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» RÖVIDEN

Büntetik a munkáltatót, ha késik
az alkalmazottak fi zetésével
Sürgősségi rendelettel módosí-
totta a kormány a munkatörvény-
könyvet. E szerint alkalmazottan-
ként 8000 és 10 ezer lej közötti 
bírsággal sújthatók a munkálta-
tók a foglalkoztatottak munkavi-
szonyának részleges eltitkolása 
miatt – számolt be Raluca Turcan 
munkaügyi miniszter. A tárca-
vezető szerint a munkatörvény-
könyv módosításával a kormány 
a szürkemunka elterjedését sze-
retné megfékezni. Aggasztónak 
nevezte, hogy a munkáltatók sok 
esetben alacsony bérért foglal-
koztatják, és „zsebből” egészítik 
ki az alkalmazottaik fi zetését, így 
spórolnak a járulékköltségeiken. 
„Ez a jelenség a munkáltatónak 
és az alkalmazottnak is árt, és 
a költségvetést is megkárosítja” 
– hangsúlyozta Turcan. Alkal-
mazottanként 5000 és 10 ezer lej 
közötti bírsággal sújthatók azok 
a munkáltatók, akik harminc 
napnál többet késnek a bérek 
kifi zetésével. A kormány emellett 
a jelenlegi 60 napról 90 napra 
növelte azt az időszakot, ami alatt 
a munkáltatók kötelesek fi zetett 
szabadnappal kompenzálni az 
alkalmazottaik túlóráit.

Szolgálati idő: beszámít az
 egyéni vállalkozói munka is
Az egyéni vállalkozóként (PFA) 
folytatott gazdasági tevékenység 
is beszámít a szolgálati időbe, 
az erről szóló törvénytervezetet 
hétfőn fogadta el a szenátus. A 
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) módosító jogszabály-
javaslata értelmében szolgálati 
időnek minősül az az időszak, 
amely alatt az egyéni vállalkozó-
nak volt gazdasági tevékenysége, 
és befi zette a törvény által előírt 
járulékokat, adókat, illetékeket. 
Nem számítható be a szolgálati 
időbe az a periódus, amelyben az 
egyéni vállalkozónak nem volt jö-
vedelmet generáló tevékenysége 
vagy felfüggesztette a tevékeny-
ségét. Egy elfogadott módosító 
javaslat értelmében a PFA által 
folytatott gazdasági tevékenység 
abban az esetben minősül szol-
gálati időnek, ha az adott évben 
legalább 12 bruttó minimálbérnek 
megfelelő összegű jövedelmet 
hozott, illetve ha a PFA-t egyetlen 
tevékenységi kóddal (CAEN-kód-
dal) jegyezték be a cégbíróságon, 
vagy ha az az elsődleges bejegy-
zett tevékenysége, amelyre a 
szolgálati idő elismerését kérik. 
Az ügyben a képviselőház dönt.

Katonák is viszik az üzemanyagot
Nagy-Britanniában
A kormány kérésének megfelelő-
en bekapcsolódott a brit haderő a 
közúti üzemanyag-szállításba. A 
csaknem két hete kialakult, gyor-
san országossá terebélyesedett 
nagy-britanniai üzemanyag-ellá-
tási válság, amelyet elsősorban 
a tartályautó-sofőrök króni-
kus hiánya okozott, a legtöbb 
országrészben már jelentősen 
enyhült. A hadsereg és a királyi 
légierő kétszáz katonája segíti az 
üzemanyag eljuttatását a fi nomí-
tóktól és a kikötői terminálokból 
a töltőállomásokra.

Az otthonukat villamos energi-
ával fűtő lakossági fogyasztók 
kilowattóránként 21 banis tá-
mogatásban részesülnek, míg 
a földgáz esetében 25 százalé-
kos árkompenzációt vezetnek 
be a bukaresti hatóságok a 
következő öt hónapra. Az 
intézkedés 5,2 millió háztartási 
áramfogyasztót, illetve 2,2 mil-
lió földgázfogyasztót érinti, és 
1,3 milliárd lejes többletterhet 
jelent a költségvetésnek.
» MUNKATÁRSUNKTÓL

