
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului 

     Domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Regulamentul de aplicare al Legii nr. 146/2002  

 

Stimate Domnule Ministru, 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul adoptării Regulamentului de aplicare al Legii nr. 146/2002? 

2. Dacă fundațiile județene de tineret, direct sau prin interpuși, au făcut presiuni față de              

MTS și Guvern pentru a nu se adopta Regulamentul de aplicare al Legii nr.              

146/2002? Dacă da, au fost sesizate organele de urmărire penală? 

3. Dacă MTS și Guvernul României își propun să efectueze o anchetă, prin Corpul de              

control sau DNA, privind modul în care a fost devalizat patrimoniul UTC de către              

fundațiile de tineret? 

4. Dacă Guvernul și MTS va coopera cu Asociația Județelor din România pentru a             

efectua activități comune de anchetă privind modul în care a fost devalizat patrimoniul             

UTC de către fundațiile de tineret? 

5. Dacă Guvernul și MTS au colaborat cu organele de urmărire penală, în cauzele             

pendinte, privind modul în care a fost devalizat patrimoniul UTC de către fundațiile de              

tineret? 

6. Dacă Ministerul Justiției, ținând cont de amploarea fraudării și devalizării patrimoniul           

UTC de către fundațiile de tineret pe întreg teritoriul României, va solicita            

procurorului general al României să investigheze, la nivelul întregii țări, dacă au fost             
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săvârșite infracțiuni în acest proces de administrare și înstrăinare frauduloasă a           

fostului patrimoniu de stat? 

7. Dacă Guvernul are o politică pe termen mediu și lung de repunere în valoare și               

recuperare a patrimoniului UTC înstrăinat în mod ilegal? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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