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Ministrul Energiei anunta de unde va lua bani
pentru a-i ajuta pe romani
Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat joi, pentru B1 TV, ca
banii ce vor fi folositi pentru a ajuta romanii sa faca fata facturilor la curent si
gaze sunt luati de la companiile din piata care, date fiind aceste turbulente,
obtin profituri foarte mari. „Ei sunt beneficiari ai conditiilor din piata, fac
profit, profitul se impoziteaza, venitul suplimentar se impoziteaza – exista
legislatie – si acesti bani se intorc. Ar fi fost, sa zic asa, o crima din partea
noastra sa nu folosim banii pentru a ajuta populatia”, a mai spus Popescu,
potrivit stiripesurse.
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„Eu si premierul am avut azi o intalnire la Guvern cu presedintele grupului OMV. Din punct de
vedere al gazului natural, avem o lege functionala – un impozit pe venitul suplimentar din
dereglementarea pretului la gaze peste un anumit prag, daca nu ma insel de 85 de lei, se
impoziteaza foarte mult venit, cred ca 80%, daca nu ma insel.
Din punct de vedere al incasarilor la bugetul de stat pe acest aspect al pretului la gaze se pot
acumula bani si putem intoarce, asta si facem prin Ordonanta pe care o pregatim pentru
consumatorii cu venituri medii sau consum mediu, ca am gasit un echilibru. Se intorc bani din
care putem ajuta romanii in a trece cu bine iarna.

La fel din dividendul suplimentar de la Hidroelectrica, care e unul din beneficiarii pretului mare din
energie, ca Hidroelectrica nu plateste costul certificatului de CO2, ca e energie verde ce produce,
dar vinde aproape de pretul energiei care contine certificatul de CO2, ca asta e piata.
Avem buget pentru a ajuta consumatorii de energie, vorbim de 13 milioane de romani, vorbim de
taxarea companiilor care au profituri foarte mari din cauza acestei piete tulburi, a acestor jocuri
din piata, si intoarcerea banilor”, a declarat Virgil Popescu, pentru B1 TV.
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