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> Felbontott szerződés. A szállítás-
ügyi minisztérium felbontotta a Bukarest–
Ploieşti közötti autópálya építésére kötött 
szerződést. Anca Boagiu tárcavezető kö-
zölte, 16 hónapja állnak a munkálatok, ez 
feljogosítja az államot a szerződés egyolda-
lú felbontására. A munkálatokat felvállaló 
konzorcium 2006-ban nyerte meg a Bu-
karest–Brassó autópálya ezen szakaszának 
építésére vonatkozó versenytárgyalást. A 
szerződés összértéke 702 millió 58 ezer lej. 

Ebből a Bukarest és Ploieşti közötti mint-
egy 42 és fél kilométeres szakaszt építették 
volna meg.

> Milliárdok infrastruktúrára. Több 
mint 3,3 milliárd euró értékben szerződne 
útjavításokra és vasúthálózat felújítására a 
szállításügyi minisztérium júniusig. Erre 
a célra 5 és fél milliárd eurós uniós és költ-
ségvetési alap áll rendelkezésre – nyilatkozta 
Alexandru Nazare államtitkár. Egymilliárd 
eurót autópálya-építésre szánnak. Egyelőre 
460 millió eurót különítenének el a vasúthá-

lózat korszerűsítésére, ezt később 1,65 mil-
liárd euróval toldanák meg. Marosvásárhely, 
Brassó, Mihăileşti és Craiova terelőútjának 
megépítésére 250 millió euró áll majd ren-
delkezésre.

> Román vendégmunkásokért küz-
denek a holland gazdák. A holland me-
zőgazdasági termelők azt követelik a hágai 
kormánytól, hogy nyissa meg az ország 
munkaerőpiacát a bulgáriai és romániai 
munkavállalók előtt. A termelők érdekkép-
viseleti szervezete (LTO) és a kormány közti 

vitát az mérgesítette el, hogy a szociális mi-
nisztérium a szabályok szigorítását kezdte 
szorgalmazni. A tárca jogszabálytervezete 
szerint júliustól csak rendkívüli esetben kap-
hatnak munkavállalási engedélyt bolgár és 
román állampolgárok. A minisztérium célja 
az, hogy több holland munkanélkülit alkal-
mazzanak a mezőgazdaságban. A jelenleg is 
érvényben lévő korlátozások ellenére évente 
nagyjából 2 ezer román dolgozik idénymun-
kásként a mezőgazdaságban legálisan, ami 
a szociális tárca szerint a munkanélküliség 
emelkedéséhez vezetett. 
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elfogadta magyarország új, 
2012. január 1-jén hatályba lépő 
alaptörvényét tegnap az or-
szággyűlés. Az új alkotmányra 
262-en szavaztak igennel, 44-
en nemmel, egy képviselő pedig 
tartózkodott. Igennel voksoltak 
a Fidesz és a KDNP képviselői, 
valamint a független Pősze La-
jos. Nemmel szavazott a Jobbik-
frakció és két független képvise-
lő, Ivády Gábor és Szili Katalin. 
Tartózkodott a szintén független 
Molnár Oszkár. Az alkotmányo-
zásban nem, így a szavazáson 
sem vett részt az MSZP és az 
lmp. A szavazás eredményét 
vastaps fogadta a kormánypárti 
padsorokból. A jobbikos képvi-
selők „Áruló nem leszek!” fel-
iratot formáztak betűkből.

Hírösszefoglaló

A szavazás után Kövér László 
házelnök azt mondta, az új 
alaptörvény lezárja a rend-

szerváltás folyamatát. Az új alap-
törvény befogadó és magyar, legi-
tim, nemzeti, nem kirekesztő, de 
integráló, tiszteletre méltó alkotás 
– mondta Kövér. Az országgyűlés 
elnökeként megköszönte minden 
szakértő munkáját, aki részt vett a 
megalkotásában. A szavazás után a 
kormánypárti képviselők hamar el-
hagyták a termet. Ezzel lezárult az 

alkotmányozás folyamata, amelyet 
végig heves viták kísértek. Az el-
lenzéki pártok azt állították, hogy 
a kormánypártok csorbítják a de-
mokráciát az új alaptörvény elfoga-
dásával, és többen kétségbe vonták 
azt is, hogy egyáltalán szükség van-e 
új alkotmányra. A szembenállás en-
nek során egyre mélyült, amit jól 
illusztrált a zárószavazás napja: a 
Jobbik a parlamentben gyakorlati-
lag árulónak nevezte az alaptörvény 
elfogadóit, az MSZP elnöke azt 
közölte, hogy illegitimnek tartja a 

