Florin Cîțu: am cerut de la Ministerul
Transporturilor corelarea cu programul de
guvernare
13 februarie 2021
Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă că a cerut de la Ministerul
Transporturilor să vadă corelarea cu programul de guvernare al
coaliției. Prim-ministrul a precizat că a cerut programe de restructurare
la companiile de stat, dar până acum nu le-a primit, așa că va regla
acest lucru prin Legea bugetului de stat pe 2021.

Florin Cîțu a prezentat sâmbătă, în cadrul
unei conferințe de presă susținute la Palatul
Victoria, principalele subiecte pe care le-a
abordat în cursul discuțiilor cu oficialii
europeni, cu prilejul vizitei sale la Bruxelles,
care tocmai s-a încheiat.

“Am avut discuții foarte aplicate pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență.
Discuțiile au avut două aspecte: e nevoie ca toate țările europene să ratifice planul de
resurse proprii. Fac un apel președinților celor două Camere să urgenteze acest proces”,
a spus Cîțu. Întrebat dacă este numulțumit de forma în care predecesorul său, Ludovic
Orban, a alcătuit acest plan, Florin Cîțu a evitat să dea un răspuns tranșant, spunând
doar că este un plan foarte bun, pe care se poate lucra.
Tot referitor la vizita de la Bruxelles, prim-ministrul a făcut referire și la discuțiile purtate
cu comisarul european pentru Transport, Adină Vălean, pe tema trimiterii unei echipe de
experți la București: “Doamna comisar Vălean a creat un task force pe domeniul
Transporturilor, care să ajute la pregătirea proiectelor. Este o veste foarte bună asta”.

Bugetul de stat și programul de guvernare se axează pe investiții
De la vizita la instituțiile europene, premierul a trecut la situația din țară, mai exact la
proiectul de Lege a bugetului de stat pe anul 2021, precizând că, în perioada în care el a
fost plecat din țară, au fost multe critici nefondate.
Florin Cîțu a ținut să precizeze că acest buget se axează pe investiții: 61,4 miliarde de
lei, sau 5,5% din PIB. El a menționat că suma este mai mare decât anul trecut, când
execuția bugetară la investiții a fost de numai 53,4 miliarde de lei.
“Toți miniștrii au vrut mai mulți bani. Cererile lor au fost de 49 de miliarde de lei în plus
față de bugetul actual, dar toate ministerele au primit bani mai mulți decât în 2020. Dar
acum vreau performanță și execuție bugetară. Vreau să văd responsabilitate și asumare,
nu doar când cerem bani de la buget, ci și la execuția bugetară”, a spus prim-ministrul.

Evaluarea miniștrilor se va face la jumătatea anului, “cu mandatele pe
masă”
El a precizat că la jumătatea anului se va face o evaluare a execuției bugetare la toate
ministerele, “cu mandatul ministrului pe masă”, după modelul practicat în companiile
private, unde se lucrează pe obiective. Premierul a precizat că anul trecut a fost bun
pentru investiții, jumătate din ele fiind făcute cu fonduri europene, și că se așteaptă ca la
fel să stea lucrurile și în 2021.
“Trebuie să respectăm programul de guvernare, Dacă la jumătatea anului nu avem o
execuție perfectă, trebuie să știu de ce. Pentru că noi la acei bani plătim dobândă și eu
nu vreau să-mi bat joc de banii românilor. Vreau să văd responsabilitate și
responsabilizare. Nu vreau să alocăm resurse pentru care plătim dobânzi, iar la finalul
anului să dăm banii înapoi pentru că nu i-am cheltuit”, a spus șeful Executivului.
Întrebat dacă va cere remanierea unui ministru neperformant din punctul său de vedere,
chiar dacă el nu face parte din PNL, Florin Cîțu a răspuns: “Nu e vorba aici de USR, de
UDMR sau de PNL, e vorba de programul de guvernare. Vor vedea și colegii mei că de
la alocare la execuție e un drum foarte lung și anevoios”. Ulterior însă, el s-a arătat mai
împăciuitor și mai optimist: “Acest Guvern este populat de profesioniști și sunt convins că
la jumătatea anului execuția bugetară va fi foarte bună”.

Avertisment către Cătălin Drulă în legătură cu programul de guvernare
Premierul a lansat și un avertisment către ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, al cărui
nume nu l-a rostit însă: “Am cerut de la Ministerul Transporturilor să văd corelarea cu

programul de guvernare până la următoarea ședință de Guvern”. Florin Cîțu nu a fost mai
explicit în această privință, însă la începutul conferinței de presă menționase faptul că a
cerut programe de restructurare pentru toate comapniile de stat (deci inclusiv cele
feroviare, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor). “N-am primit, le vom rezolva
prin buget”, a precizat prim-ministrul, care menționase mai devreme că intenționează să
se axeze mai mult pe investiții și mai puțin pe subvenții.
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a trimis recent către conducerile tuturor
companiilor feroviare de stat o adresă prin care le cerea planuri de restructurare și de
redresare a activității, documente pe care le așteaptă pe biroul său până la data de 25
februarie 2021.
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