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H I R D E T É S

MEGSZÜNTETNÉ EGY TÖRVÉNYTERVEZET AZT A GYAKORLATOT, HOGY A CÉGEK A FOGYASZTÓKKAL FIZETTETIK MEG A PÉNZHÍGULÁST

Lejre váltanák az eurós számlákat Romániában
Ne számolják euróban a 
különböző szolgáltatások 
árát, a díjszabások legye-
nek lejben megadva – ezt 
szeretné elérni a jelenleg 
ellenzékből politizáló 
Szociáldemokrata Párt 
(PSD) törvénytervezete. 
A kormány nem ért egyet 
a tiltással, Florin Cîțu 
miniszterelnök szerint az 
árak növekedéséhez vezet-
het. Az RMDSZ-frakcióban 
még nem született döntés 
a tervezet kapcsán. Mik-
lós Zoltán, a képviselőház 
pénzügyi bizottságának 
tagja az elvvel egyetért, ám 
a gyakorlati kivitelezés kap-
csán vannak fenntartásai. 

 » BÍRÓ BLANKA

A z utolsó parlamenti bizott-
ság is pozitívan vélemé-
nyezte a Szociáldemokra-

ta Párt (PSD) törvénytervezetét, 
amellyel megtiltanák a cégek-
nek, hogy euróban számolva 
kössenek szerződést különböző 
szolgáltatások biztosítására. Ha 
a jogszabályt a plénum is elfo-
gadja, és hatályba lép, onnantól 
a szerződésekben kötelezően 
nemzeti valutában, vagyis lejben 
kell megadni az árakat. A terve-
zet az őszi parlamenti ülésszak-
ban kerül napirendre.

Hivatalosan a lej,
a gyakorlatban az euró?
A Profi t.ro gazdasági portál 
elemzése szerint ha a tervezet 
életbe lép, a víz  és csatorná-
zás, az elektromos áram, a föld-
gáz, a közszállítás, a vezetékes 
és mobiltelefon-szolgáltatás, 
az internet-, a kábeltelevízió-, 
médiaszolgáltatók díjszabását 
is lejben kell megállapítani, 
hasonlóképpen a biztosítások, 
a gépkocsiszerelés, a csomag-

küldés, a fi tnesztermek, a ma-
gánoktatás, a rendezvényszer-
vezés, az ételkihordás árait is. 
A kormány eddig sikertelenül 
ellenezte a projektet arra hi-

vatkozva, hogy ezzel a Román 
Nemzeti Bank (BNR) hatáskö-
rébe avatkozik a parlament, 
ráadásul a módosítás a szolgál-
tatások árának növelését ered-
ményezné. A szociáldemokra-
ták tervezetében viszont az áll, 
hogy a Román Nemzeti Bank 
státusát szabályozó 2004/312-es 
törvényben és az alkotmányban 

is benne van, hogy Románia 
nemzeti valutája a lej, közben 
előszerződésekben, számlákon 
szerepel az euró, sőt gyakran 
olyan árfolyamon, ami meg-
haladja a BNR által megadott 
értéket. Gyakorlatilag az eurót 
a jogszabályok ellenére az or-
szág tulajdonképpeni pénzne-
mévé alakították, ennek követ-
keztében megrendül a nemzeti 
valutába vetett bizalom, és in-
dokolatlanul csökken ennek a 
vásárlóereje, érvel az ellenzék. 
Daniel Zamfi r szenátor szerint 
a lej vásárlóereje az elmúlt tíz 
évben 50 százalékkal csökkent, 
miközben a lakosság bevétele 
nem növekedett hasonló ütem-
ben. A kezdeményező ugyanak-
kor a bizottságban lemondott 
egy sor elemről, például a plé-
num elé kerülő változatban már 
nem szerepel a hitel- és lízing-
szerződésekre vonatkozó tiltás. 
Bekerültek viszont az egészség-
ügyi szolgáltatások.

A pénzhígulást
a fogyasztó állja
A szociáldemokraták tervezetét 
még tavaly júniusban pozitívan 
véleményezte a pénzügyi bizott-
ság, majd rá egy évre az ipari bi-
zottság is, ami azt jelenti, hogy 
az őszi ülésszakban a plénum 
elé kerül. Miklós Zoltán, a kép-
viselőház pénzügyi bizottságá-
nak RMDSZ-es tagja (portrén-
kon) a Krónika megkeresésére 
úgy nyilatkozott, személyes 
véleménye szerint valóban nem 
korrekt, hogy az árfolyamkoc-
kázatot, az esetleges pénzhígu-
lást a cégek teljesen átruházzák 
a fogyasztóra. „Amennyiben 20 
lejes értékben szabnák meg a 
telefonbérlet árát egy két évre 
megkötött szerződésben, való-
ban előfordulhat, hogy a 20 lej 
egy év múlva már nem annyit 
ér az infl áció miatt. Ezt a szol-
gáltatók jelenleg azzal védik ki, 
hogy a kockázatot áthárítják 
teljes mértékben a fogyasztóra, 

amikor euróban szabják meg az 
összeget” – magyarázta Miklós 
Zoltán. Rámutatott, a tervezet-
ben az szerepel, a hároméves 
vagy ennél hosszabb időtar-
tamú szerződéseket a törvény 
megjelenése után kiegészítő 
okirattal kellene módosítani. 
„Az érvényben levő, de három 
évnél rövidebb időszakra kö-
tött szerződéseket nem kellene 
változtatni, de a fi zetés napján 
csak a BNR által kiadott azna-
pi árfolyamon vagy annál ol-
csóbban lehetne átszámolni 
a számlán euróban szereplő 
összeget lejbe. Ez így a gyakor-
latban kivitelezhetetlen, hiszen 
a cég nem tudhatja, amikor a 
számlát kiállítja, hogy mikor 
fi zeti ki azt az ügyfél, és azon a 
napon éppen mennyi lesz az ár-
folyam” – osztotta meg velünk 
álláspontját a szakpolitikus. 
Hozzátette: ez technikai problé-
ma, ám azzal szemben is fenn-
tartásai vannak, hogy egy ilyen 
jogszabály tulajdonképpen azt 
eredményezi, hogy az állam be-
avatkozik a szabadpiaci keres-
kedelmi folyamatokba.

„Az RMDSZ még nem fogal-
mazott meg hivatalos álláspon-
tot ebben a kérdésben, erre még 
az őszig van idő, akkor a frakció-
nak a témában döntenie, majd a 
kormánykoalícióban is döntést 
kell hozni arról, hogy mit lép-
nek a tervezettel kapcsolatban” 
– szögezte le Miklós Zoltán.

 » Daniel Zamfi r 
szená tor szerint a lej 
vásárlóereje az elmúlt 
tíz évben 50 százalék-
kal csökkent, miközben 
a lakosság bevétele 
nem növekedett hason-
ló ütemben. 
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Mennyi az annyi? A törvénytervezet kezdeményezői szerint nincs rendjén az, hogy euróban vannak
megszabva a különböző szolgáltatások díjszabásai, és nem a nemzeti devizában




