
   
 

 

                                                                                                                                  A/USRPLUS/430/26.05.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

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

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Investițiile în infrastructura sportivă 

 

Domnule Ministru, 

 

Vă adresez această întrebare deoarece în contextul dezbaterii de la începutul lunii mai, despre 

Descentralizarea infrastructurii sportive, ați afirmat că bazele ce aparțin Complexurilor Sportive Naționale 

vor rămâne în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. După cum am menționat și în alte materiale 

în corespondența cu dvs, înființarea Complexului Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare prin 

alăturarea bazelor sportive a rămas doar o procedură juridică, fără un impact real. Bazele sportive nu au 

beneficiat de investițiile promise, iar unele lucrări realizate parțial se degradează. Menționez aici Bazinul de 

înot descoperit, care mai are nevoie de aproximativ 1.400.000 lei pentru finalizarea investiției. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Ce sume a  alocat Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021 pentru investiții în 

infrastructura Complexurilor Sportive Naționale din subordine? Vă rog să-mi comunicați sumele 

defalcate pentru fiecare CSN. 

2. Care este viitorul Complexului Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare? Ce sume 

intenționați să alocați pentru  investiții în infrastructura complexului în următorii 3 ani? Care 

dintre bazele sportive ale CSN Lascăr Pană sunt prioritare pentru MTS? 

3. Cum intenționează să abordeze ministerul investițiile începute și neterminate, precum Sala de 

sport pe structură ușoară de la CSN Lascăr Pană, care mai are nevoie doar de 8.300 de lei (din 

totalul de 482.545 lei) pentru a finaliza și recepționa lucrarea?  

4. Ce demersuri trebuie să facă conducerile CSN-urilor în relație cu Ministerul pentru a li se aloca 

fonduri pentru investiții în infrastructură? 
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5. Ce surse de finanțare are la dispoziție MTS pentru investiții în infrastructura bazelor sportive din 

subordine? Ați făcut demersuri ca PNRR să cuprindă astfel de investiții? Dar alte tipuri de 

fonduri europene? Vă rog să detaliați. 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




