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Coalitia de guvernare se reunește luni, pentru a gasi solutii la criza energiei
O întâlnire între membrii coalitiei de guvernare pe tema masurilor din domeniul energiei va avea loc luni.
În cadrul sedintei ar putea fi stabilite masurile pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele
crizei provocate de cresterea preturilor la energie electrica si gaze, noteaza Mediafax.
Surse politice spun ca întâlnirea coalitiei PNL-PSD-UDMR va avea loc luni, la ora 17.00, la Parlament,
Întâlnirea va avea loc în conditiile în care partidele din coalitia de guvernare au pareri diferite despre solutiile
privind rezolvarea crizei din energie.
Saptamâna aceasta premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca vor fi elaborate noi scheme de sprijin pentru consumatorii
de energie electrica si gaze naturale.
„Românii au nevoie de garantii privind corectitudinea facturarii consumului de energie electrica si gaze si gaze. În
acelasi timp, sunt necesare si masuri de sprijin pentru companii în aceasta perioada dificila. Aceste masuri vor
contribui la cresterea rezilientei economice si la mentinerea locurilor de munca”, a spus premierul Nicolae Ciuca.
Zilele trecute, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca poate fi redus TVA-ul nu doar la energie, ci si la gaze
naturale, si nu la 1 aprilie, ci de la 1 februarie.
„Este evident ca suntem într-o plina criza. Cred ca lumea nu mai asteapta dispute la televizor sau sa ne dam cu
parerea la televizor. Asteapta de la aceasta coalitie, care are o majoritate confortabila în Parlamentul României,
solutii. Nu pe 1 aprilie. Le asteapta de îndata. În afara de persoanele vulnerabile, pâna la urma sunt afectati toti
românii. Noi vorbim aici si de industria româneasca si de productie si cât de productiv mai suntem la aceste
preturi. Vreau sa va reamintesc ca exista legea 21 / 1996, unde avem cadrul legal pentru reglementarea marjei de
profit de la furnizori si producatori pentru 6 luni. În împrejurari exceptionale, precum situatii de criza, dezechilibru
major între cerere si oferta, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii
excesive a pretului. Nu mai trebuie ca si ministrii, indiferent ce functie în guvern ocupa acesti ministri, sa apara la
televizor si sa gasim explicatii (...). Vorbim acum de România. Trece printr-o perioada foarte complicata si vorbim
de industria româneasca, atât cât a ramas din ea dupa 30 de ani de la revolutie”, a declarat Marcel Ciolacu.
Liderul PSD a mai spus ca solicita organizarea unei sedinte a Consiliului Superior de Aparare a Ţarii pentru
rezolvarea problemelor din energie.
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