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Douã coaliþii de
guvernare, pandemia

între Delta ºi Omicron,
liberalizare cu bucluc

a pieþei energiei

C
reºterea galopantã a preþu-
rilor din energie în urma li-
beralizãrii pieþei din acest
domeniu, evoluþia infla-
þiei, eºuarea coaliþiei PNL-
USR-PSD, instabilitatea
politicã în a doua jumãtate

a anului, gestionarea precarã a valuri-
lor al treilea ºi al patrulea ale pande-
miei, anularea mãsurii 3 – granturi
pentru investiþii – destinatã sprijinirii
IMM-urilor, împingerea cãtre finalul
anului a mãsurii de sprijin privind sec-
torul HoReCa ºi falimentul City Insu-
rance asigurat de indolenþa Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã au repre-
zentat coordonatele negative ale anu-
lui 2021. Singurele raze de luminã au
fost reprezentate de aprobarea de Co-
misia Europeanã a Planului Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã - ceea ce a

dus la deblocarea avansurilor din
împrumuturi ºi granturi, menþinerea
ratingului de þarã stabilit de agenþiile
internaþionale, continuarea trendului
privind creºterea economicã ºi de-
sfãºurarea la Bucureºti a patru partide
din cadrul Euro 2020.

2021 a fost un an zbuciumat pentru
clasa politicã, deºi alegerile locale ºi
parlamentare au avut loc cu un an îna-
inte, iar problemele de la nivelul gu-
vernului ºi Parlamentului s-au reflec-
tat ºi în gestionarea pandemiei ºi eco-
nomiei, deciziile fiind luate de multe
ori pe ultima sutã de metri sau fiind în
contradicþie cu realitatea din piaþã, aºa
cum a fost în cazul majorãrii preþurilor
din energie.

Finalul de an a adus, însã, concordia
între duºmanii politici. PSD ºi PNL ºi-au
dat mâna pentru a crea împreunã cu

UDMR o nouã majoritate parlamentarã,
mai confortabilã decât aceea a fostei coa-
liþii de dreapta PNL-USR-UDMR, ma-
joritate care le-a permis sã mai amâne
pentru încã un an aplicarea unor legi care
ar fi avut impact pozitiv în plan social,
dar impact negativ asupra bugetului de
stat.

Liberalizarea pieþei
energiei electrice

Anul 2021 a început cu liberalizarea
completã a pieþei de energie electricã
pentru consumatorii casnici. Începând
cu data de 1 ianuarie 2021, consumatorii
care erau în regim reglementat au posibi-
litatea sã îºi schimbe contractul/furnizo-
rul, pentru condiþii mai bune la plata fac-
turii de electricitate. Procesul de liberali-
zare a pieþei de electricitate este o reveni-

re la situaþia din 2019, când au fost fãcuþi
primii paºi în acest sens.

Referitor la perspectivele anului tre-
cut, reprezentanþii Bãncii Naþionale au
anunþat încã din ianuarie incertitudini ºi
riscuri la adresa inflaþiei, ce decurg din
conduita politicii fiscale ºi a celei de ve-
nituri. Importante sunt ºi incertitudinile
asociate liberalizãrii pieþei energiei elec-
trice pentru consumatorii casnici, cu
potenþiale implicaþii mai pronunþate
asupra dinamicii IPC.

Sfârºitul primei luni a anului trecut a
fost dominat de tragedia de la Institutul
Naþional de Boli Infecþioase Matei Balº,
în urma cãreia ºi-au pierdut viaþa 11 pa-
cienþi ce erau internaþi la secþia ATI Co-
vid.

GEORGE MARINESCU
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ANUL FINANCIAR 2021

1 ianuarie

ü Preþurile de furnizare a energiei electrice
pentru clienþii casnici nu mai sunt regle-
mentate de cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE).

13 ianuarie

ü Guvernul aprobã hotãrârea prin care stabileºte valoarea salariului minim pentru
anul 2021 la 2.300 de lei.

ü DNA informeazã cã a dispus efectuarea urmãririi penale faþã de Liviu Dragnea, fost
preºedintealCamereiDeputaþilor,pentrusãvârºireaadouãinfracþiunide traficde influenþã.

15 ianuarie

ü DNAîl pune sub urmãrire penalã pe Cãlin Popescu Tãriceanu, fost preºedinte al Se-
natului, pentru fapte de corupþie.

20 ianuarie

ü Ambsadorul american la Bucureºti, Adrian Zuckermann, îºi încheie mandatul.

25 ianuarie

ü DNA declanºeazã acþiunea penalã împotriva lui Cãlin PopescuTãriceanu.

11 februarie

ü Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dã aviz negativ proiectul de desfiinþare
a Secþiei de Investigare a Infracþiunilor din Justiþie, iniþiat de Ministerul Justiþiei.

17 februarie

ü Guvernul aprobã proiectul de desfiinþare a Secþiei de Investigare a Infracþiunilor din
Justiþie, iniþiativã legislativã trimisã Parlamentului.

