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Secretarul de Stat în Secretariatul General al Guvernului, Lucian Rusu, 

candidat la Camera Deputaților din partea PNL Iași, a prezentat aspecte din 

programul de guvernare al liberalilor pe partea de energie și gaze naturale. 

Acesta a anunțat investiții importante în acest sector. 

 

În timpul PSD, în domeniul energetic, un domeniu fundamental pentru orice economie din 

orice țară, companiile erau într-o situație dezastruoasă. Noi, Guvernul PNL condus de Ludovic 

Orban, imediat după învestire, am acționat printr-o primă mutare de urgență, eliminând 

toate măsurile nocive de suprataxare a sectorului energetic introduse de PSD. Am eliminat 

supraacciza la carburanți, care a determinat acum în România unul dintre cele mai mici 

prețuri la motorină și benzină din Uniunea Europeană și am eliminat măsurile anti-economice 

de supra-taxare promovate de PSD prin OUG 114/2018, inclusiv în sectorul energetic! Aceste 

măsuri au făcut ca, într-un timp foarte scurt, companiile din energie să își reia proiectele de 

dezvoltare și să înceapă altele noi. Iar rezultatele, vreau să vă spun, sunt excelente. Ca să vă 

dau doar un exemplu, Transelectrica, companie de care mă ocup, a avut în prima parte a 

acestui an un profit cu 282% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit să realizăm la guvernare în domeniul energetic. 

Rezultatele sunt excelente, o arată cifrele, care sunt pe creștere, și afirmă acest lucru și 

specialiștii din domeniu! Dar nu vrem să ne oprim aici! Avem planuri foarte mari pentru 

perioada 2020-2024, când, dacă românii ne vor permite, vrem să realizăm investiții 

strategice pentru securitatea energetică a României. Ne-am propus Investiții  strategice  în  

domeniul  energiei  nucleare  în  parteneriat  cu  Statele Unite, Franța, Canada în valoare de 

9 miliarde de Euro, pentru finalizarea reactoarelor 3 și 4 Cernavodă, retehnologizarea unității 

1 și introducerea unor tehnologii nucleare avansate. Vrem să realizăm 

modernizarea și extinderea sistemului național de transport al gazelor 
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naturale. De asemenea, foarte important, susținem exploatările de gaze naturale de la Marea 

Neagră și vrem să ducem acest gaz românesc în casele românilor. Iar în acest sens am 

demarat deja un program, un program la care țin foarte mult, prin care vrem să realizăm 

racordarea localităților la rețelele de gaze. 

Ca viitor parlamentar,vreau să susțin cu toată forța un guvern al Partidului Național Liberal, 

și vreau să îi ofer toată încrederea celui mai bun prim-ministru pe care l-a avut România 

după Revoluție, Ludovic Orban. Și vreau să fac asta pentru că știu sigur că un astfel de 

guvern nu va crește taxele și impozitele și nu va adăuga altele noi și va pune bazele pentru o 

dezvoltare sănătoasă a Romaniei, pe principii ce țin de sustenabilitate și profitabilitate!“ 
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