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''Am atras anterior, în două rânduri, atenția opiniei publice asupra faptului că circulara
377/2016, emisă de către Ministerul Tineretului și al Sportului, excede prevederile legale în
vigoare, este confuză și poate prilejui incidente neplăcute pe terenurile de sport.

Unii s-au grăbit să o apere pe doamna Ministru, în numele trecutului sportiv al acesteia și
invocând tocmai conținutul confuz al Circularei 377, pretabil, este adevărat, la tot felul de
interpretări. Cei care au apărat Circulara 377 au afirmat că aceasta nu interzice intonarea
Imnului Național al României, ci doar întărește aplicarea Hotărârii de Guvern care specifică
momentele și condițiile în care intonarea Imnului este obligatorie.

Nu văd cum o Circulară ar putea întări aplicarea unei HG, act cu putere normativă mai mare
decât cea a unei simple circulare ministeriale. Dincolo de aceasta, faptul că poziția doamnei
Ministru este greu, dacă nu cumva chiar imposibil de apărat, este demonstrat de intervenția
doamnei Elisabeta Lipă în social media, intervenție prin care se încearcă explicarea Circularei,
citită în sensul decriptat de către subsemnatul – acela că este interzisă intonarea Imnului
Național în cadrul competițiilor interne sportive.

Din păcate pentru apărătorii doamnei Ministru, viața a demonstrat că eu aveam dreptate, iar
dânșii, nu: miercuri, 20 ianuarie 2016, organizatorilor meciului de baschet CSU Alba Iulia și
CSM Satu Mare li s-a interzis de către comisarul de meci să ia măsuri în vederea intonării
Imnului Național, așa cum impun de altfel prevederile Regulamentului Federației Române de
Baschet; comisarul partidei a invocat tocmai Circulara 377/2016, astfel încât efectele nefaste
ale ”Circularei Lipă” încep să se facă simțite.

În lumina recentelor evenimente, nu pot decât să solicit Doamnei Ministru Elisabeta Lipă,
pentru a doua oară, cât se poate de public, să retragă Circulara 377.
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În caz contrar, voi propune Comisiei pentru Învățământ, Cercetare, Tineret și Sport de la
Camera Deputaților, al cărui membru sunt, să o invite pe doamna Ministru să explice în fața
Comisiei actul semnat și asumat de către domnia sa. Iar în cazul, cu totul probabil, că doamna
Elisabeta Lipă va eșua în oferirea unor explicații satisfăcătoare, voi solicita conducerii Partidului
Național Liberal să aibă în vedere, în viitorul apropiat, demararea unor discuții cu Primul
Ministru Dacian Cioloș privitoare la schimbarea conducerii MTS.''
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