
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT  

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată:   Domnului Cristian Valeriu Păun – Președinte al Consiliului de  
   Administratie al Fondului National de Garantare a  Creditelor  
   pentru Intreprinderile Mici  si Mijlocii. 

Din partea:   Deputat PSD Suciu Vasile-Daniel 

Subiectul întrebării: Programul IMM Invest 

 

Domnule Președinte, 

 

Nimeni nu știe precis adevărul despre firmele care au beneficiat de programul IMM 
Invest! Cine minte? Primul-ministru Ludovic Orban, ministrul Finanțelor sau 
amândoi? În mod cert, când aceștia oferă date contradictorii, nu pot avea dreptate 
și unul și celălalt!  

 În data de 18 mai 2020, prim-ministrul Ludovic Orban a declarat că sunt 
aproape 5.000 de credite aprobate prin IMM Invest.  

 Pe 4 iunie 2020, după mai bine de două săptămâni, ministrul Finanțelor, Florin 
Cîțu, a afirmat că doar 3.083 de firmele au primit aprobare pentru credite prin 
același program! 

Cel mai probabil, niciunul nu a prezentat public datele reale. Conform mai multor 
informații neoficiale, numărul firmelor care au obținut efectiv creditele solicitate 
prin programul IMM Invest este mult mai redus decât în variantele prezentate de cei 
doi membrii Guvernului. 

Prin urmare, având în vedere prevederile Art. 112 din Constituția României, privind 
obligația reprezentanților administrației publice centrale de a răspunde la întrebările 
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și întrebările formulate de deputați sau senatori, vă solicităm să răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1. Câte companii au accesat platforma IMM Invest până la data formulării 
răspunsului la data primirii interpelării? 

2. Câte dintre acestea s-au adresat băncilor pentru obținerea aprobării pentru 
creditul solicitat prin IMM Invest? 

3. Pentru câte din companii de la pct 2, băncile au respins solicitarea 
creditului? 

4. Câte dintre companiile de la pct. 2,  au primit aprobarea din partea băncilor 
pentru obținerea creditului solicitat? 

5. Câte companii au primit efectiv bani în cont, în baza creditelor aprobate, 
până la data primirii interpelării? 

6. Care este nivelul global al creditelor aprobate si care este situatia pe tipuri 
de credite, maturitati și garanții aprobate de fond? 

 

Conform prevederilor art. 198 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, solicit comunicarea unui răspuns scris. 

 

Cu stimă, 

 

Deputat PSD,  

Suciu Vasile-Daniel 




