Miniștrii PSD s-au achitat de obligațiile pe care le
aveau pentru a permite absorbția fondurilor
europene din componenta PNRR
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Comunicat de presă
PSD a intrat la guvernare pentru a stopa declinul social și economic resimțit de români
după doi ani de guvernare de dreapta. Chiar din prima lună cetățenii au putut vedea o
schimbare profundă a modului de a guverna România.
PSD a impus măsuri care au crescut veniturile pentru 10 milioane de români, s-a alocat
cel mai mare buget la investiții, în special pentru infrastructura de transport, s-a schimbat
abordarea în privința pandemiei și a crescut bugetul sănătății, s-au luat măsuri pentru
sprijinirea mediului de afaceri și pentru îmbunătățirea colectării taxelor și se asigură
susținerea natalității și a familiilor pentru copii.
Românii trebuie să știe că dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare aceste măsuri nu ar fi
existat astăzi. Românii aveau nevoie de astfel de măsuri și chiar dacă unii nu le-au dorit,
PSD și le-a asumat, le-a susținut și le-a făcut posibile tocmai pentru că este o perioadă
critică.
Toate cele șapte condiționalități din Planul Național de Redresare și Reziliență care
trebuiau realizate până la finalul anului 2021 de ministerele conduse de miniștrii PSD au
fost îndeplinite. Astfel, miniștrii PSD s-au achitat de obligațiile pe care le aveau pentru a
permite absorbția fondurilor europene din componenta PNRR:
1) Ministerul Finanțelor: au fost înrolate peste 500.000 de case de marcat, adică 80% din
totalul celor 600.000 asumat prin PNRR. Ținta prevăzută până la finalul anului 2021 era
de 150.000 de case de marcat
2) Ministerul Finanțelor: a fost aprobată ordonanța de urgență care stabilește cadrul legal
pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice în Spațiul Privat Virtual (Monitorul
Oficial nr.832/31.08.2021)
3) Ministerul Sănătății: a fost adoptat Ordinul de ministru privind Manualul Centrelor
Comunitare Integrate care conține criteriile de prioritizare și lista celor 200 de localități
eligibile și a celor 100 de localități în rezervă

4) Ministerul Muncii: a fost adoptat de Guvern Memorandumul care conține planul de
acțiune pentru asigurarea asistenței tehnice pentru implementarea reformei sistemelor
de pensii și calendarul privind semnarea acordului de servicii de consultanță rambursabilă
cu Banca Mondială
5) Ministerul Muncii: a fost aprobat Ordinul comun al ministrului Muncii și ministrului
Finanțelor, prin care se instituie un comitet de monitorizare însărcinat cu revizuirea, cu
sprijinul a furnizorului de asistență tehnică, a sistemului de pensii și a intervențiilor la nivel
de politici în sistemul de pensii, pe baza unui acord ce va fi încheiat cu Banca Mondială
6) Ministerul Transporturilor: adoptarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare
2021-2025 și aplicarea programului de acțiune
7) Ministerul Transporturilor: intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea
Ordonanței de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (CNAIR) și înființarea Companiei
Naționale de Investiții Rutiere - S.A. (CNIR).
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