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IUNIE FINANCIAR

Guvernul Cîþu - greu
de schimbat, legea 5G -
promulgatã, pandemia -
aproape de zero
l Executivul a prezentat Planul Naþional de Redreasare ºi Rezilienþã lBucureºtiul,
co-organizator al EURO 2020

S
entimentul populaþiei, la
finalul lunii trecute, era
unul pozitiv, în contextul
în care evoluþia pandemiei
de Covid-19 este în conti-
nuã scãdere, în 30 iunie
fiind înregistrate la nive-

lul întregii þãri doar 52 de noi cazuri de
infectare cu Sars-Cov 2. În acelaºi
timp, în iunie au început vacanþele ºi
concediile, iar mulþi dintre cei care
încã nu au zile libere au putut profita
de lucrul la domiciliu ºi de rata scãzutã

de îmbolãviri ca sã fugã mãcar câteva
zile la munte sau pe litoral, cu tot cu
laptopul de serviciu.

Conform autoritãþilor, un rol impor-
tant în reducerea pandemiei l-a avut ºi
campania de vaccinare, care, dupã ce a
atins un vârf în primãvarã, odatã cu pri-
ma lunã de varã a consemnat o scãdere a
numãrului zilnic de persoane vaccinate.
Cu toate acestea, în 30 iunie 2021, stati-
stica ne aratã cã, la nivelul întregii þãri,
erau 4.725.000 de persoane vaccinate
(din care 4.530.387 de persoane cu

schema completã de vaccinare).
Deºi veºtile bune despre pandemie ar

fi trebuit sã se reflecte ºi pe plan politic,
scena internã a fost plinã de convulsii
care au debutat încã din primele zile ale
lunii trecute, când Guvernul a prezentat
Planul Naþional de Redresare ºi Rezi-
lienþã (PNRR) pe care îl trimisese în 31
mai Comisiei Europene, au continuat la
jumãtatea lunii cu revocarea Renatei
Weber din funcþia de Avocat al Poporului
– revocare ce a fost infirmatã în 29 iunie,
în unanimitate, de Curtea Constituþiona-

lã a României - ºi s-au încheiat, în aceeaºi
zi cu decizia CCR, odatã cu respingerea
moþiunii de cenzurã înaintatã de
parlamentarii PSD împotriva
Cabinetului Cîþu.

Peste toate acestea s-au adãugat ºi pa-
gubele produse de inundaþiile care au
avut loc în urma precipitaþiilor abunden-
te din cursul lunii trecute.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

2 iunie

ü Guvernul publicã Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR). Pre-
mierul Florin Cîþu, vicepremierii Dan
Barna ºi Kelemen Hunor ºi ministrul
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene, Cri-
stian Ghinea, prezintã proiectele din
PNRR, pentru care România poate atra-
ge 29,2 miliarde de euro de la UE.

ü Banca Naþionalã a României (BNR) anunþã cã, la data de 31 mai 2021, rezerve-
le valutare ale þãrii noastre se situau la 37.570 milioane de euro, faþã de 38.304 mi-
lioane euro la 30 aprilie 2021. Nivelul rezervei de aur s-a menþinut la 103,6 tone,
valoarea acesteia fiind de 5.211 milioane euro.

ü Cursul francului elveþian atinge cel mai redus nivel al lunii faþã de moneda noa-
strã: 4,4808, conform BNR.

3 iunie

ü Guvernul aprobã ordonanþa de urgenþã prin care este extinsã acordarea indem-
nizaþiei pentru profesioniºti, în valoare de 41,5% din câºtigul salarial mediu brut,
ºi altor persoane, respectiv celor care au realizat venituri înainte de instituirea stãrii

de urgenþã, în baza unor contracte de
drepturi de autor ºi drepturi conexe.

ü Executivul aprobã un memorandum
privind politicile publice de digitalizare a
României pe urmãtorii zece ani, care vor
fi finanþate cu 2,4 miliarde de lei.

ü Dolarul atinge cel mai mic curs al lu-
nii faþã de moneda noastrã: 4,0381 lei,
conform BNR.

8 iunie

ü Banca Mondialã estimeazã cã economia României va creºte cu 6% în acest an,
faþã de 4,3%, cât prognoza în martie.

ü Curtea Constituþionalã a României (CCR) se pronunþã în privinþa aplicabilitãþii
obligatorii a recomandãrilor Comisiei Europene incluse în rapoartele întocmite în
baza Mecanismului de Cooperare ºi Verificare (MCV), decizând cã direcþiile tra-
sate prin MCVnu prevaleazã dreptului intern, nici deciziilor CCR ºi Constituþiei.

9 iunie

ü Guvernul decide prelungirea stãrii de alertã cu încã 30 de zile.

ü Guvernul aprobã un proiect de act normativ prin care dispune modificarea
OUG 130/2020 privind unele mãsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon-
duri externe nerambursabile, aferente Programului Operaþional Competitivitate
2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19, precum ºi alte mãsuri în do-
meniul fondurilor europene.

10 iunie

ü Comisia Europeanã le transmite reprezentanþilor României mai multe observa-
þii critice, pe mai multe componente, la adresa PNRR.

11 iunie

ü Preºedintele Klaus Iohannis promul-
gã proiectul de lege privind adoptarea
unor mãsuri referitoare la infrastructuri
informatice ºi de comunicaþii de interes
naþional ºi condiþiile implementãrii reþe-
lelor 5G.

ü Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 246,3162 lei, conform BNR.

12 iunie

ü Intrã în vigoare mãsura prelungirii stãrii de alertã.

14 iunie

ü Preºedintele Klaus Iohannis participã la summit-ul NATO de la Bruxelles, unde
liderii statelor membre decid continuarea consolidãrii politicii alianþei de apãrare
colectivã în cazul conflictelor cu statele terþe.

ü În Parlament este dezbãtutã o moþiune simplã depusã de PSD împotriva mini-
strului Investiþiilor ºi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, dupã întocmirea
PNRR.

ü Banca Naþionalã a României informe-
azã cã, în perioada ianuarie - aprilie
2021, contul curent al balanþei de plãþi a
înregistrat un deficit de 4.710 milioane
de euro, comparativ cu 2.274 milioane
de euro în intervalul ianuarie - aprilie
2020. În structura acestuia, balanþa bu-
nurilor a consemnat un deficit mai mare
cu 966 de milioane de euro, balanþa veni-

turilor secundare ºi cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 295 de
milioane de euro, respectiv cu 108 milioane de euro, iar balanþa veniturilor prima-
re ºi-a transformat excedentul în deficit.

ü Euro - la cel mai redus curs al lunii faþã de leu: 4,9188 RON, potrivit BNR.

15 iunie

üMoþiunea împotriva lui Cristian Ghinea este respinsã.

ü Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 4,5208 lei, potrivit
datelor BNR.

16 iunie

ü Plenul reunit al Parlamenului decide revocarea doamnei Renate Weber din fun-
cþia de Avocat al Poporului. PSD anunþã cã sesizeazã Curtea Constituþionalã cu
privire la neconstituþionalitatea acestei revocãri.

17 iunie

ü Legea dãrii în platã primeºte undã verde de la Curtea Constituþionalã.

A.V.

(continuare în pagina 4)


