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Teodorovici: Pâna la sfârsitul anului sunt bani pentru ce ne-am angajat ca avem de
facut
Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a reiterat marti ca, pâna la finele anului, sunt bani atât pentru
investitii, cât si pentru cheltuieli legate de salarii si pensii, însa, daca o cheltuiala publica poate fi ajustata
într-un mod logic, acest lucru trebuie facut.
Întrebat despre circulara transmisa ordonatorilor de credit, privind diminuarea cheltuielilor, Teodorovici a precizat
ca acestia trebuie sa faca o analiza si daca sunt cheltuieli ce pot fi reduse, sa actioneze în mod corespunzator.
"Orice familie, orice om încearca sa-si stabileasca cheltuielile într-o logica normala. Chiar daca ai bani si totusi
poti sa faci o eficientizare a cheltuielilor pe care le ai de facut de ce sa nu o faci? Ce face Ministerul Finantelor: A
spus clar ca sunt date niste limite pâna la final de an, ca fiecare minister în parte, agentie publica, orice structura
publica trebuie sa faca o astfel de analiza si daca sunt astfel de cheltuieli sa si le adapteze în mod corespunzator,
nimic altceva. Nu înseamna ca aceasta s-a facut pentru ca pâna la final de an nu exista si banii necesari. Nu are
legatura una cu alta. Pâna la final de an sunt si bani pentru ce ne-am angajat ca avem de facut, atât în investitii cât
si alte cheltuieli legate de veniturile românilor, pensii sau salarii. Dar, repet, daca totusi o cheltuiala publica poate
fi ajustata într-un mod logic de ce sa nu se faca acest lucru", a spus ministrul Finantelor la finalul întâlnirii de la
Palatul Victoria cu primarul Capitalei si primarii de sectoare.
El a subliniat ca este decizia ordonatorului de credit, ca este ministru sau sef de agentie, sa se uite daca ce s-a
planificat s-a cheltuit este justificat nu.
De asemenea, Teodorovici a mentionat ca la prima rectificare din acest an va trebui facuta o astfel de analiza
pentru a sti exact "în care directie se actioneaza la nivel de Guvern", dar a refuzat sa spuna daca rectificarea va fi
pozitiva sau nu.
"Vom vedea la momentul rectificarii", a spus el.
Întrebat daca vor fi reduceri de personal, seful de la Finante a raspuns ca "nu va fi asa ceva".
Pe de alta parte, Eugen Teodorovici a reiterat ca România poate, în maximum doi ani, sa nu mai fie în situatia de a
mai avea deficit.
"28 miliarde de lei nu înseamna o suma mare pentru o tara ca România care are multe astfel de zone unde cheltuie
bani în mod nejustificat.(...) Numai ca România nu este în situatia în care atentia sa fie strict pe reducerea
deficitului. Noi trebuie sa facem si foarte multe investitii", a mai afirmat Eugen Teodorovici.

page 1 / 1

