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Kelemen Hunor: România nu a depasit niciun termen, nu a fost respins PNRR
România nu a depasit niciun termen, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost respins,
a declarat luni vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR.
El a adaugat ca liderii coalitiei continua sa discute care sunt solutiile cele mai bune pentru fiecare componenta.
"Sa vedem care sunt acele proiecte mature cu care se poate merge în fata Comisiei la discutiile pe care ministrul
Ghinea le va purta în saptamânile urmatoare. Şi undeva la 30-31 mai trebuie sa fie gata acest document, asa cum
a recomandat Comisia nu numai României, tuturor statelor membre, spunând ca data de 30 aprilie este o data
orientativa. (...) Ceea ce am discutat (cu presedintele Iohannis- n.r.) a fost o discutie absolut deschisa, corecta si
fara suparari, fiindca aici nu avea nici Ghinea, nici altcineva nicio alta posibilitate de a discuta decât ceea ce a
primit de la ministerele de linie. Şi România nu a depasit niciun termen, nu a fost respins planul si nu exista în
acest moment nicio întârziere în ceea ce priveste relatia noastra cu Comisia Europeana. Deci nu exista niciun
repros si nicio suparare în coalitie legat de discutiile de pâna astazi", a declarat vicepremierul, la Parlament, la
finalul unei sedinte a coalitiei de guvernare.
Potrivit acestuia, trebuie sa fie aduse proiecte foarte bine descrise, mature, "pentru ca nici ministrul Ghinea nu
poate merge fara arme în fata Comisiei".
"Arme primeste de la ministri. (...) Nu întârzie România si nu exista nicio problema din acest punct de vedere. (...)
Trebuie folosite toate posibilitatile financiare si nu exista nicio întârziere. Chiar Comisia a sugerat statelor
membre sa continue discutia si pregatirile cu planurile nationale si este timp pana in 31 mai. Deci nu suntem în
întârziere. Dupa 31 mai vom fi în întârziere. Nici ratificarile n-au fost facute în majoritatea statelor membre, e o
procedura foarte lunga pâna putem afirma ca suntem în întârziere. (...) În coalitie am asezat totul pe un fagas
normal si vom continua discutiile si zilele urmatoare", a mentionat Kelemen Hunor.
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