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Marţi,18 iunie 2013   

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Fundaţia Naţională pentru Tineret 
- Iulian Dascălu – preşedinte. 
 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

RAPOARTE 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 

2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Termen: 14 februarie 2008. C.D. – Cameră decizională.  

AVIZ 
 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. PLx. 215/2013. Aviz. Termen: 21 iunie 
2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 19 iunie  şi joi, 20  iunie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a informat membrii Comisiei despre activitatea din 
timpul vacanţei parlamentare, 4 zile pe lună, conform programului stabilit. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx. 215/2013).  

În urma dezbaterii Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să 
emită aviz favorabil asupra proiectului de lege. 
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 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 
aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti (Plx 868/2007).  
 Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a arătat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi 
completările ulterioare. Intervenţiile legislative vizează reglementarea mai strictă a modului 
de administrare a patrimoniului deţinut de fundaţiile judeţene şi Fundaţia Naţională pentru 
Tineret şi eliminarea posibilităţii folosirii acestuia în alte scopuri decât cele prevăzute de 
lege. A fost de părere că în timpul dezbaterii propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită în 
formă şi fond. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a întrebat care sunt activităţile pe care le desfăşoară 
acum fundaţiile pentru tineret. 
 Domnul deputat Florentin Gust a subliniat că patrimoniul fostului UTC trebuie scos 
la suprafaţă. A considerat că prin implicarea Ministerului Tineretului şi Sportului s-a găsit 
soluţia pentru reactivarea activităţii fundaţiilor pentru tineret şi se vor face paşi pentru 
deblocarea activităţii în judeţe. 
 

Domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei, a constatat lipsa de cvorum şi, 
în consecinţă, a suspendat lucrările şedinţei.  
 

În zilele de miercuri, 19 iunie şi joi, 20 iunie 2013, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
  


