Preţul gigacaloriei, discutat în Camera Deputaţilor

Deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, a declarat de la tribuna Camerei Deputaţilor
că „doza de incompetenţă“ a actualului Guvern depăşeşte cu mult suportabilitatea românilor.
Dumitrescu a dat ca exemplu situaţia de la ENET Focşani, unde prefectul pedelist contestă în
instanţă hotărârile Consiliului Local Focşani de modificare a preţului la gigacalorie. Asta în
condiţiile în care preţul a fost modificat ca urmare a deciziei Guvernului Boc de a interzice
subvenţionarea preţului de producţie pentru energia termică destinată încălzirii populaţiei.
Deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, a declarat de la tribuna Camerei Deputaţilor
că situaţia de la Focşani este cel mai clar de incompetenţă pedelistă. Astfel, prefectul pedelist
contestă în instanţă hotărârile Consiliului Local Focşani de modificare a preţului la
gigacalorie, după ce Guvernul Boc a tăiat subvenţiile la energia termică destinată încălzirii
populaţiei. „Care să fie oare logica acestei acţiuni de-a dreptul stupefiante? Să fie oare vorba
despre o frondă a prefectului Sorin Hornea faţă de deciziile aberante ale propriului guvern? Să
fie vorba, ca de atâtea alte ori, de celebrele de pe-acum bâlbe ale acestei adevărate catastrofe
care se numeşte guvernarea PD-L? Să fie vorba de o nescuzabilă necunoaştere a faptului că,
în comparaţie cu anul 2008, bugetul Primăriei Focşani a fost redus cu 13%? Sau este vorba,
pur şi simplu, de stupizenie asociată cu demagogie electorală, în condiţiile în care este foarte
clar că, diminuat în mod constant, bugetul Primăriei Focşani nu va putea suporta
subvenţionarea cheltuielilor aferente încălzirii locuinţelor decât pentru cetăţenii cu venituri
foarte foarte mici?“, s-a întrebat deputatul vrâncean.

Cristian Dumitrescu nu înţelege care este „păcatul capital“ pe care acest popor trebuie să-l
plătească suportând de atâţia ani „efectele celei mai dezastruoase guvernări din istoria sa mai
mult sau mai puţin recentă“. „Catalogând actuala guvernare drept una incompetentă, vă asigur
că nu o fac nici din interes strict politic şi nici din vreo ranchiună personală. Pur şi simplu asta
este percepţia mea asupra modului în care este guvernată ţara în momentul de faţă. Aştept cu
mare interes ca reprezentanţii actualei puteri să mă contrazică, dovedindu-mi că multitudinea
de aberaţii guvernamentale nu provin, în nici un caz, din nepriceperea cronică în a gestiona
interesele naţionale, ci au ca punct de pornire, pur şi simplu, imensul şi nedisimulatul dispreţ
pe care partidele din actualul arc guvernamental îl manifestă faţă de cele mai vitale interese
ale acestui popor şi ale ţării pe care se prefac că o guvernează“, şi-a încheiat deputatul Cristian
Dumitrescu declaraţia politică.
Preţului gigacaloriei majorat pentru că guvernul a tăiat subvenţiile
Majorarea preţului gigacaloriei la 400 lei a fost stabilită în luna septembrie de către forul
legislativ local. Motivul a fost unul foarte clar. Primăria Focşani nu are bani pentru a plăti
diferenţa din preţul gigacaloriei pe care nu o mai achită Guvernul PDL. Primarul Decebal
Bacinschi a declarat că, prin majorarea preţului gigacaloriei, consiliul local municipal a pus în
aplicare hotărârea Guvernului de a anula subvenţia la energie termică. Edilul a arătat că
municipalitatea nu dispune de fondurile necesare pentru a acoperi, din bugetul local, diferenţa
dintre preţul de producţie şi preţul de vânzare al gigacaloriei. „Din punct de vedere legal
îndeplinim toate condiţiile de legalitate. Să pună Prefectura diferenţa de preţ“, a afirmat
primarul Bacinschi, explicând că municipalitatea asigură ajutoare la încălzire pentru
focşănenii cu venituri mici.