törvényt, az LMP frakcióvezetője 
pedig a demokrácia végét vizionálta 
a tegnapi parlamenti vitában. Az új 
alaptörvény Magyar Köztársaság-
ról Magyarországra változtatja az 
ország nevét, szűkíti az Alkotmány-
bíróság jogkörét, és egy sor olyan 
új intézkedést is bevezet, amely ha-
tással lesz az emberek mindennapi 
életére is: például munkához köti a 
segélyezést, megerősíti a kétpilléres 
nyugdíjrendszert, és belefoglalták, 
hogy a nők 40 év munkaviszony 
után nyugdíjba vonulhatnak.

Demagógnak minősítette teg-
nap a parlamentben Emil Boc 
miniszterelnök az ellenzéki pár-
tokat, amelyek elutasítják a kor-
mánynak a munkavállalói érdek-
védelmet és a tanári fizetéseket 
korlátozó törvénytervezeteit. A 
miniszterelnök az oktatók béreit 
egységesítő törvénytervezetet, 
valamint a társadalmi párbe-
széd törvénykönyvét ismertette. 
A kormány felelősséget vállalt e 
két tervezetért.

Hírösszefoglaló

Boc az ellenzék kifogásait de-
magógiának minősítette. A 
pedagógusok bérének egy-

ségesítése kapcsán elmondta, hogy 
nem a fizetések befagyasztásáról 
van szó, hanem csupán arról, hogy 
az idén a pedagógusok nem kap-
hatnak 50 százalékkal magasabb 
béreket, ugyanis ilyen nagymérté-

kű béremelésre nincs fedezet az ál-
lami költségvetésben. A kormány 
azt követően kényszerült ennek a 
törvénytervezetnek az elfogadá-
sára, hogy a parlament 2008-ban 
megszavazta a pedagógusbérek 
50 százalékos emelését, amit a 
Călin Popescu Tăriceanu volt 
liberális miniszterelnök vezette 
kormány szinte azonnal hatályon 
kívül helyezett. A kormánynak 
ez utóbbi rendeletét azonban 
alaptörvénybe ütközőnek nyilvá-
nította az alkotmánybíróság, így 
a pedagógusok egy része bíróság-
hoz fordult, amely úgy döntött, 
hogy a tanárok 2008 szeptembere 
és 2009 decembere közötti idő-
szakra vonatkozóan visszamenő-
leg jogosultak az 50 százalékkal 
megemelt bérekre. Ezt az összeget 
azonban a kormány nem tudja 
kifizetni, ezért volt szükség az új 
tervezet elfogadására.Bírálatok a politikán kívülről

Kritikus véleményt fogalmazott meg Sólyom László előző köztársasági 
elnök is, aki szerint Magyarország európai demokrácia marad ugyan, 
de az új alaptörvény összességében visszalépést jelent a mostanihoz ké-
pest. Az alkotmányozás kapott bírálatokat külföldről is, a legnagyobb 
visszhangot a Velencei Bizottság nevű tekintélyes szervezet kritikája 
váltotta ki, amely szerint az alkotmányozás nem eléggé átlátható, és 
aggodalmukat fogalmazták meg az Alkotmánybíróság jogkörének kor-
látozása miatt is. Az alaptörvény az utolsó pillanatig változott, tegnap 
még 15 szavazás előtti módosító indítványt nyújtottak be hozzá, ezek 
között volt apró javítás és érdemi javaslat is. Az utolsó pillanatban így 
Lázár János javaslatára bekerült az alaptörvénybe az ügyészek szolgála-
ti idejét korlátozó passzus, miszerint a jövőben a bírákhoz hasonlóan 
csak az öregkori nyugdíjkorhatárig maradhatnak tisztségben. A Jobbik 
a zárószavazás előtt külön szavazást kért a nem támogatott módosító 
javaslatairól, de a parlament leszavazta a korábbi szocialista vezetők sze-
repvállalását tiltó, a mentelmi jogot eltörlő, a nemzeti vagyont védő és 
az ügynöklisták megismerhetőségét támogató javaslatukat is. 
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