
 
 
 
 

 
 
 
 

ÎNTREBARE 
 

   Adresată:                                                                              

                                      Domnului:Virgil Daniel Popescu 

                                                                                Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

                                                    

De către dl. deputat: Marius Sorin Ovidiu BOTA 

Circumscripţia electorală: 26 Maramureş 

Obiectul: Pachet de soluții pentru gestionarea crizei provocate de coronavirus 

 

 

Stimate domnule ministru,  

 

   Vă mulțumesc pentru răspunsul amplu, pe care mi l-ați pus la dispoziție, semnat de doamna secretar de 

stat Daniela Nicolescu. Dacă până în clipa de față aș fi avut neclarități în legătură cu măsurile luate de 

Uniunea Europeană în gestionarea crizei generate de coronavirus, acum acestea cu siguranță s-au risipit. 

Doresc să mă informați cu privire la etapele și modalitatea de accesare a acestor programe europene 

enumerate.  

  Ceea ce dumneavoastră nu ați reușit este, să îmi răspundeți la întrebarea vizavi de soluțiile clare, adoptate 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe fondul acestei crize economice. Din 

răspunsul oferit reiese că tot ce face Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are legătură cu 

investițiile realizate până în prezent. Ce se întâmplă însă cu cei care încep o investiție sau o afacere nouă, 

spre exemplu cu românii care s-au întors în țară și vor să investească aici? Ministerul știe că azi în România 

există companii de proiect (SPV), cum pot acestea să își cotinue planul investițional pe fondul situației 

economice actuale, precum și a celei care se prefigurează, când nici o bancă nu mai oferă finanțare?!  

Din răspunsul dumneavoastră și din informațiile publice reiese că programele gândite fac referire la o cifră 

de afaceri din trecut. Orice SPV are o cifra zero în trecut și foarte mare în viitor, acestea fiind unele dintre 

motorașele economiei. 

 

          Eu, în calitatea mea de reprezentant și ales al cetățeanului, trebuie să îi răspund la întrebarea:  

                  ”Ce face statul ca să îmi sprijine afacerea în momentul acesta de impas economic ?” 

 

Cu tot respectul, nu cred că declarațiile doamnei Ursula von der Leyen, reprezintă strategia de relansare 

economică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri . 

 

În acest sens solicit răspuns scris! 

Cu deosebită consideraţie 

                                                                                                                                     Deputat                                                                                         

 Marius Sorin BOTA 
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