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DEPUTAT IOAN DÎRZU 
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Întrebare 

Adresată: Domnului Virgil-Daniel POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de          

Afaceri 

 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Plan de redresare economică a României 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Notele cu minus acordate de toate agențiile de rating demonstrează că lipsa unui plan              

și a unor măsuri concrete nu duc țara în direcția cea bună, din punct de vedere economic. 

𝗗𝗼𝗮𝗿 𝟮% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕 𝗮 𝗮𝗹𝗼𝗰𝗮 𝗚 𝗲𝗿𝗻 𝗹 𝗽𝗲𝗻 𝗿 𝗿𝗲 𝗶𝗴𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲𝗶, fiind un            

procent foarte mic dacă ne uităm la 𝗣𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗮𝗹𝗼𝗰𝗮 𝗽𝗮̂𝗻𝗮̆ 𝗮𝗰 𝗺 𝟲,𝟮% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕, 𝗖𝗲𝗵𝗶𝗮                 

𝟭𝟴% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕, 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟴,𝟱% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕, 𝗜 𝗮𝗹𝗶𝗮 𝟮𝟭,𝟰% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕, 𝗟 𝘅𝗲𝗺𝗯𝗼 𝗿𝗴 𝟭𝟱,𝟯% 𝗱𝗶𝗻              

𝗣𝗜𝗕, 𝗮  𝗙𝗿𝗮𝗻 ̗𝗮 𝗰  𝟭𝟱% 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗜𝗕. 

Împrumuturile necontrolate ale actualului Executiv, coroborate cu risipirea banilor         

publici (pentru cheltuirea cărora a refuzat, de altfel, să dea socoteală în Parlament), 𝐢̂𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐜𝐞                

𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐚 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥, 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭𝐮𝐥            

𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐞𝐢, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̗𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐚̂𝐧𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐮𝐚 ,,lipsite de importanță”, au dus la derapaje grave în               

economie. 

Amenințările zilnice ale unor miniștri precu Câțu sau Alexandru cu scăderea           

salariilor, șomaj tehnic în sistemul bugetar, nemajorarea alocațiilor la copii sau a pensiilor,             

creează frici sociale și îi determină pe oameni să nu mai consume, să blocheze lichiditățile în                

economii personale care nici măcar nu sunt făcute în conturi de economii sau depozite              

bancare.  
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Blocarea circulație banilor pe piață produse o scădere a consumului, deci o micșorare             

a veniturilor profesioniștilor. Cei din urmă, vom contribui la bugetul de stat cu impozite sit               

axe mai mici, astfel că vom avea în final de exercițiu cu încasări de venituri mai mici. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 192 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Economiei are un plan de redresare economică a României?  

2. Dacă da, care este acesta și de când începe implementarea lui? 

3. Dacă Ministerul Economiei a constatat o scădere a consumului pe piață, cu cât este              

aceasta și care sunt cauzele? 

4. Ce programe de tip ajutor de stat implementează Ministerul Economiei pentru           

redresarea economică? 

5. Care este opinia Ministerului Economie cu privire la impactul în economie a scăderii/             

înghețării veniturilor sectorului bugetar? 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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