
 

Parlamentul României  

Camera Deputaților 

 

INTERPELARE 

 

Adresată: Domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, Ministrul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat  

Subiectul interpelării: 4 milioane de români din jurul României, un potențial 

turistic enorm, la care nimeni nu s-a gândit 

Obiectul interpelării: 

Domnule ministru, 

Din cauza pandemiei și absenței politicilor de sprijin din partea ministerului 

pe care îl conduceți, turismul românesc s-a întors un deceniu în timp. Numărul 

turiştilor sosiţi în unităţile de cazare în 2020 a fost similar cu cel din 2010, adică 

circa 6 milioane, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). O 

scădere dramatică care, conform aceluiași INS, continuă și din cauza sosirilor tot 

mai puține a vizitatorilor străini în România. 

În luna martie 2021, de exemplu, au fost înregistrate, la punctele de 

frontieră, cu 22,4% mai puține sosiri faţă de luna martie 2020, iar singura măsură 

pe care Guvernul din care dumneavoastră faceți parte a adoptat-o până acum, a 

constat în eliminarea interdicțiilor de intrare în România pentru cetățenii străini, cu 

anumite excepții și acolo.  
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În rest, domnule ministru, lipsesc măsurile de susținere pentru Alianţa pentru 

Turism (APT), Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Asociaţia de 

Ecoturism din România (AER), Federaţia Industriei Hoteliere din România 

(FIHR), Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) sau 

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) din 

partea statului. 

Tocmai aceasta m-a determinat să vă interpelez și să vă sugerez să demarați 

în regim de urgență o campanie de promovare a destinațiilor turistice din România 

în statele vecine. În jurul României locuiesc aproximativ 4 milioane de români. Pe 

ei nu îi întreabă aproape nimeni dacă ar vrea să-și petreacă concediul în România, 

unde limba, tradițiile și obiceiurile sunt aceleași.  

 E plauzibil ca, pentru unii din ei, România să fie o destinație mai 

frecventabilă decât Grecia sau Turcia, unde distanța geografică și diferența 

lingvistică contează. Republica Moldova, Ucraina, Serbia, reprezintă oportunități 

de pentru domeniul ospitalității din țara noastră care nu trebuie neglijate. E un 

potențial enorm de populație, dar care până acum nu a fost pus în mișcare. 

În final, vreau să-mi spuneți dacă luați în calcul să demarați împreună cu 

agenţiile româneşti specializate în incoming din ţară o campanie intensă pentru a 

promova destinaţia România şi a intensifica vânzarea de pachete turistice pentru 

această destinaţie. 

Solicit răspuns scris și oral. 

 

Deputat PSD Nicolae Georgescu  




