
CABINET PARLAMENTAR - DEPUTAT COSTEL LUPAȘCU 
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 7, Județul Botoșani 
Municipiul Botoșani, judeţul Botoșani,  
Str. Ștefan Luchian, Nr. 1 
Telefon/Fax: 0231.531.193 
Email: costel.lupascu@cdep.ro 

 

 

Către:  Ministerul Finanțelor Publice 
Domnului Ministru Vasile-Florin CÎŢU       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Start-up Nation 2020 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

Evoluţiile tehnologiei, inovaţiile generate de cercetare, educaţia şi buna pregătire a tinerilor, 

entuziasmul şi energia acestora conduc spre o concluzie clară: generaţia actuală şi generaţiile care 

vin din urmă vor fi mai creative şi vor avea un impact mai puternic în legătură cu modul în care 

vom munci, în care ne vom câştiga salariile şi în legătură cu modul în care va arăta economia 

viitorului. Putem spune cu încredere că economia de mâine va semăna prea puţin cu economia de 

azi. Pe scurt, lumea se transformă, trebuie doar să găsim cele mai bune modalităţi de a ţine pasul cu 

aceste transformări. Este clar că avem nevoie de măsuri şi instrumente concrete care să vină în 

ajutorul acestor antreprenori, care vedem că încet, încet înlocuiesc modelele economice tradiţionale, 

iar aici intervine importanţa Programului "Start-up Nation".  

Ediţia din acest an a Programului "Start-up Nation 2020" ar trebui să aibă obiective mai 

îndrăzneţe în comparaţie cu cele ale anilor 2017,2018 și 2019.  Dezvoltarea programului arată că 

acesta atinge un grad de maturitate necesar unui instrument care-şi propune să vină în sprijinul 

antreprenorilor, iar rezultatele se văd în estimările de participare. Vă rog să îmi comunicați dacă 

Guvernul PNL din care faceți parte va păstra acest program? 

Totodată, având în vedere informațiile prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicați 

principalele modificări ale programului Start Up Nation 2020? De asemenea, vă rog să îmi 

comunicați ce calendar propuneți pentru implementarea programului pentru că în această perioadă 

vedem o nevoie reală de a ajuta economia. 

Solicit răspuns în scris 
Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 
  Deputat Costel Lupașcu 
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