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ÎNTREBARE

Obiectul întrebării: care sunt soluțiile și măsurile identificate și aplicate pentru a opri 
valurile succesive de scumpiri la alimente?
Stimate domnule ministru,
În timp ce președintele Iohannis joacă golf și vizitează piramidele, iar premierul Cîțu se laudă 
din nou cu rezultate fantastice, Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale au scăpat cu totul de sub control prețurile la alimente. Pe lângă creșterea uriașă a 
prețurilor la energie se anunță creșteri din ce în ce mai mari la alimente. Marii comercianți de 
produse alimentare anunță creșterea cu cel puțin 10% a coșului mediu, după scumpirile în lanț 
de la mijlocul anului și din această toamnă. În timp ce inflația îi sărăcește pe români, Guvernul 
dumneavoastră se ocupă de cu totul alte lucruri decât să oprească creșterea prețurilor la 
alimente. De ce nu aveți ca prioritate pe agenda dumneavoastră măsuri de stopare a creșterilor 
de prețuri la alimente?
Deși România a înregistrat în septembrie o inflație anuală de 6,3%, economiștii și comercianții 
anunță că este doar începutul și că urmează alte majorări la alimente și produse de strictă 
necesitate. Iar creșterea prețurilor la energie și combustibili va accentua spirala inflaționistă, 
determinând creșteri în cascadă ale prețurilor la producători. 
Ce măsuri ați luat domnule ministru al Finanțelor și domnule ministru al Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pentru a opri valurile succesive de scumpiri la alimente și pentru a sprijinii 
fermierii români loviți de majorările de prețuri la energie?
Domnilor guvernanți, în realitatea, creșterea PIB pe cap de locuitori cu care se laudă premierul 
demis Cîțu este o oglindă a creșterii prețurilor pe cap de locuitor.
În timp ce românii sărăcesc, în urma prăbușirii puterii de cumpărare, dumneavoastră vă bucurați 
că inflația sporește PIB-ul. Așadar, prețuri mai mari înseamnă venituri mai mari din TVA și îi 
permite domnului Cîțu să ascundă datoria de peste 10 miliarde de euro pe care a făcut-o în 
numele României în 2021.
Solicit răspuns în scris.
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