
   
 

 

                                                                                                              A/USRPLUS/10/ 20.01.2021                  

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS  

 

 ÎNTREBARE 

Către: Domnul Carol-Eduard NOVÁK, Ministrul Tineretului și Sportului 

De la:  Diana Stoica, Diana Buzoianu, Cătălin Teniță – Deputați aleși în Circumscripția nr. 42 Municipiul 

București 

Obiectul întrebării: Creșterea numărului de români care desfășoară activitate fizică 

 

Stimate domn ministru, 

Vă felicităm pentru noul rol și vă asigurăm de colaborarea noastră pentru demersurile menite să îmbunătățească sănătatea 

românilor. 

În România, 1 din 2 români care mor ar fi trebuit să trăiască. Conform Raportului Comisiei Europene din 2019, Profilul 

de Țară în ceea ce privește sănătatea, unul dintre factorii de risc comportamental (care constituie cauza a peste jumătate din numărul 

total al deceselor înregistrate anual) este activitatea fizică scăzută. De asemenea, excesul de greutate sau obezitatea devine tot mai 

răspândit(ă) în rândul copiilor, unul din șase adolescenți fiind supraponderal sau obez în perioada 2013-2014.  

În acest context, vă asigurăm de colaborarea noastră pentru a lua măsurile necesare pentru a îmbunătăți sănătatea românilor. 

Puteți trimite orice propuneri, în acest sens, privind amendarea sau completarea cadrului legislativ existent la diana.stoica@cdep.ro 

diana.buzoianu@cdep.ro catalin.tenita@cdep.ro. 

 

Vă rugăm să ne comunicați următoarele informații și documente relevante ca răspuns la următoarele întrebări: 

1. Care au fost acțiunile implementate de instituția pe care o coordonați/cele din subordine în ultimii 2 ani pentru a crește 

procentul oamenilor care desfășoară activitate fizică (în regim de agrement, nu sport de performanță) ? 

2. Informații despre sălile de sport/spațiile dedicate sportului, deschise publicului larg la nivel național: vă rugăm să 

folosiți capul de tabel din anexa 1 și să ne comunicați și în format excel (electronic) acest răspuns. 

Vă rugăm să ne transmiteți toate informațiile în scris și în format electronic, pe adresele de mail indicate mai sus. 

 

Cu aleasă considerație, 

Diana Stoica  Diana Buzoianu  Cătălin Teniță 

0726237207 

Deputați aleși în Circumscripția nr. 42 Municipiul București 
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Anexa 1  

Cap de tabel pentru întrebarea nr. 2  -- Vă rugăm să ne comunicați și în format excel (electronic) acest răspuns la diana.stoica@ms.ro , diana.buzoianu@cdep.ro și 

catalin.tenita@cdep.ro  

 

 

Județ Cod 

Siruta 

 

Adresă 

sală/spațiu 

 

Dată 

construcție 

Valoare 

construcție 

Data 

ultimei 

renovări 

(ZI/LUN

A/AN) 

Valoarea 

investiției 

pentru 

ultima 

renovare 

Suprafață 

(mp) 

Înălțime 

(m) 

Material din 

care este 

realizată 

suprafața de la 

sol (parchet, 

linoleum, 

material anti 

traumă etc) 

(toate straturile, 

ex: beton și 

parchet) 

Sisteme de 

aerisire și 

încălzire 

disponibile  

(ex: geamuri 

+ încălzire 

prin tunuri 

de căldură) 

Echipamente 

disponibile 

(ex: fileu 

volei, porți 

fotbal, coșuri 

baschet etc) 

Acces gratuit 

pentru publicul 

larg (DA/NU) 

Cost 

închiriere 

pentru 1 oră 

(unde este 

cazul)  
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