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ÎNTREBARE 
14 aprilie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, 

antreprenoriatului şi turismului 

Obiectul întrebării: De ce amânați acordarea ajutorului de stat pentru Horeca? 

 

 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Pandemia COVID-19 a cauzat un dezechilibru major pentru economia naţională.  

În acest context, industria turistică, structurile de cazare, structurile de alimentaţie, agenţiile de 

turism, ghizii turistici, dar și organizatorii de evenimente de business și high-tech au fost printre 

cele mai afectate ramuri ale economiei naţionale. 

 

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru anul 2019, se estimează că 

impactul industriei Horeca la formarea PIB este de 5,07%, 3,42% impact financiar direct - 

valoare adăugată; 0,91% impact social - salarii angajaţi şi aport consum; 0,74% impact 

financiar indirect - furnizori şi investiţii. 

 

Totodată, cifrele de afaceri ale companiilor organizatoare de evenimente, târguri și congrese, 

în anul 2020, s-au redus cu valori între minus 50% și minus 80%, din estimări. Pentru 2019 

companiile din domeniul evenimentelor au înregistrat o cifra de afaceri totală în valoare de 

681.565.613 RON (141 mil. euro) și un profit net total de 130.509.059 RON (27 mil. euro). 

 

Pentru a veni în sprijinul celor 1.250 de firme active cu cod CAEN 8230, care se află în pragul 

falimentului, în cadrul Comisiei pentru industrii de la Camera Deputaților, am depus un 

amendament pentru includerea acestor operatori economici pe lista beneficiarilor schemei de 

ajutor de stat, acordat prin OUG 10/2021.   
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Domnule ministru, dată fiind nevoia urgentă și imediată ca firmele din sectorul Horeca, dar și 

ramurile conexe să beneficieze echitabil de ajutorul de stat pe care Guvernul României îl va 

aloca prin OUG 10/2021, vă adresez o serie de întrebări punctuale: 

 

1. Care este motivul pentru care în ședința Comisiei de industrii de la Camera Deputaților, ce 

a avut loc în data de 13 aprilie 2021, Secretarul de stat al Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, domnul Paul Ene, a cerut amânarea dezbaterii proiectului 

de lege PLx 135/2021 privind aprobarea OUG 10/2021? 

 

Amânarea dezbaterii acestui proiect de lege din Comisia pentru industrii, comisie 

raportoare, presupune în fapt amânarea întregului proces legislativ și, implicit,  

tergiversarea acordării sprijinului atât de necesar operatorilor economici din Horeca pentru 

a nu intra în faliment. Peste 70.000 de operatori economici au nevoie de acest ajutor. 

 

2. De ce în urma discuțiilor instituționale purtate cu reprezentanții organizatorilor de 

evenimente, târguri și congrese (CAEN 8230), ministerul pe care îl coordonați nu a efectuat 

în regim de urgență studii de impact astfel încât, pe noua ordonanță, OUG 10/2021, alături 

de ghizii turistici, să fie adăugați în categoria beneficiarilor și acești operatori economici? 

 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu  

Deputat 




