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Cîtu: Toate companiile de stat vor primi o notificare pentru a respecta OUG 109;
trebuie management profesionist
Ministerul Finantelor Publice va transmite o notificare companiilor de stat pentru a respecta Ordonanta
109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, deoarece este nevoie de un
management profesionist, cu mandat clar, a declarat luni seara ministrul de resort, Florin Cîtu.
"Avem discutii cu toate companiile. Îi asigur pe toti românii ca toate companiile de stat vor primi o notificare din
partea Ministerului Finantelor Publice pentru a respecta OUG 109. Trebuie management profesionist, trebuie
management cu mandat clar. Avem inspectia economica si va controla la sânge modul în care banul public este
folosit. Avem si ANAF care se uita pe partea cealalta. (...) Îi vom notifica pe toti ca trebuie sa respecte legea,
Ministerul Finantelor este cel care supervizeaza aplicarea 109 în economie. Îi vom notifica pe toti ca trebuie sa
respecte legea. În acest moment este cel mai important. Acum, mai mult ca niciodata, ca trecem prin aceasta criza,
este vorba de bani publici care vor merge catre anumite companii sau anumite sectoare din economie si trebuie sa
vedem clar cum se vor folosi acesti bani. Trebuie transparenta si profesionalism si acest lucru se poate face doar
cu management profesionist", a spus Cîtu la Realitatea Plus.
El a precizat ca luni a avut discutii, împreuna cu premierul Ludovic Orban, cu reprezentantii TAROM si Blue Air,
pentru a discuta despre un ajutor pentru cele doua companii.
"Ambele companii au primit câte un ajutor printr-un împrumut. Cei de la TAROM ajutor de salvare, care, daca în
perioada urmatoare nu poate fi platit înapoi, se va transforma într-un ajutor de restructurare. Despre asta am
discutat azi, pe restructurarea TAROM. De cealalta parte, este vorba de garantii care au fost date pâna acum.
Exista un împrumut de la Eximbank pentru cei de la Blue Air si se discuta în continuare ce facilitati putem sa mai
gasim pentru a vedea daca si aceasta companie poate sa functioneze în acest context. Aceste discutii le avem
împreuna cu Comisia Europeana. Nu putem sa avem discutii cu aceste companii fara sa avem acordul Comisiei
Europene", a precizat ministrul Finantelor.
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