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Întrebare 
 
Către: Ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri 

În atenția domnului ministru Virgil-Daniel POPESCU 

De la: deputat Benkő Erika – circumscripția electorala nr.15 COVASNA 

 

Obiectul întrebării: -  restaurantele, barurile și cafenelele vor rămâne închise după data de 15 

mai 
 

 

Domnule ministru, 

 

De când a izbucnit epidemia COVID-19, guvernul a închis toate barurile, restaurantele și 

cafenelele din țară, s-a suspendat activitatea de servire și consum a produselor alimentare și a 

produselor alcoolice și nealcoolice, derulată de restaurante, cafenele și alte localuri, în spațiile 

din interior sau exterior. Este permisă numai organizarea de activități de comercializare a 

alimentelor și băuturilor care nu presupun rămânerea clienților în aceste localuri.  

 

Premierul Ludovic Orban anunță că în data de 15 mai se vor redeschide hotelurile, dar în privința 

restaurantelor autoritățile fac încă analize pentru a stabili dacă acestea își vor putea relua 

activitatea. 

Propunerea inițială pentru deschiderea teraselor odată cu ridicarea stării de urgență, adică după 

data de 15 mai, a fost respinsă de premier. 

  

Președintele Asociației Unitaţilor de Alimentaţie Publică Sfântu Gheorghe, István Kovács, care 

are în administrare atât hoteluri cât și restaurante, a declarat că localurilor ar trebui să li se 

permită să primească oaspeți pe terasele și/sau în grădinile lor, în condiții stricte de securitate, 

așa cum se întâmplă deja în multe țări. A atras atenția și asupra faptului că deschiderea serviciilor 

de cazare nu este oportună fără posibilitatea servirii mesei, astfel încât măsura guvernului de 

relaxare a restricțiilor, potrivit căreia hotelurile și pensiunile pot fi deschise după data de 15 mai, 

dar restaurantele, barurile și cafenelele vor rămâne închise, este o absurditate. 
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În toată această perioadă în care restaurantele au făcut livrări, nu s-a înregistrat niciun caz de 

infectare, nici al angajaților și nici al clienților.  

Soluția, ca măsură suplimentară de securitate, ar putea fi ca alimentele să fie servite în caserole 

de unică folosință cu tacâmuri de unică folosință, așa cum se procedează în prezent în cazul 

alimentelor livrate acasă. Totodată, așezarea meselor la o distanță mai mare una de cealaltă pe 

terase și în grădini, condițiile de igienă suplimentară impuse chelnerilor și ospătarilor prin 

purtarea mănușilor și măștilor de protecție nu ar reprezenta un pericol mai mare ca deplasarea 

pentru aprovizionare din piețe sau magazine. Mai mult, patronii de localuri și-ar asuma și 

testarea în mod regulat a angajaților pentru coronavirus.   

 

Menținerea restaurantelor închise fără niciun argument logic, dar permiterea deschiderii 

saloanelor de cosmetică și frizeriilor reprezintă o măsură total discriminatorie. Nu înțeleg care 

este fundamentul deciziei Guvernului în ceea ce privește localurile, în condițiile asigurării 

păstrării distanței fizice între clienți, verificării regulate a stării de sănătate a personalului și 

sporirii condițiilor de igienă.  

 

 

Având în vedere această situație aș dori să-mi răspundeți la următoarele întrebări la care 

proprietarii de restaurante nu au primit un răspuns clar de la guvernanți: 

 

1. Ce măsuri veți lua la nivelul Ministerului condus de Dv. pentru rezolvarea măsurilor 

discriminatorii? Explicați care este motivul deciziei Guvernului și de ce pericolul în 

restaurante, baruri, cafenele este mai mare, dacă se păstrează distanța fizică între 

clienți, starea de sănătate a personalului este verificată regulat, iar condițiile de igienă 

sunt sporite? 

 

2. Care este motivul pentru care localurile rămân închise, dar saloanele de înfrumusețare 

și clinicile stomatologice se redeschid începând cu data de 15 mai?  

 

 

 

Solicit răspuns în scris. 
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