
   
 

ÎNTREBARE 

 

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

 Domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației  

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

 

Obiectul întrebării: Abordări diferite între cluburi sportive și licee cu program sportiv 

 

Domnule Ministru, 

Sportul și educația sunt componente esențiale în dezvoltarea copiilor și tinerilor. 

În urma audiențelor din teritoriu, ne-au fost semnalate situații în care, în funcție de ministerul de apartenență,  

aceeași situație este soluționată diferit și, de cele mai multe ori, nu în beneficiul elevilor și nici a sportului. 

În primul rând, ar fi vorba de elevii unor licee cărora nu le este permisă participarea la competiții sportive. 

Aceștia nu s-au putut legitima la Liceul cu Program Sportiv Integrat dacă au ales să urmeze cursurile unui liceu cu alt 

profil decât cel sportiv. Acest lucru este atât în dezavantajul elevilor, cât și a sportului prin limitarea competiției. 

În al doilea rând, sportivii care obțin o medalie ca reprezentant al Liceului cu Program Sportiv, nu beneficiază 

de aceleași premii și beneficii materiale ca un sportiv legitimat la un club sportiv. 

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. Care sunt motivele pentru care apar aceste diferențe între sportivii Liceelor cu Program Sportiv și cei ai 

cluburilor sportive? Nu este corect ca sportivii cu performanțe inferioare să obțină premii mai mari decât cei 

clasați mai sus în clasament. 

2. Care sunt motivele pentru care elevilor care doresc să urmeze cursurile unor licee cu alt profil decât cel 

sportiv nu li se permite legitimarea la Liceele cu Program Sportiv și implicit participarea la antrenamente și 

concursuri dacă au și o înclinație spre un anumit sport? 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 
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Parlamentul   României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS  
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