
   
 

 

                                                                                                                                  A/USR/471/09.06.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Claudiu NĂSUI, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Sprijin financiar pentru sectorul HORECA 

 

Domnule Ministru, 

Măsurile de sprijin financiar pentru sectorul HoReCa sunt foarte așteptate de toți cei care au avut de suferit 

din cauza restricțiilor provocate de pandemia Covid-19 și reprezintă o șansă pentru a continua activitatea. 

Există și reprezentanți ai firmelor din același sector de activitate, afectate evident de măsurile restrictive dar 

care, din cauza formulelor de calcul stabilite în ordonanța 10/2021, nu pot beneficia de un sprijin din partea statului. 

O speță care ne-a fost adusă la cunoștință este cea a firmelor înființate în anul 2019, care au efectuat 

investițiile necesare deschiderii unei activități de alimentație publică, fie din surse proprii, fie prin proiecte cu 

finanțare europeană. Au deschis ușile afacerii la începutul anului 2020 și, imediat după acel moment, au fost obligați 

să regândească întreg planul de afaceri pentru a se conforma restricțiilor COVID19. 

Evident, situația expusă se află în postura ca aplicând formula de calcul venituri sau profit 2019 – venituri sau 

profit 2020 să nu existe o scădere a vânzărilor. Această formulă nu le permite să aplice pentru un ajutor din partea 

statului deși se poate justifica în alte moduri, tot matematic, faptul că, raportat la investițiile realizate în anul 2019, 

veniturile din 2020 nu au fost suficiente pentru a ține noua afacere pe linia de plutire. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 

să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Firmele aflate în categoria celor prezentate mai sus, se pot încadra pentru obținerea unui sprijin financiar 

prin măsurile anunțate de Ministerul Economiei? 

2. Categoria de firme prezentată mai sus a fost analizată în momentul lansării măsurilor de sprijin sau 

reprezintă o excepție ce ar putea fi soluționată în viitor? 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 
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