Á llami támogatással ellen-
súlyozzák a következő fű-
tésszezonban a villanyáram 

és a földgáz drágulását a lakossági 
fogyasztók számára. Hétfői, me-
nesztése előtti utolsó ülésén elfoga-
dott sürgősségi rendeletében a bu-
karesti kormány úgy döntött: azok a 
lakossági fogyasztók, akik havonta 
30 és 200 kilowattóra közötti villa-
mos energiát használnak el, 21 ba-
nis árkompenzációban részesülnek 
kilowattóránként, attól függetlenül, 
milyen tarifával vásárolják az ára-
mot. A kompenzáció a november 
1-től március 30-ig terjedő öt hó-
napos időszak villanyszámláiban 
jelenik majd meg, tehát az érintett 
fogyasztóknak nem kell ezt külön 
kérvényezniük, hanem a kompen-
záció összegével kisebb számlát 
fognak kapni. Virgil Popescu ener-
giaügyi miniszter a kormányülést 
követő sajtóértekezletén, hétfőn este 
elmondta: jelenleg a román piacon 
a legalacsonyabb energiaár 68 bani 
kilowattóránként, a kompenzáció 
ettől a referenciaártól indul, vagy-
is erre a szintre hoz minden olyan 
villanyszámlát, amelynél az eltérés 
nem nagyobb 21 baninál. Popescu 
szerint ezzel arra akarják bátorítani 

JÖVŐ ÁPRILISIG NYÚJT ENERGIAÁR-TÁMOGATÁST A KORMÁNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Milliók rezsijét kompenzálja az állam

Lesz mit osztani-szorozni. Az intézkedés 1,3 milliárd lejes többletterhet jelenthet a költségvetésnek

» A kompenzá-
ció a november 
1-től március 
30-ig terjedő öt 
hónapos időszak 
villanyszámlái-
ban jelenik majd 
meg, tehát az 
érintett fogyasz-
tóknak nem kell 
ezt külön kérvé-
nyezniük, hanem 
a kompenzáció 
összegével 
kisebb számlát 
fognak kapni. 

a fogyasztókat, hogy átiratkozzanak 
az alacsonyabb tarifákkal dolgozó 
szolgáltatókhoz. Romániában ugyan-
is a tavaly végrehajtott energiaár-libe-
ralizálás nyomán a lakosság mintegy 
fele kötött szabadpiaci szerződést. A 
miniszter konkrét példákkal illuszt-
rálta, miként támogatja az állam a 
lakossági áramfogyasztókat. E sze-
rint a havi 100 kilowattóra áramot 
elhasználó háztartás villanyszámlája 
kilowattóránként 90 banis tarifával 
számolva 90 lej. Az állam kilowatt-
óránként 21 banival, vagyis 21 lejjel 
pótol be a számla kifi zetésébe, így a 
fogyasztónak végül 69 lejt kell csak 
kifi zetnie. Ez kilowattóránként 69 ba-
nit jelent, ami egy banival nagyobb a 
referenciaárnál. Ha azonban a háztar-
tás olyan szolgáltatóval szerződött, 
amelyik nem 90, hanem csak 80 banit 
kér kilowattóránként, akkor az állami 
támogatás révén kilowattóránként 
21 banival kevesebbet, 59 banit kel-
lene fi zetnie. „Csakhogy az 59 bani 
kisebb a referenciaárnál, így végül 
a fogyasztó a 80 bani helyett a refe-
renciaárat, azaz 68 banit fog kifi zetni 
kilowattóránként, vagyis az állam az 
esetükben kilowattóránként 12 bani-
val pótol be a számlába” – magyaráz-
ta Virgil Popescu. A földgáz esetében 
25 százalékos árkompenzációt vezet-

nek be a következő öt hónapra azok 
számára, akik ebben az időszakban 
havi 20 és 200 köbméter közötti gáz-
mennyiséget fogyasztanak. A föld-
gáznál a megawattóránként 125 lejes 
referenciaár feletti részt kompenzál-
ják. Popescu közölte, a kormány az-
zal számol, hogy a villanyáram és a 
földgáz drágulásának ellensúlyozása 
1,3 milliárd lejes többletterhet jelent 
a költségvetésnek. Az energiaügyi 
miniszter szerint az árkompenzáció 
5,2 millió háztartási áramfogyasztót 
(a lakosság 55 százaléka), illetve 2,2 
millió háztartási földgázfogyasztót 
(a hálózatba kötött 3,6 millió ház-
tartás csaknem kétharmada) érinti. 
Bár a földgáz és a villamos energia 
ára októbertől a legtöbb szolgálta-
tónál 75–100 százalékkal vagy ennél 
is nagyobb mértékben emelkedett, 
és korábban Florin Cîțu kormány-
fő meglebegtette, hogy felső határt 
szabhatnak az energiaáraknak, erről 
végül letett a kabinet.

