
   
 

INTERPELARE 

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

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

 

Obiectul interpelării: Este sportul de performanță susținut de federațiile sportive? 

 

Domnule Ministru, 

Ultimii doi ani s-au dovedit dificili în ceea ce privește restricțiile de călătorie sau cazare în spațiile 

publice. În aceste condiții, o serie de competiții s-au anulat în ultimul moment, iar un număr semnificativ 

de sportivi au revenit în țară și au dorit să se legitimeze. Multe cluburi sportive s-au reorganizat sau 

desființat, toate aceste situații necesitând actualizări de informații, legitimări, acreditări sau afilieri la 

diverse federații sportive.  

Din nefericire, am primit foarte multe sesizări legate de faptul că activitatea federațiilor sportive 

pe diferite ramuri nu a reprezentat un sprijin pentru aceste cluburi sportive și sportivi de performanță, ci 

din contră, a fost o piedică în activitatea lor. 

Una dintre federațiile des menționate în sesizări a fost Federația Română de Schi-Biathlon. 

Aceasta s-a aflat în centrul unor situații care, pe lângă faptul că au scandalizat opinia publică, au și atras 

atenția organelor de anchetă. 

 

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. În ce măsură considerați că federațiile sportive din România își respectă angajamentele 

față de ramurile sportive pe care le reprezintă? 

2. În ce măsură considerați federațiile sportive drept parte a problemei de lipsă a 

performanței pentru unele sporturi din România? 

3. Ce se întâmplă în situația în care o federație refuză sau amână nejustificat afilierea 

unui club sportiv? 
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4. În ce măsură există certitudinea că membrii AG ai federațiilor sunt cluburi relevante cu 

activitate și în prezent?  

5. Există problema afilierii unor cluburi sportive doar cu scopul de a menține majoritatea 

în AG și a decide conducerea federației, precum și modul de alocare a fondurilor 

existente? 

6. Faptul că Federația Română de Schi-Biathlon este supusă unor controale suplimentare 

în această perioadă, este, din punctul Dvs. de vedere, o justificare acceptabilă pentru a 

nu-și desfășura activitatea, a nu elibera legitimații și a nu face afilieri? 

7. Care sunt (în măsura în care acestea există) măsurile și sancțiunile luate de către 

Ministerul Sportului cu privire la neregulile identificate în perioada 2020 – 2022? 

8. S-a apelat la convocarea AG extraordinare de către Ministerul Sportului pentru 

structurile de utilitate publică?  Când și care au fost cauzele? 

9. Care sunt măsurile pe care le considerați urgente pentru ca sportivii de performanță din 

România să nu fie împiedicați de către Federații, să participe la competiții 

internaționale atunci când punctajele și performanțele lor le-ar fi conferit acest drept? 

 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR Maramureș. 




