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Ministrii Guvernului Ciuca, audiati in Parlament
La aproape un an de la alegerile parlamentare, PNL, PSD si UDMR se asaza
la masa puterii. Ministrii propusi de cele trei formatiuni vin miercuri in fata
parlamentarilor ca sa ia avizul comisiilor de specialitate. O formalitate mai
mult, avand in vedere majoritatea pe care PNL, PSD si UDMR o au in
Parlament. Votul de investitura a noului Guvern este programat pentru joi la
ora 10.00, scre HotNews.
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Lista ministrilor si programul de guvernare au fost depuse marti seara la parlament de premierul
desemnat, Nicolae Ciuca.
"Am depus programul de guvernare al coalitiei. Programul se bazeaza pe urmatoarele principii:
rezilienta, stabilitate, transparenta, echitate si eficienta. El are in centru cetateanul roman", a
afirmat Ciuca, la Palatul Parlamentului.
El a precizat ca este pentru prima data cand in programul de guvernare sumele alocate pentru
investitii reprezinta 7% din PIB, iar PNRR reprezinta "axul".
Potrivit lui Ciuca, se are in vedere, totodata, reducerea decalajului intre comunitatile locale prin
implementarea Programului "Anghel Saligny".

Ce promit PNL-PSD-UDMR in programul de guvernare (text integral aici):
Pensii:

Punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, la 1586 lei/ Cresterea contributiei la
Pilonul II cu un punct procentual pana in 2024
Punctul de pensie sa creasca la 1586 lei, de anul viitor, respectiv cu 10%.
Indemnizatia minima sociala ar urma sa urce de la 800 lei, la 1.000 lei. in ceea ce priveste cele 6
categorii de pensii de serviciu, acestea vor fi recalculate plecand de la principiul contributivitatii,
cu respectarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.
Coalitia are in vedere cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de
la 3,75%, cat este in prezent, dupa transferul contributiilor sociale in sarcina angajatilor, pana la
4,75% in 2024. Eliminarii facilitatii de exceptare de la plata constributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care
depasesc 4.000 de lei.
Planurile noului guvern pe finante si fiscalitate: Contributii la sanatate pentru pensiile mai
mari de 4.000 de lei / O analiza privind impozitarea capitalului versus munca/ infiintarea
unui Fond Roman de Investitii

Alocatii:
Alocatiile vor creste la 243 lei de la 1 ianuarie/ TVA 5% pentru produsele de tehnologie
asistiva/ Acordarea celei de-a 13-a indemnizatii persoanelor cu dizabilitati
Alocatiile ar urma sa creasca de la 1 ianuarie la 243 lei, pentru copiii de peste 2 ani. Alocatiile
pentru copiii intre 0-2 ani vor urca la 600 lei.

Salariul minim:
Noua Coalitie vrea limitarea aplicarii salariului minim pentru un angajat la 24 de luni/
Sporuri de performanta pentru bugetari
Salariul minim pe 2022 va fi de anul viitor 2.550 lei. Se doreste „limitarea duratei de aplicare a
salariului minim pentru o persoana la maxim 24 de luni, timp in care angajatorul va beneficia de
sprijin din partea statului pentru calificarea angajatului salarizat la nivelul salariului minim”.

Sanatate:

Programul de guvernare pe Sanatate: Atingerea pragului de 10 milioane de vaccinati in 90
de zile, teste gratuite pentru angajatii din sectoare esentiale si antivirale cu reteta in farmacii

Programul de guvernare in domeniul sanatatii propune o serie de "masuri urgente pentru
controlul pandemiei", printre care resetarea campaniei de informare privind campania de
vaccinare impotriva COVID-19, testarea gratuita pentru anumite categorii de angajati,
"restabilirea increderii in autoritati", repozitionarea Ministerului Sanatatii ca autoritatea care ia
deciziile de sanatate publica precum si eliberarea de medicamente antivirale, cu prescriptie

medicala, in farmaciile cu circuit deschis.
Programul pe Transporturi al Guvernului PSD-PNL, copy-paste in mare parte din programul
PNL-USR. Cum arata planul pe proiectele rutiere
Programul Guvernului PSD-PNL-UDMR pe dezvoltare si administratie publica: promisuni ca
se va rezolva cenu s-a facut in 30 de ani - drumuri, spitale, digitalizare, cadastru si
debirocratizare

Programul audierilor ministrilor din Guvernul Ciuca:
LUCIAN ROMAsCANU, Ministrul Culturii --- 10.00 - 10.45
ADRIAN CHESNOIU, Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale --- 10.00 - 10.45
EDUARD NOVAK, Ministrul Sportului --- 10.00 - 10.45
SORIN CiMPEANU, Ministrul Educatiei --- 11.00 - 11.45
CSEKE ATTILA, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei --- 11.00 - 11.45
ADRIAN CACIU, Ministrul Finantelor --- 11.00 - 11.45
CATALIN PREDOIU, Ministrul Justitiei --- 11.00 - 11.45
FLORIN ROMAN, Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii --- 12.00 - 12.45
SORIN GRINDEANU, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii --- 12.00 - 12.45
DAN ViLCEANU, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene --- 12.00 - 12.45
ALEXANDRU RAFILA, Ministrul Sanatatii --- 12.00 - 12.45
BOGDAN AURESCU, Ministrul Afacerilor Externe --- 12.45 - 13.30
TANCZOS BARNA, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor --- 12.45 - 13.30
VIRGIL POPESCU, Ministrul Energiei --- 12.45 - 13.30
FLORIN MARIN SPATARU, Ministrul Economiei --- 16.30 - 17.10
MARIUS BUDAI, Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale --- 16.30 - 17.10
LUCIAN BODE, Ministrul Afacerilor Interne --- 16.30 - 17.10
VASILE DiNCU, Ministrul Apararii Nationale --- 17.10 - 17.45
GABRIELA FIREA, Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse --- 17.10 - 17.45
DANIEL CADARIU, Ministrul Antreprenoriatului si Turismului --- 17.10 - 17.45
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