2 martie

ü Parlamentul adoptã Legea bugetului de stat pe 2021 în forma propusã de Guvern,
fiind respinse toate amendamentele opoziþiei. Bugetul prevedea venituri de 173,7 mi-
liarde de lei, cheltuieli de 326,4 miliarde lei credite de angajament ºi de peste 261 mi-
liarde lei credite bugetare, cu un deficit de 87,34 miliarde lei.

22 martie

ü Plenul Senatului adoptã proiectul de lege privind abrogarea articolelor 1,2 ºi 3 din
Legea 173/2020 prin care fosta majoritate parlamentarã condusã de PSD a oprit listarea
la bursã a companiilor de stat ºi vânzarea activelor în cazul companiilor cu probleme fi-
nanciare grave.

24 martie

ü Camera Deputaþilor adoptã proiectul de lege privind desfiinþarea Secþiei de Investi-
gare a Infracþiunilor din Justiþie.

26 martie

ü Are loc o grevã la Metrou, care blocheazã circulaþia în Capitalã. Conform liderilor
de sindicat, conflictul ar fi izbucnit - între angajaþi ºi conducere - din cauza propuneri-
lor acesteia din urmã pentru reducerea pierderilor bugetare a companiei Metrorex. Mi-
nistrul Transporturilor, Cãtãlin Drulã, spunea, însã, cã adevãratul motiv al conflictului
ar fi faptul cã nu s-a reînnoit contractul dintre Metrorex ºi Sindomet privind spaþiile co-
merciale de la Metrou.

14 aprilie

üMinistrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu,
este revocat din funcþie de premierul Florin
Cîþu, care preia funcþia de ministru interi-
mar de resort. În aceeaºi zi este demisã din
funcþie Andreea Moldovan, secretar de stat

în Ministerul Sãnãtãþii.

ü În contextul dat, USR PLUS ameninþã cu retragerea din Guvern, dacã Florin Cîþu nu
este demis din fruntea Executivului.

15 aprilie

ü Executivul aprobã o ordonanþã de urgenþã pentru acordarea unui ajutor de stat de re-
structurare Societãþii Complexul Energetic Oltenia SA: 664,1 milioane de lei.

20 aprilie

ü Ioana Mihãilã este desemnatã de USR-PLUS la conducerea Ministerului Sãnãtãþii.

21 aprilie

ü Ioana Mihãilã, noul ministrul al Sãnãtãþii, depune jurãmântul.

27 aprilie

ü Camera Deputaþilor respinge proiectul iniþiat de PSD-iºtii Liviu Dragnea ºi ªerban
Nicolae prin care BNR trebuia sã aducã în þarã rezerva de aur.

ü Ex-ministrul social-democrat al Sãnãtãþii, Florian Bodog, este pus sub urmãrire pe-
nalã pentru mai multe infracþiuni: abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã.

28 aprilie

ü Consiliul General al Municipiului Bu-
cureºti respinge proiectul bugetului Capi-
talei pe anul 2021. USR PLUS îi cere pri-
marului Nicuºor Dan sã retragã bugetul,
pentru cã nu este ”realist”.

ü DNA dispune punerea în miºcare a acþiunii penale ºi mãsura controlului judiciar pe
o duratã de 60 de zile faþã de Costel Alexe, fost ministru al Mediului în guvernul Orban,
pentru luare de mitã ºi instigare la delapidare.

5 mai

ü Guvernul aprobã Programul de convergenþã a României care, împreunã cu strategia
fiscal-bugetarã ºi cu Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã (PNRR), conþin refor-
me în sistemul de pensii, salarizare, companii de stat, administraþie publicã.

ü Executivul aprobã strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale
2021-2023 propusã de ministrul Finanþelor Publice, Alexandru Nazare, prin care cuan-
tumul datoriei guvernamentale se va situa la aproape 50% din PIB.

ü Grupul Statelor împotriva Corupþiei (GRECO) transmite cã nivelul de respectare a
recomandãrilor privind prevenirea corupþiei în rândul parlamentarilor ºi magistraþilor
din România este nesatisfãcãtor.

17 mai

ü DNA decide trimiterea în judecatã a fo-
stului lider PSD, Liviu Dragnea, pentru
sãvârºirea a trei infracþiuni: douã de trafic
de influenþã ºi una de folosire a influenþei
sau autoritãþii de cãtre o persoanã care deþi-

ne o funcþie de conducere într-un partid, în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul
de foloase necuvenite. Dosarul priveºte vizita pe care Dragnea a efectuat-o în SUA, în
perioada 17-21 ianuarie 2017, la ceremonia de depunere a jurãmântului de cãtre
preºedintele de atunci, republicanul Donal Trump.

19 mai

ü Camera Deputaþilor adoptã, în forma trimisã de Guvern, proiectul de lege privind re-
þelele 5G.

A.V.
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