, már többször is el-
mondtuk a közlekedésügyi minisz-
térium, az útügyi hatóság és a terve-
zőiroda szakembereinek. Ezelőtt egy 
évvel a helyszínen is bemutattuk a 
tervezési hibákat, ugyanakkor alter-
natívát is javasoltunk” – mondta el 
lapunknak az elöljáró. Tóth Sándor 
nem a fúrást végző céget hibáztatja, 
mert az csak ott végezhet földtani 
vizsgálatot, ahol neki megszabták, 
hanem azokat, akik erre utasították.

Cătălin Urtoi volt miniszteri ta-
nácsos megérti a polgármester és 
a helyi közösség felháborodását, 
annál is inkább, mivel 2020-ban ő 
maga is jelen volt azon a helyszíni 
beszélgetésen, amelyen a szeredai-
ak logikus érvekkel támasztották alá 
kéréseiket. „Az útügyi hatóságnak 
már régóta meg kellett volna találnia 

azt a kompromisszumos megoldást, 
amely műszakilag is állja a helyét, 
és az ottani közösség is elfogadja. 
De szinte tíz éven keresztül senki 
nem volt hajlandó a nyárádszereda-
iak panaszára fi gyelni” – fejtette ki 
az azóta lemondatott, és mindössze 
civil aktivistaként dolgozó mérnök. 
Az Împreună pentru A8 (Együtt az 
A8-asért) Egyesület alelnöke szerint 
a nemtörődömség a bukaresti ható-
ságok arroganciájáról tanúskodik. 

A többszöri hívás ellenére az el-
múlt esztendőig a CNAIR illetékesei 
egyszer sem szálltak ki a helyszínre 
megnézni, hogy miféle tervre fordí-
tanak jelentős közpénzeket. A pol-
gármester szerint azon túl, hogy az 
eredeti nyomvonallal kettévágnák 
a települést, tizenkét lakóházat kell 
majd lebontani a szentannai város-
részben. Ugyanakkor a majdani cso-
mópontot is egy teljesen lehetetlen 
helyre rajzolták, így a kivitelezése 
újabb fejtörést okozhat.

A két Vásárhely – Maros- és Né-
met- – közötti 210 kilométeres sza-
kaszon egyéb gondok is adódnak. 
A talajvizsgálatok elvégzését felvál-
laló spanyol Acciona alvállalkozója 
mindössze három fúrógéppel ren-
delkezik a szerződésben foglalt hat 
helyett. Ezek közül csak kettő műkö-

dőképes, a harmadik egy nyárád-
szeredai lakó udvarán porosodik. 
A határidő meghosszabbítása után 
az Accionának júliusig kellene a 
CNAIR asztalára tennie az előta-
nulmányt, de erre aligha van esély. 
Az Împreună pentru A8 értesülései 
szerint a talajminták különböző 
laboratóriumok raktárában vár-
nak elemzésre, de az analízist ad-
dig nem végzik el, amíg az anyagi 
nehézségekkel küzdő spanyol cég 
romániai leányvállalata nem fi zet. 
„Többször kerestük fel a munka-
telepeket, és szomorúan tapasz-
taltuk, hogy az utóbbi húsz hó-
napban szinte semmi érdemleges 
nem történt az Erdélyt Moldvával 
összekötő autópálya nyomvona-
lán” – szólt a jelenlegi helyzetről 
Cătălin Urtoi. A szakember szerint 
könnyen megeshet, hogy két év 
múlva a CNAIR arra ébred, hogy a 
spanyol cég használhatatlan ada-
tokat szolgáltatott.

A jászvásári székhelyű civil szer-
vezet április 10-én a két moldvai 
majdani autópálya, az A7-es és 
az A8-as cristeşti-i csomópontjá-
nál autós tiltakozó akciót szervez, 
amelynek célja felkelteni a kormány 
fi gyelmét a munkálatok megkésett 
stádiumára és kétes minőségére.

 » A polgármes-
ter szerint azon 
túl, hogy az ere-
deti nyomvonal-
lal kettévágnák 
a települést, ti-
zenkét lakóházat 
kell majd lebon-
tani a szentannai 
városrészben. 
Ugyanakkor a 
majdani csomó-
pontot is egy tel-
jesen lehetetlen 
helyre rajzolták, 
így a kivitelezése 
újabb fejtörést 
okozhat. 
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 » BÁLINT ESZTER

Történelmi mélypontra süllyedt teg-
nap a román deviza az egységes 

európai fi zetőeszközzel szemben, miu-
tán egy nappal korábban az árfolyam 
átlépte a 4,9 lej/eurós pszichológiai 
határt. A Román Nemzeti Bank (BNR) 
által tegnap kiközölt referencia-árfo-
lyam 4,925 lej/euró volt, ami 0,19 szá-
zalékkal haladja meg az egy nappal 
korábban jegyzett 4,9156 lej/eurós ár-
folyamot. Az év eleje óta a lej 1,14 szá-
zalékot vesztett értékéből az euróhoz 
viszonyítva.

Dan Suciu, a bukaresti központi 
pénzintézet szóvivője azonban állít-
ja, egyelőre nincs ok aggodalomra, a 
lakosság anyagilag nem fogja nagyon 
megérezni a román fi zetőeszköz ér-

tékvesztését. „Az elmúlt időszakban 
a térség összes devizája erősödött. Az 
ok: erősödött a dollár, ami jelenleg 
a négyéves csúcson áll az euróhoz 
képest. Ami a lejt illeti, keddre vir-
radó éjszaka például jelentősen nőtt 
az árfolyam a bankközi piacon, ami 
annak a jele, hogy nem az itt élők 
bonyolítják ezeket a tranzakciókat. 
Nehezebben kezelhető helyzet a BNR 
számára, mivel jelen pillanatban nem 
vagyunk aktívak a piacon” – nyilat-
kozta  a jegybanki illetékes a kedden 
a Digi24 hírtelevíziónak. „Ennek az 
éjszakai növekedésnek nyilvánvaló-
an spekulatív jellege van” – szögezte 
le egyúttal Suciu, aki szerint fennáll 
annak a kockázata, hogy a trend foly-
tatódni fog. „Rugalmas árfolyamunk 
van, aminek a rugalmasságát nem 

akarjuk túlságosan kitolni, nyomás 
van a társadalomban, és a külső piaci 
nyomások is hatnak az árfolyamra” – 
magyarázta a szakember.

Suciu szerint azonban egy ekko-
ra kilengés még nem fog jelentősen 
megérződni a lakosság zsebében. 
„Az év eleji növekedés nem jelentős, 
2-3 baniról van szó, és ez nem látszik 
meg feltétlenül jelentősen az árak-
ban, így a néhány lej pluszban, ha 
van is, nem jelent anyagi erőfeszítést, 
főként olyan körülmények között, 
hogy az elmúlt években jelentősen 
nőttek a romániai fi zetések és jöve-
delmek. Nem hiszem, hogy ez olyan 
árfolyamszint lenne, ami jelentősen 
vagy érzékenyen érintené a lakosság 
jövedelmét” – véli a Román Nemzeti 
Bank szóvivője.

Lejtmenetben a román deviza az euróhoz képest

 » „Ennek az éj-
szakai növekedés-
nek nyilvánvalóan 
spekulatív jellege 
van” – szögezte le 
egyúttal Suciu.




