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1 iunie 2022 

 

ÎNTREBARE 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Florin Marian Spătaru, ministrul economiei 

Subiect Care este strategia Ministerului Economie pentru redresarea economică? 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Pandemia de coronavirus, conflictul și tensiunile geopolitice din vecinătatea noastră sunt 

principalii factori care au slăbit economia Uniunii Europene și, implicit, economia României. 

 

Inflația crescută, coroborată cu șomajul, cu creșterea prețurilor la energie și la alimentele de bază 

au un impact semnificativ asupra traiului de zi cu zi al românilor.  

 

Cifrele din rapoartele oficiale ale Institutului Național de Statistică, ale Băncii Naționale din 

România și ale Băncii Mondiale descriu un tablou economic care necesită foarte multă atenție din 

partea Guvernului României.  

 

Datele INS, din 12 aprilie, arată că rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 comparativ cu luna 

martie 2021 este 10,2%, în timp ce prognoza Băncii Naționale a României a estimat inflația la 

11,2% pentru trimestrul al II-lea și 10,2% pentru trimestrul al III-lea.  

 

Banca Mondială, în ultimul raport publicat, a revizuit în scădere estimarea privind creşterea 

economiei României în 2022, cu 2,4% faţă de previziunile din ianuarie, la 1,9%.  

 

Prețurile cartofilor au crescut cu 36%, al uleiului cu 32%, al legumelor cu 18%, al făinii cu 21%, 

prețul gazelor a crescut cu 47%, al combustibilului cu 34% și al energiei termice cu 21%. În mod 
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evident, cei mai afectați de scăderea puterii de cumpărare și de creșterea acestor prețuri sunt 

românii.  

 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să expuneți care este strategia Ministerului Economiei 

pentru redresare economică și care sunt perspectivele economice și sociale pentru finalul anului 

2022, dar care sunt măsurile și acțiunile pe care Guvernul și Ministerul Economiei le vor 

implementa în 2023? Indexarea  salariilor cu rata inflației este o măsură pe care o aveți în vedere? 

 

Din moment ce, potrivit INS, deficitul balanţei comerciale a României a crescut cu 29% (5,3 

miliarde euro) în 2021, până la 24 miliarde de euro și 80% din alimentele pe care le punem pe 

masă provin din import, putem afirma că importăm inflație.  

 

Prin urmare, vă rog să expuneți care este viziunea ministerului pe care îl coordonați pentru a 

stimula creșterea producției de alimente și care sunt acțiunile de sprijin pentru producătorii români 

de alimente? În speranța unui dialog instituțional constructiv, vă rog să primiți domnule ministru, 

expresia înaltei mele considerații. 

 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris. 

 

Cu considerație,  

 

Ana Loredana Predescu,  

Deputat 

Membru în Comisia pentru industrii și servicii 




