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SENATUL ROM NIEI

 NTREBARE

Adresat!: Domnului Carol-Eduard NOV K, ministru al Sportului
De c!tre: Senator Ionu! NEAGU, membru al Comisiei pentru drepturile omului,
egalitate de "anse, culte #i minorit$%i
Circumscrip"ia electoral!: nr. 15 Covasna
Grupul parlamentar: Alian!a pentru Unirea Românilor
Data: 12/10/2022
Obiectul întreb!rii:  nfiin!area Comisiei de verificare la nivelul Ministerului Sportului "i
clarific#ri de natur# financiar-bugetar#.

Stimate domnule ministru,

Angaja!i din mai multe institu!ii aflate în subordinea Ministerului Sportului au acuzat
public c$ nu #i-au primit salariile pe 14 septembrie 2022.

Sindicatul Na!ional Sport "i Tineret (SNST) v-a sesizat problema "i a formulat în adresa
dumneavoastr$ "i alte acuza!ii vizând nereguli de ordin financiar în domeniul pe care îl
administra!i. De exemplu, SNST a cerut înfiin!area la nivelul Ministerului Sportului a
unei Comisii abilitate cu verificarea modului în care s-au acordat premierile #i
motivele neacord!rii bugetelor c!tre unit!"ile subordonate. De asemenea,
sindicali"tii au cerut Ministerului o analiz$ ampl$ "i complet$ privind criteriile de
acordare a bugetelor c$tre federa!iile sportive na!ionale.

Potrivit celor declarate de sindicali"tii din bran"$, SNST a solicitat deblocarea rapid$ a
bugetelor necesare pentru plata restan!elor: �Nu putem accepta ca unit#!ile s# intre $n
colaps, sportivii s# fie t#ia!i de la premieri, $n timp ce $n minister sunt tot felul de scheme
de alocare a fondurilor "i stabilire a nivelului rentelor viagere "i premiilor�.

De asemenea, sportivii v$ repro"eaz$ c$ a"i ignorat invita"ia de a întâmpina echipa
de canotori români care a cucerit 8 medalii la campionatul european.

Printre acuzele pe care vi le-a adus SNST este c$ v-a"i fi stabilit #i a"i încasa o �rent 
viager la nivel maxim (3000 � lunar)�.
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Având în vedere cele expuse mai sus, v$ rog respectuos s$ ne transmite!i:

1. Motivele pentru care angaja!i din mai multe institu!ii din subordinea Ministerului
Sportului nu "i-au primit salariile pe 14 septembrie 2022.

2. Dac$ a!i înfiin!at la nivelul Ministerului Sportului o Comisie abilitat$ cu verificarea
modului în care s-au acordat premierile "i motivele neacord$rii bugetelor c$tre
unit$!ile subordonate. &n cazul unui r$spuns negativ, v$ rug$m s$ specifica!i
motivele temeinice pentru care nu a!i dat curs acestei cereri legitime.

3. Motivele pentru care a!i ignorat invita!ia de a întâmpina echipa de canotori români.

4. Dac$ v-a!i stabilit "i a!i încasa o rent$ viager$ lunar$ la nivel maxim, în cuantum de
3 000 �. &n cazul unui r$spuns afirmativ, v$ rug$m s$ specifica!i conformitate "i
temeiul legal, precum "i ra!iunile de ordin moral, inclusiv cele privind nevoia de
solidaritate financiar-economic$ cu popula!ia !$rii în condi!ii de crize multiple
suprapuse.

V$ rug$m s$ prezenta!i r$spunsul dumneavoastr$ în scris.

Cu respectul cuvenit,

Senator Ionu" NEAGU


