
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului  Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Ionuț-Marian Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Respectarea programului de guvernare în domeniul tineretului și          

sportului 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

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

1. Ministrul Tineretului și Sportului, în cadrul audierilor parlamentare pentru acordarea          

votului de învestitură a Guvernului Orban, a declarat că va rezolva problema            

fundațiilor de tineret și va readuce patrimoniul de stat al UAT tinerilor. Ce au făcut,               

până în prezent,  Guvernul Orban și ministrul Stroe în acest sens? 

2. Au solicitat fundațiile pentru tineret sau entități afiliate cu acestea retragerea           

proiectului de Regulament de aplicare a Legii nr. 146/2002? 

3. MTS a avut întâlniri în anul 2020 cu reprezentanții acestor fundații? Dacă da, cu cine               

și când? 

4. MTS are cunoștință despre situația patrimoniului UTC, dar și cu privire la anchetele             

penale în legătură cu acest patrimoniu?  

5. MTS a dezvoltat un mecanism intern de prevenire și combatere a corupției?  

6. MTS are de gând să aprobe vreo ordonanță de urgență cu privire la subiectul              

fundațiilor pentru tineret?  

7. Dacă da, ce măsuri preventive veți lua astfel încât forma Ordonanței sa nu servească              

persoanelor implicate în aceste fundații?  
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8. Dacă există funcționari din cadrul MTS care au amânat, prin operațiunile           

administrative efectuate, adoptarea Regulamentului nr. 146/2002? Dacă da, cine sunt          

aceștia? 

9. Ați sesizat PICCJ cu privire la funcționari din MTS care au acționat în sensul amânării               

aprobării Regulamentului?  

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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