
 

 
 

Întrebare 
 

CĂTRE: Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri 
ÎN ATENȚIA: Domnului Ministru Virgil-Daniel Popescu 
DE LA: Andrei Pop, deputat în circumscripția electorală 
nr. 23 Ialomița, Secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci  
GRUPUL PARLAMENTAR: PSD 
SUBIECTUL: 
 

Stimate domnule ministru, 

În conformitate cu art. 112  alin. (1) din Constituția României, republicată: „Guvernul 
și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările 
formulate de deputați sau senatori”. De asemenea,  potrivit art. 173 alin. (2) din 
Regulamentul Camerei Deputaților: „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligați să 
răspundă […] în cel mult două săptămâni”. 

Domnule ministru, vă aduc în vedere faptul că în data de 29 august Organizația 
Turismului Balnear din România (OPTBR) a emis un comunicat de presă prin care au fost 
enunțate efectele negative, fără precedent, asupra turismului balnear, cauzate de contextul 
pandemiei și de măsurile de restrângere a activității în bazele de tratament și SPA-uri. 
Paragrafele importante ale declarației pot fi consultate la această adresă web:  
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2020/08/29/industria-balneara-si-de-spa-din-
romania-risca-falimentul-patronat--564147. De asemenea, reprezentații OPTBR au transmis o 
scrisoare deschisă Guvernului, în data de 26.08.2020. Aceasta prezintă situația organizațiilor 
care activează în acest segment de turism și care luptă în acest moment pentru a evita 
colapsul industriei. 

Fiind ales deputat în circumscripția electorală nr.23 Ialomița, sunt familiarizat cu rolul 
esențial pe care îl ocupă stațiunile balneoclimaterice, precum Amara. România se numără 
printre ţările cu cele mai bogate resurse balneare din Europa, sectorul balnear aducând 
contribuții importante la bugetul de stat. Mai mult, turismul balnear prezintă utilitate publică, 
prin misiunea sa de menținere a sănătății populației, refacerea capacității de muncă și 
prevenirea unor afecțiuni, care altminteri, prin spitalizare, ar determina costuri mult mai mari 
asupra sistemului public de sănătate. În  perioada pandemiei, strategia Guvernului a condus la 
un blocaj al acestei industrii. Astfel, deși prin Hotărârea CNSU  nr. 28 din 11 iunie 2020 s-a 
permis reluarea activității de tratament balnear, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 
1078/2020 s-au interzis procedurile pe bază de săruri minerale, proceduri definitorii pentru 
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acest domeniu de activitate, ținând de esența și definiția tratamentului balnear și constituind 
totodată motivul pentru care clienții accesează acest tip de turism de sănătate.  

Totodată, vă aduc în vedere faptul că în perioada ieșirii din starea de urgență, țările 
europene și-au întors atenția către turismul lor intern și mai ales către resursele naturale pe 
care le dețin, fapt care a condus la creștere fără precedent vânzărilor din segmentul de 
balneologie și SPA din Europa.  În acest context, vă solicit să justificați lipsa unei strategii 
privitoare la acest sector de activitate, care se află în acest moment în pragul falimentului, 
OPTBR  avertizând că peste 60% din companiile acestei industrii nu vor supraviețui până la 
sfârșitul anului. De ce ministerul nu a avut în vedere să acorde sprijin financiar pentru a salva 
investițiile în revitalizarea acestui segment din ultimii ani?  

De asemenea, domnule ministru, țin să subliniez că operatorii economici care 
activează în industria balneară au nevoie de suport pentru conservarea personalului. Pierderea 
unei părți importante a personalului de specialitate, care are pregătire superioară și specifică, 
formată în timp și cu multă investiție, va avea consecințe extrem de grave. Astfel, se impune 
cu necesitate reintroducerea șomajului tehnic. Vă rog să justificați lipsa unei astfel de 
intervenții până în acest moment. Solicit răspuns în scris. 

Cu stimă, 
Andrei Pop, 

Secretar al Comisiei pentru buget, finanțate și bănci 

 




