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Către:   Ministerul Finanțelor 

  Domnul ministru Dan Vîlceanu 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și                                         

vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Peste catastrofa sanitară s-a suprapus și criza economică care a pus 

la pământ antreprenorii și IMM-urile românești. Ce măsuri ați prevăzut pentru 2022? 

Stimate domnule ministru, 

Statistica comunicată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că în primele 

nouă luni din 2021 peste 43.00 de firme și PFA-uri au intrat în faliment. Sunt cifre seci, care 

arată fără niciun dubiu dezastrul economic provocat de inacțiunea Guvernului Dreptei pentru 

salvarea antreprenorilor și IMM-urilor locale. Măsurile haotice implementate după ureche, 

programele pe hârtie ale guvernării Cîțu au condus la desființarea și suspendarea a mii de firme, 

ceea ce a însemnat creșterea numărului de șomeri și scăderea încasărilor la bugetul de stat. 

Cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în domeniul comerțului, industria auto și 

industria prelucrătoare și în construcții. 

Degeaba ați anunțat triumfalist acum câteva zile că veți majora salariul minim și că veți crește 

pensiile pentru că pentru antreprenorii români care și-au închis afacerile e mult prea târziu, 

ineficient și fără niciun impact real.  

Nu ați înțeles deloc faptul că IMM-urile românești trebuiau ajutate imediat cum au apărut 

primele semne ale pandemiei în România, imediat cum au strigat după ajutor, imediat cum se 

preconiza deja valul patru al epidemiei de COVID. Din păcate nici fostul ministru de finanțe 

din Guvernul Orban, domnul Cîțu, nici dumneavoastră nu ați înțeles că o mare parte din plus-

valoarea adusă la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite este generată de mediul de 

afaceri de la nivelul fiecărui județ.  

Mai grav decât desființarea, suspendarea și închiderea miilor de firme românești este pierderea 

totală a încrederii investitorilor români în instituțiile statului, care în ultimii doi ani cu PNL la 

guvernare i-a păcălit cu programe de sprijin care nu au mai fost aplicate, cu măsuri luate pe 

picior, care nu au funcționat, cu o creștere excesivă a birocrației, totul culminând cu anularea 

programelor de ajutor și în consecință abandonarea IMM-urilor românești. 

Este clar că sub guvernul Cîțu am trăit același moment crunt ca în 2016 cu Guvernul Cioloș. A 

fost doar un alt GUVERN ZERO, care a dus România către un dezastru economic! Dar poate 

în ultimul ceas aveți de gând să faceți ceva pentru anul următor și pentru IMM-urile de la nivel 

local. 

Așadar, având în vedere informațiile și aspectele prezentate, vă rog să-mi comunicați ce măsuri 

ați prevăzut în Bugetul pentru 2022, care a fost anunțat de domnul Cîțu că a fost schițat, privind 

programele, măsurile, proiectele prin care să sprijiniți antreprenorii români care au reușit să 

supraviețuiască crizei medicale, crizei economice și crizei sociale și care vor să producă în 

continuare și să păstreze locurile de muncă din cadrul propriilor firme. 

Solicit răspuns în scris. Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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