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Eugen Teodorovici: Modificarea OUG nr. 114 va trebuie sa fie discutata, în primul
rând, în Coalitia de guvernare
Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, miercuri seara, ca o modificare a OUG nr.
114/2018 va fi decisa doar dupa o discutie în Coalitia de guvernare, dupa care în Guvern.
„Este un subiect (modificarea OUG nr. 114/2018 - n.red.) care va trebuie sa fie discutat, în primul rând, în
Coalitie, este o Coalitie cu cele doua partide la guvernare, vizavi de acest aspect, si, desigur, în Guvern si apoi
vedem care este decizia finala, pentru ca OUG 114 se adreseaza mai multor domenii. O discutie este foarte
binevenita, dar felul în care se va modifica trebuie sa fie o discutie la nivel de Coalitie, dupa care la nivel de
Guvern, si o decizie în acest fel se va vedea într-una din sedintele de Guvern, daca va fi cazul. (...) Nimeni nu
spune ca un act normativ, chiar si odata aprobat si aici avem exemple de foarte multi ani, s-au dovedit într-un final
a fi modificate. S-a întâmplat acest lucru în cadrul unui dialog cu cei implicati direct, indirect. Nimeni nu porneste
de la o idee preconceputa în a fi schimbat sau a nu fi schimbat ceva. Suntem deschisi la orice fel de discutie, ca
vorbim de partea de energie, ca vorbim de partea de banci, cum stiti foarte bine ca au fost discutii. Nu pornim de la
ideea de a modifica din start ceva sau a nu modifica. Va trebui în primul rând sa fie discutat la nivel de Coalitie
politica si dupa aceea desigur si în Guvern, sau în paralel, nu conteaza ordinea, ca sa putem sa spunem clar da, se
modifica si cum se modifica în cazul în care se modifica”, a precizat Eugen Teodorovici, miercuri seara, într-o
emisiune la Digi 24.
Ministrul Finantelor a sustinut ca bugetul rezista fara veniturile provenite din taxele incluse în OUG nr. 114/2018,
deoarece multe dintre acestea, mai ales taxa pe activele bancilor, nici nu sunt incluse.
„Noi am pus aceasta taxa pentru a descuraja bancile vizavi de o practica, spunem noi, incorecta fata de români, cei
care îsi iau împrumuturi în moneda nationala. Dar nu, nu este o problema în cazul în care se va decide în acest fel
vizavi de ceea ce noi am construit în buget. Absolut deloc. Chiar, din contra, si pe partea de energie sunt
dividendele care ar trebui sa fie mai mici în cazul unei astfel de prevederi care sa ramâna mai departe. Absolut
deloc nu afecteaza bugetul.(...) Daca a va referiti la cei mai mici, referitor la jocurile de noroc, unde este estimata o
suma, dar mica în comparatie cu suma bugetului, undeva la 100 milioane euro daca nu ma însel, acolo e alta
discutie, dar în zona energie, comunicatii sau partea bancara, aici nu vor fi influente negative vizavi de buget”, a
mai spus Teodorovici.
De asemenea, ministrul Finantelor a sustinut ca nu s-au grabit cu aceasta taxa, iar singurul motiv pentru care au
adoptat-o atât de repede sunt presiunile exercitate pentru a nu fi adoptat. În plus, acest a mai sustinut ca a existat o
discutie prealabila du firmele.
Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentantii
Centrului Român al Energiei, ca în urma discutiilor pe care le-a avut cu prim-ministrul Viorica Dancila despre taxa
de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie a reiesit ca aceasta este excesiva, fiind posibil sa se renunte la
ea. Tariceanu a subliniat ca prin prevederile OUG nr. 114/2018 a fost vizata protectia consumatorilor vulnerabili în
fata cresterilor de preturi în domeniul gazelor naturale, dar în urma discutiilor pe care le-a avut cu operatorii
economici a reiesit ca exista si efecte adverse ale acestei ordonante.
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