Elfogadta hétfői ülésén a kormány 
a szociális védelemre szoruló ener-
giafogyasztók támogatásáról szóló 
törvény alkalmazásának szabályait is. 
A kabinet ülése után Raluca Turcan 
munkaügyi miniszter emlékeztetett, 
hogy azok a családok jogosultak álla-
mi támogatásra, amelyekben az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg 
az 1386 lejt. Az egyedülálló személyek 
esetében ez a küszöbérték 2053 lej. A 
tárcavezető elmondta, a most elfoga-
dott kormányhatározat a törvény al-
kalmazásában illetékes intézmények 
feladatait rögzíti. Turcan rámutatott, 
a törvény hatálya alá eső családok két 
típusú támogatásban részesülnek: az 
állam egyfelől támogatja az energia-
számláik kifi zetését, másfelől az ener-
giadrágulás kompenzálásáról szóló 
sürgősségi kormányrendelet révén 
kisebb számlákat kell kifi zetniük.

» KRÓNIKA

Január 1-től nettó 10 százalékos mi-
nimálbér-emelést előirányzó ha-

tározatot fogadott el hétfői ülésén a 
kormány. Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter bejelentése szerint 2022. 
január 1-től a bruttó minimálbér érté-
ke 10,9 százalékkal, 2300 lejről 2550 
lejre emelkedik. A nettó minimálbér 
így 10 százalékkal, 138 lejjel, 1524 lej-

re nő. „Ez az elmúlt évek legnagyobb 
nettó béremelése, négyszerese a tava-
lyinak” – jelentette ki Turcan. Eddig a 
mintegy 5,6 millió munkaszerződéssel 
rendelkező romániai dolgozó közül 
körülbelül 1,5 millió keresett hivatalo-
san a minimálbérnél kisebb vagy azzal 
megegyező összeget, ami a dolgozók 
mintegy egynegyedét jelenti. Az új mi-
nimálbér értéke szerint ez az intézke-
dés 1,970 millió személyt fog érinteni, 

ugyanis jelenleg hivatalosan ennyien 
keresnek a januártól megemelendő 
minimálbér értékénél kisebb összeget. 
A munkáltatók sokallták a növelést, 
ők bruttó 8 százalékos emelést tartot-
tak volna elfogadhatónak a kormány 
által javasolt 11 százalék helyett. A 
szakszervezetek nagyobb indexálást 
szerettek volna, különös tekintettel 
arra, hogy az év végéig akár 7 száza-
lékra is emelkedhet az infl áció.

Nettó 10 százalékkal emelik a minimálbért január 1-től

» A nettó mi-
nimálbér így 10 
százalékkal, 138 
lejjel, 1524
lejre nő.
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Rábólintott a szenátus a tűzifa áfájának lefaragására

Egyhangúlag elfogadta a szenátus plénuma az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) törvény-
módosító javaslatát, miszerint a jelenlegi 19-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját. A ter-
vezet az adótörvénykönyv 291-es cikkelyét módosítja, és egyik kezdeményezője, Radu Oprea 
PSD-szenátor szerint az intézkedés sokat segítene a vidéki lakosság helyzetén, amelynek a 
85 százaléka fával fűt. A felsőház költségvetési bizottsága által elfogadott módosító javaslat 
értelmében a jogszabály már 2021. november elsejétől érvénybe lépne, az eredetileg javasolt 
2022. június elseje helyett. A tervezet kidolgozóinak becslése szerint az intézkedés 150 millió 
lejes terhet róna az állami költségvetésre. Oprea úgy véli, az áfacsökkentés visszaszorítaná a 
falopást, mert elfogadhatóbb áron lehetne legálisan hozzájutni a tűzifához. A pénzügyminisz-
térium nem támogatja a tervezetet, amelyről a képviselőház mondja ki a végső döntést.




