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Către:  prim-ministru, ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene 

            Domnul Florin Vasile Cîțu 

 

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 

Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență pentru eliminarea 

angajamentelor privind înghețarea creșterilor de venituri și menținerea facilităților 

fiscale pentru sectoarele economice strategice 

Stimate domnule prim ministru și ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene, 

Având în vedere că renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență este permisă 

conform articolului 21 din Regulamentul UE, vă rog să-mi comunicați dacă și în ce fel susțineți 

modificarea clauzelor privind politica economică a României pentru următorii ani în domeniul 

salarizării, pensiilor, alocațiilor și al energiei.  

De altfel chiar și Comisia Europeană a stabilit că în anumite condiții obiectivele Planului 

Național de Redresare și Reziliență al unei țări se pot ajusta sau chiar reface complet.  

Așa cum bine știți nu se pot rezolva probleme majore ale societății, pentru care PSD își asumă 

responsabilitatea intrării la guvernare, fără ajustarea Planului Național de Redresare și 

Reziliență. Nici eu și nici colegii mei social-democrați nu putem accepta măsurile impuse în 

secret, de fostul ministru USR Cristian Ghinea, care sunt contrare intereselor românilor.  

În actuala formulă, stabilită complet netransparentă, conținutul Planului Național de Redresare 

și Reziliență a devenit public după ce discuțiile au fost finalizate, milioane de români fiind astfel 

condamnați la sărăcie din cauza măsurilor socio-economice pe care România va trebui să le 

îndeplinească. 

PSD nu poate gira lucruri care nu sunt sustenabile și care afectează în mod negativ viața a 

milioane de români.  

De asemenea, așa cum știți, prin Planul Național de Redresare și Reziliență  ar urma ca cei din 

sectorul IT și construcții să nu mai beneficieze de facilități fiscale de la plata impozitului pe 

venit. Este unul dintre motivele pentru care trebuie renegociat și acest capitol. Aproape 680.000 

de angajaţi din construcţii, IT şi cercetare ar putea rămâne fără scutirea de impozit pe venit, 

ceea ce ar aduce un minus de 600 de milioane de euro la bugetul de stat doar din impozitul pe 

venit, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe. 

Susțineți menținerea facilităților fiscale din aceste sectoare economice, așa cum a propus PSD? 

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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