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INTERPELARE 
15 martie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Florin-Vasile Cîțu, Prim-ministrul României 

Obiectul interpelării: Măsuri de sprijin pentru domeniul Horeca 

 

 

Stimate domnule Prim-ministru,  

 

Măsurile restrictive impuse domeniului Horeca din ultimul an de zile au afectat masiv o 

întreagă industrie, cu efecte grave atât asupra angajaților cât și asupra operatorilor economici 

și a bugetului de stat.  

Potrivit Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), anul 2020 

a însemnat declinul industriei: „120.000 euro/an a însemnat pierderea medie per unitate în 

2020; de la 400.000 de angajați, cât număra industria în 2019, au rămas 280.000 în 2021; de la 

40.000 de unități în 2019, au ajuns la 28.000, cifră în continuă scădere”. 

Potrivit unui studiu de specialitate (realizat de Hospitality Culture Institute), piața de mâncare 

gătită și băuturi a înregistrat o scădere de 29% în 2020 (10,2 miliarde de lei), față de anul 2019 

(14,1 miliarde de lei). Studiul s-a realizat în cinci orașe din țară: București, Timișoara, Iași, 

Cluj și Brașov. În prezent, București, Timișoara, Brașov și Cluj aflându-se sub incidența 

scenariului roșu.  

Cifrele menționate anterior ilustrează doar o mică parte din dezastrul cauzat de măsurile 

restrictive asupra domeniului Horeca și nu includ numărul total al persoanelor afectate, aici 

referindu-mă și la familiile tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest domeniu.   

Mai mult, domnule Prim-ministru, potrivit declarațiilor dumneavoastră, măsura reducerii 

timpului de circulație pe durata nopții a avut la bază exemplul oferit de alte țări europene. Însă, 

exemplul oferit de către aceste state ar trebui luat în considerare nu doar în impunerea  

restricțiilor, ci și în privința măsurilor de sprijinire a domeniului Horeca, unde partenerii noștri 

europeni desfășoară ample programe de sprijinire a celor care activează în această industrie.   
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Având în vedere cele menționate anterior, vă rog domnule Prim-ministru să-mi comunicați care 

sunt pachetele de măsuri de care beneficiază în acest moment domeniul Horeca și ce măsuri 

suplimentare are în vedere Guvernul pentru sprijinirea acestui domeniu atât de afectat de 

pandemie în perioada următoare.  

De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă industria ospitalității din România va fi inclusă în 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), urmând astfel, din nou, exemplul celorlalte 

state europene.  

În același context, vă rog să-mi comunicați dacă măsura suspendării voucherelor de vacanță a 

avut la bază un studiu de impact asupra industriei ospitalității din România și dacă veniturile 

economisite la bugetul de stat sunt semnificative în comparație cu sprijinul real de care ar fi 

beneficiat industria Horeca.  

Totodată, vă rog să-mi comunicați, care este cadrul legislativ în vigoare pentru amânarea 

instituirii popririlor pentru agenții economici și dacă există și operatori economici care nu pot 

beneficia de aceste facilități. 

În speranța unui dialog instituțional constructiv, vă rog să primiți domnule Prim-ministru, 

expresia înaltei mele considerații.  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris.  

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 




