
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat  

INTERPELARE 

Adresată: Domnului Claudiu Iulius Gavril NĂSUI, Ministrul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului 

De către: Deputat Marian Iulian RASALIU  

Obiectul interpelării: Strategia pentru salvarea mediului de afaceri românesc 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Sunteți la curent cu faptul că România a avut a doua cea mai mare creştere a 

numărului companiilor care au declarat falimentul în ultimul trimestru din 2020 din 

rândul ţărilor membre ale UE?  

A trecut și valul al treilea al pandemiei, dar antreprenorii tot nu au susținerea 

dumneavoastră. Este binecunoscut faptul că România este pe ultimele locuri din 

UE, în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate firmelor afectate de pandemie. 

Având in vedere blocarea Măsurii 3 (investitii), întârzierile înregistrate la Măsura 2 

(capital de lucru), blocarea programului pentru START-up-uri, cât credeți că va 

mai rezista mediul de afaceri? Conform unei evaluări întocmită de Consiliul 

Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, doar două din 

măsurile propuse în programul de guvernare pentru dezvoltarea mediului de afaceri 
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se află în implementare. Astfel, din 57 de măsuri pe mediul de afaceri din 

programul de guvernare, 55 au un grad de implementare de 0%. 

Domnule Ministru,  

România a dispărut și de pe harta mondială a manifestărilor comerciale. Țara 

noastră acumulează deficite comerciale de milioane de euro lunar, în continuă 

creștere.  S-a ajuns la un deficit comercial record de 5.3 miliarde de euro. 

Lucrurile nu mai pot continua așa. Orice zi de perpetuare a actualei situații de la 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului aduce pierderi 

incomensurabile mediului de afaceri, bugetului de stat, balanței de plăți a țării. Să 

nu uităm și de numărul românilor care au rămas fără loc de muncă! Nu mai 

tergiversați lucrurile și luați măsuri punctuale pentru a sprijini mediul de afaceri, 

până nu va fi prea târziu! 

 

Ce strategie aţi conceput la nivelul ministerului pe care îl conduceţi şi ce 

măsuri concrete veţi lua pentru a ajuta mediul de afaceri românesc, atât de 

greu încercat în ultimul an și jumătate?  

 

Solicit răspuns oral şi în scris. 

 

Cu consideraţie, 

Deputat Marian - Iulian RASALIU 
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