
   
 

 

                                                                                                                                  A/USR/495/30.06.2021  

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: Probleme tehnice la debutul programului de sprijin pentru HORECA 

 

Domnule Ministru, 

Marți, 29.06.2021, la ora 10:00 a fost deschis apelul pentru programul de sprijin pentru HORECA – 

solicitanții fiind îndrumați pentru a aplica online pe o platformă dedicată proiectului. 

Experiențele anterioare nu au fost pozitive, iar firmelor și consultanților li s-a comunicat că acum procesul va 

fi mult îmbunătățit, fără birocrație și 100% online.  

Am primit un număr mare de sesizări cu privire la blocajele care au apărut în platformă încă din primele 

minute, principala situație sesizată fiind că baza de date cu experții contabili și auditorii nu îi cuprindea pe toți cei 

autorizați, procedura în cazul acestora desfășurându-se tot neclar, prin telefoane cu timp de așteptare îndelungat, 

informații incomplete, etc. 

Am convingerea că aceste probleme au fost rezolvate în timp util, iar celelalte promisiuni cu privire la schema 

de ajutor pentru HORECA să fie pe deplin respectate: bani pentru toate firmele eligibile care aplică și imposibilitatea 

ca programul să fie manipulat de către politicieni sau funcționari. 

 

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. Care sunt motivele pentru care experții contabili și auditorii autorizați nu erau cuprinși în baza de date? 

2. Câte sesizări au existat cu privire la această problemă? 

3. Care au fost principalele probleme întâmpinate în platforma schemei de ajutor pentru HORECA și cum 

au fost acestea soluționate? 

4. Care a fost suma solicitată de firmele afectate de pandemie din sectorul HORECA? 

5. Care a fost numărul de aplicanți/cereri sprijin în fiecare zi? 

  

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 
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