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ÎNTREBARE 

 

Adresată Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

Domnului ministru Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

De către Deputat Ioan Mang, Circumscripția electorală nr. 5 - Bihor 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Ședința Camerei Deputaților din data de 03.03.2021 

Obiectivul întrebării: Conflict de interese la ministrul Economiei? 

 

 Stimate domnule ministru, 

Ca și cum faptul că v-ați delegat, fără motiv real, atribuțiile, răspunderea și 

responsabilitatea unor subalterni nu ar fi suficient de grav, iată că noi dezvăluiri ale presei 

centrale vin să întărească dubiile deja existente și exprimate inclusiv de lideri ai coaliției de 

guvernământ din care faceți parte, cu privire la demersul dumneavoastră, pe care îl consider 

cel puțin ciudat. 

Astfel, dezvăluirile presei indică faptul că o firmă la care sunteți acționar printr-o altă 

firmă la care ați deține participații atât dumneavoastră cât și membri ai familiei dumneavoastră, 

a aplicat în luna decembrie pentru un grant de investiții în cadrul Măsurii 3, schema de ajutor 

de stat pentru afacerile afectate de pandemia de COVID-19 aprobată chiar de Ministerul 

Economiei! Este vorba, informează jurnaliștii, de același program pentru care dumneavoastră 

ați ”optimizat procesul” online de înscriere a companiilor și în jurul căruia planează mari 

suspiciuni de fraudă.  

Față de aceste dezvăluiri consider, domnule ministru, că datorați nu doar Parlamentului 

care v-a acordat încredere, dar mai ales românilor, explicații clare privind această problemă, 

nu generalități și nu sloganuri. 

Vă solicit să îmi răspundeți (1) dacă informațiile referitoare la demersul respectivei 

companii sunt adevărate, dacă sunteți, chiar și indirect, acționar al acesteia, precum și dacă mai 

există alte firme în care dețineți interese și care au inițiat acțiuni similare.  

Nu în ultimul rând, vă solicit să îmi comunicați (2) care sunt rezultatele verificărilor pe 

care nădăjduiesc că le-ați efectuat cu privire la faptul că 80% dintre firmele câștigătoare de 

granturi (Măsura 3) și-ar fi depus documentația în ultimele două zile, când ar fi existat o 

scurgere de date, aceste firme aflând care este criteriul câștigător! Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc!  

 

 Cu stimă, 

 Ioan Mang 

 Deputat PSD 
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