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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 

Nr. înreg. A/USR/286/22.06.2020 

 
 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Culturii - Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu 
 
De la:  Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Situația precară a imobilului “Cazinoul Balnear” din Vatra Dornei 
 

În urma audiențelor din cadrul cabinetului parlamentar din Vatra Dornei mi-a fost adusă la 
cunoștință o problemă importantă pentru locuitori, dar și pentru numeroși turiști cu care am 
interacționat de-a lungul anilor. Vă supun atenției dumneavoastră situația extrem de precară a 
imobilului “Cazinoul Balnear” din Vatra Dornei, monument istoric și arhitectonic, ce figurează pe lista 
Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor istorice la poziția 34 - B - 209.  

Clădirea a fost realizată între anii 1896 - 1898 în stil academist, caracteristic epocii, fiind 
concepută pentru funcțiuni multiple: agrement, spectacole, întruniri etc. Din păcate, ani de zile 
proprietatea asupra clădirii a fost disputată în instanțe, iar acum fără o intervenție urgentă, această 
importantă fereastră în timp a Bucovinei riscă să se prăbușească. Riscăm să pierdem din patrimoniul 
național un obiectiv de maximă importanță arhitectonică, istorică, artistică și culturală. Stațiunea Vatra 
Dornei este vizitată de din ce în ce mai mulți turiști din țară și străinătate, care își manifestă indignarea și 
consternarea față de indiferența cu care autoritățile române și actualul proprietar lasă imobilul să se 
ruineze iremediabil. 

Stimate domnule ministru, vă solicit răspuns la următoarele întrebări:  
 

1. Câți bani / ce sume a fost alocată pentru restaurarea acestui obiectiv, începând cu anul 1990? 
Vă rog să îmi prezentați lista proiectelor de restaurare, precum și sumele alocate pentru 
fiecare intervenție. 

2. Cine este proprietarul imobilului “Cazinoul Balnear” din Vatra Dornei? 
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3. Care este planul curent de restaurare și când vor fi finalizate lucrările de salvare a acestui 
obiectiv?  
 
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198 al 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  
 

Cu deosebită considerație,  

 

 
Deputat 

Nicolae Daniel Popescu 
 

 




